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Sammanfattning 
Barnkonventionen innebär att olika aktörer i samhället ska tillgodose barnens 

bästa. Konventionen ratificerades år 1989 i Sverige, vilket innebar att Sverige 

har förpliktat sig att införliva den. Detta kom att påverka Stockholms läns 

landsting och Landstinget i Uppsala län. Sedan år 2009 har de i uppgift att 

implementera barnkonventionen inom sina verksamheter vilket inkluderar 

Trafikförvaltningen i Stockholms län och Kollektivtrafikförvaltningen UL som 

bedriver bland annat kollektivtrafik. Studier har dock visat att barn känner sig 

otrygga i kollektivtrafiken, vilket kan tyda på att barns bästa inte har 

tillgodosetts som barnkonventionen fastslår. Syfte är att undersöka hur 

tjänstemän beskriver kollektivtrafiken och vilken plats barnperspektivet har 

inom det operativa arbetet på Trafikförvaltningen i Stockholms län och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL. Med teori om institutionalisering och roller 

samt nyinstitutionella teorier om isomorfism och isärkoppling har detta syfte 

undersökts. Detta har undersökts utifrån en hermeneutisk ansats med tio 

kvalitativa intervjuer för att undersöka hur tjänstemännen beskriver 

kollektivtrafiken, dess resenärer, barn och hur de upplever att de arbetar med 

ett barnperspektiv. Tjänstemännen beskriver kollektivtrafiken som 

samhällsbärande och att de är styrda av olika faktorer där politiken var den 

mest framträdande. Resultatet visade även att resenärerna utgörs av alla som i 

huvudsak reser när de pendlar. Barn inkluderades även i denna grupp och anses 

pendla till skolan. Barnen ses även som framtidens kollektivtrafikresenärer. 

Tjänstemännen ansåg sig ha lite kunskap om konventionen trots detta ansåg de 

flesta att den var viktig för deras arbete. Det råder även en blandad uppfattning 

om hur barnperspektivet kommer påverka tjänstemännens arbetssätt.  
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1. Introduktion  
År 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, av 

FN:s generalförsamling, i och med detta fastställdes barnens mänskliga rättigheter. Barn är 

enligt konventionen alla individer som är upp till 18 år. Barnkonventionen klargör att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet och deras rättigheter ska prioriteras i alla frågor som berör 

dem samt ha rätten att känna en social trygghet. Alla barn ska behandlas lika, med respekt 

och har rätt till att komma till tals (Barnombudsmannen, 2014; Unicef, 2014).  

 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav 41 är sakartiklar som lyfter fram barnets 

rättigheter. Den innehåller även de fyra huvudprinciperna som är artiklarna två, tre, sex och 

tolv som används för att tolka de övriga artiklarna i konventionen. Artikel två tar upp att alla 

barn har samma rättigheter oavsett kön och etnisk bakgrund. Artikel tre tar upp att barnets 

bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn, artikel sex lyfter fram varje barns rätt till att 

överleva och utvecklas. Artikel tolv betonar vikten av barns rätt att komma till tals och 

uttrycka sina egna åsikter, där det ska tas hänsyn till barnets ålder och mognad 

(Barnombudsmannen, 2014; UNICEF, 2014). Förutom barnets rättigheter synliggör 

konventionen föräldrarnas roll och ansvar för barnen och tilldelar staten ett ansvar att skydda 

barnen mot vanvård, utnyttjande och övergrepp (Barnombudsmannen, 2014).  

  

I Sverige kom barnkonventionen att ratificeras år 1990. Detta innebar att Sverige har 

förpliktat sig att leva upp till barnkonventionens innehåll och aktivt arbeta med att förverkliga 

konventionen (prop.2009/10:232). Flera steg har därefter vidtagits för att barnets bästa och ett 

barnperspektiv ska genomsyra, inte bara regeringens och riksdagens arbete, utan även 

samtliga institutioner och myndigheter på regional och kommunal nivå (Lindgren & Halldén, 

2001 s.66). År 2010 antogs propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter 

(prop.2009/10:232) av Sveriges riksdag. Syftet med strategin var att de rättigheter som barn 

har ska stärkas och implementeras av aktörer på statlig och kommunal nivå i deras 

verksamheter och omsätta den i praktiken. Detta innebär att strategin vänder sig till 

riksdagen, regering, statliga myndigheter, kommuner och landsting, vilket innebär att när ett 

beslut ska fattas som kan påverka barn ska barnets bästa sättas i fokus. I och med detta får de 

ett barnperspektiv. Beslutsfattarna måste därför se till sina attityder, kunskap och arbetssätt 

och vid beslutsfattande avgöra om barn kommer att påverkas av besluten eller inte 

(Regeringskansliet, 2011 s.3-4). 

 

För att förverkliga riksdagens ambitioner om barnets rättigheter har både Landstinget i 

Uppsala län och Stockholms län antagit handlingsplaner för hur de ska gå till väga för att 

implementera barnkonventionen. I Landstinget i Uppsala län antogs år 2013 Policy för att 

förverkliga barnets rättigheter 2012 och Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga 

barnets rättigheter och Stockholms läns landsting antog år 2011 Handlingsplan för arbetet 

med barnkonventionen inom Stockholms läns landsting. Dessa dokument syftar till att båda 

landstingen ska införliva barnkonventionen och barnperspektivet i respektive organisation. 

Anställda ska utbildas i barnkonventionen för att arbeta utifrån ett barnperspektiv 

(Landstinget i Uppsala Län, 2012; Stockholms läns landsting, 2011). Som ett resultat av detta 
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ska landstingen i alla beslut som rör barn förhålla sig till barnkonventionen samt 

barnperspektivet (Lindgren & Halldén, 2001 s.68).  

 

Både landstinget i Stockholm och i Uppsala är myndigheter som ansvarar för den regionala 

kollektivtrafiken i respektive län. Trafikförvaltningen i Stockholms län och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL är de förvaltningar som aktivt bedriver, under uppdrag av 

landstinget och dess kollektivtrafiknämnd, den operativa delen av kollektivtrafiken. Detta 

innebär att de måste uppfylla de villkor och avtal som de har gentemot respektive landsting. 

Således innebär det att tjänstemän och anställda inom respektive förvaltning måste följa de 

handlingsplaner som har lagts fram om att förverkliga barnkonventionen och aktivt arbeta 

utifrån ett barnperspektiv. Utöver detta måste förvaltningarna förhålla sig till de mål som är 

satta i Regionala trafikförsörjningsprogrammet som finns framtagna inom respektive 

landsting. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller förvaltningarnas framtidsmål och styr hur 

kollektivtrafiken ska se ut i framtiden (Trafiknämnden, 2012 s.2; Kollektivtrafiknämnden, 

2012 s.6).  

 

1.1 Problemformulering 

Att kollektivtrafikförvaltningarnas arbete ska genomsyras av barnkonventionen innebär att de 

ska se till barnens bästa samt se till deras behov i alla frågor som berör dem. Även i SOU 

2003:67 Kollektivtrafik med människan i centrum fastslås det att barnens behov ska vara 

utgångspunkten vid planering av transportsystemet (Kollektivtrafikkommittén, 2003 s. 88). 

Trots detta känner sig barn otrygga i trafiken. Undersökningar har visat att kollektivtrafiken 

är en av de platser som barn upplever som mest otrygga. I en rapport som utfördes av Rädda 

Barnen, “Ung Röst 2014”, uppdagades det att 23 procent av barnen ansåg att 

kollektivtrafiken vid kvällstid var en otrygg plats att vistas på. Studien visade även att det 

fanns en andel barn som tyckte att det var otryggt att vistas i kollektivtrafiken på dagen men 

det var enbart fem procent (Rädda barnen, 2014).  

 

Detta innebär att det finns ett glapp mellan Stockholms läns landsting och landstinget i 

Uppsalas läns mål av att tillgodose barnets bästa i kollektivtrafiken och hur det ser ut i 

praktiken. För att kunna belysa vad detta glapp beror på är det av stor vikt att undersöka hur 

Trafikförvaltningen i Stockholms län och Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetar med 

barnperspektivet och hur barn prioriteras inom kollektivtrafiken. Därför ligger det i 

uppsatsens intresse att undersöka hur tjänstemän inom dessa två organisationer beskriver 

kollektivtrafiken och arbetar med barnperspektivet och barnets rättigheter.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tjänstemän beskriver kollektivtrafiken och 

vilken plats barnperspektivet har inom det operativa arbetet på Trafikförvaltningen i 

Stockholms län och Kollektivtrafikförvaltningen UL. 
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1.3 Frågeställningar 

Utifrån detta syfte har det formulerats fyra frågeställningar: 

 

● Hur beskriver tjänstemännen inom Trafikförvaltningen i Stockholms län och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL kollektivtrafiken och dess roll i samhället? 

● Hur beskriver tjänstemännen inom Trafikförvaltningen i Stockholms län och 

Kollektivtrafikförvaltningen UL kollektivtrafiken resenären inom kollektivtrafiken? 

● Hur förhåller tjänstemännen sig till barn i kollektivtrafiken? 

● Hur förhåller tjänstemännen sig till ett barnperspektiv i det arbete de gör idag? 

 

1.4 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel görs en redogörelse för tidigare forskning. Forskningen presenteras 

tematiskt utifrån fyra teman vilka är planerarens relation till politiker, hur implementering i 

kollektivtrafiken kan gå till, forskning angående barnperspektivet samt avslutningsvis hur 

implementeringen av barnperspektivet. I det tredje kapitlet presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna som ligger till grund för denna uppsats. Här ges en presentation av Berger 

och Luckmanns teori om institutionalisering samt nyinstitutionella teorier om isomorfism och 

isärkoppling. I det fjärde kapitlet presenteras den metod som används. Under metoddelen 

introduceras forskningsansatsen till denna uppsats och en presentation av forskningsfältet. 

Likaså introduceras vilken datainsamlingsmetod som har använts och tillvägagångsättet av 

hur empirin har kodats samt de etiska riktlinjer som har använts under uppsatsen. I detta 

kapitel motiveras även metodvalet och valet av informanter som deltagit i uppsatsen. I det 

femte kapitlet redovisas analysen genom en presentation av det empiriska materialet som har 

insamlats. Detta presenteras tematiskt utifrån den information som har framkommit från de 

utförda intervjuerna. Informationen presenteras tematiskt för att belysa centrala delar i 

uppsatsen. I samband med detta sker även analysen med utgångspunkt från teorin. I det sjätte 

kapitlet följer en diskussion av den analys som har genomförts i relation till den tidigare 

forskningen som har presenterats. Detta kapitel börjar med en sammanfattning av uppsatsens 

resultat följt av en diskussion av relationen till tidigare forskning samt hur teorin och 

metodvalet har påverkat uppsatsen. Här presenteras även de slutsatser som har gjorts. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnen som ansluter till det som undersökts att 

presenteras. Denna presentation sker tematiskt utifrån fyra teman. Den forskning som 

presenteras är enbart en del av den forskning som finns inom fältet och urvalet av den tidigare 

forskningen har anpassats efter uppsatsens omfång. Den forskning som lyfts fram berör de 

teman som tas upp i uppsatsen och strävar efter att bidra till en förklaring till uppsatsens syfte 

och forskningsfrågor. Forskningen har till exempel undersökt hur planerarens relation till 

politikerna ser ut, hur nya perspektiv i kollektivtrafiken har möts av barriärer, hur en diffus 

definition av barnperspektivet kan försvåra arbetet för anställda som jobbar med barn och 

diskussionen kring begreppet barnperspektiv och hur Göteborgs stad har använt sig av 

barnkonventionsanalyser för att få med barnets perspektiv samt hur implementeringen av 

barnkonventionen i olika länder sett ut. 
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2.1 Planerarens relation till politiker 

I denna del av tidigare forskning presenteras fyra olika forskares syn på planerarnas relation 

till politiker. Tre av dessa handlar om hur planerarna ser på sin yrkesroll medan den sista 

texten behandlar city managers. Denna forskning tas upp i denna studie för att belysa hur 

relationen mellan de två yrkesgrupperna kan se ut. 

 

Flera texter belyser relationen mellan politiker och planerare. Håkansson lyfter fram att 

planerarnas arbetsuppgifter är att bistå politikerna med underlag. Det är därmed inte 

planerarnas roll att fatta beslut utan det ansvaret ligger hos politikerna. Detta är något som 

Isaksson och Storbjörks forskning instämmer med. Politikerna är beroende av det material 

som planerarna förser dem med eftersom de behöver den sakkunskap som planerarna besitter 

för att kunna fatta korrekta beslut. Denna relation är något som problematiseras av 

Håkansson. Hon menar att planerarna kan påverka vad som kan vara med i underlaget och ta 

på sig ett större ansvar än vad som behövs vilket kommer att påverka politikerna (Isaksson & 

Storbjörk, 2005 s.63; Håkansson, 2005 s.42-45). Denna syn instämmer även Uggla och 

Lindskog med som har observerat att planerarna har inflytande över vad som kommer att 

implementeras och vad som inte kommer att implementeras när det gäller hållbarhetsfrågor. 

Deras rapport visar att det engagemang och kunskap som tjänstemännen själva erhåller är till 

grund för hur arbetet kommer att fortlöpa. Uggla och Lindskog problematiserar även 

politikernas styrning av planerarna. Forskarna belyser detta med att konstatera att det blir 

problematiskt när de policydokument som skapas inte används som styrdokument samt när 

det arbete som görs inte följs upp. Detta blir i synnerhet problematiskt när de behandlar mer 

långsiktiga frågor som kräver långsiktiga åtgärden (Uggla & Lindskog, 2006 s.47-48). En 

liknande relation till politiker råder för det som Barbara Czarniawska kallar för City 

Managers, vilka har stora likheter med planerare. Dessa beskrivs i Czarniawska bok A tale of 

three cities: or the glocalization of city management (2002) där hon undersöker städerna 

Warszawa, Rom och Stockholm. City managers är den yrkesgrupp som ser till att staden 

fungerar som den ska. Denna yrkesgrupp är de som finns emellan politikerna och 

befolkningen, emellan politikerna och de tekniskt kunniga, emellan planen och 

implementeringen, de befinner sig alltid emellan (Czarniawska, 2002 s.2-3, 114).  

 

2.2 Barriärer vid implementeringen av nya perspektiv i kollektivtrafiken 

Vid implementering av nya perspektiv kan implementeringen mötas av barriärer, något som 

denna del av tidigare forskning fokuserar på. Nina Waara har i sin avhandling problematiserat 

implementering av nya perspektiv i kollektivtrafiken. Waara har observerat att det finns ett 

flertal barriärer för implementering av policyer i kollektivtrafiken. Hon uppmärksammade att 

de ansvariga antingen ansåg att de visste hur de bör göra för att implementera men att de av 

någon anledning valde att inte arbeta på det sättet eller att de visste att det ska göras men att 

det inte var deras arbetsuppgift att implementera policyn. Waara lyfter fram att de som 

ansvarar för implementering påpekar vikten av att det finns riktlinjer för hur 

implementeringen ska ske. Waara framhäver även vikten av att det finns standarder samt 

koordinering, brist på detta resulterar i att barriärer för implementeringen på en operativ nivå 
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skapas. Om det inte finns riktlinjer menar Waara att det blir upp till var och en att avgöra om 

det är viktigt att implementera frågan eller inte (Waara, 2013 s.2, 5-6, 10, 14). 

 

David Banister har i sin konferensartikel Barriers to implementation of urban sustanability 

undersökt ett liknade område som Waara. Banister undersökte implementeringens 

problematik angående hållbar utveckling, där kollektivtrafiken var en del av hans forskning. 

Även denna artikel visar att det uppstår barriärer vid implementering i kollektivtrafiken. 

Banister menar att dessa barriärer uppstår när de teoretiska målsättningarna ska 

implementeras till den praktiska verkligheten. Dessa barriärer var grundade i hur staden 

fysiskt är planerad, vilka resvanor medborgarna har, hur organisationen av stadens transport 

är formerad samt frågor om finansieringen av kollektivtrafiken. I artikeln presenterar Banister 

två sätt att överkomma barriärerna. Det första sättet att överbrygga barriärerna är att det 

måste finnas bra metoder att analysera problemet och att ha metoder som enar flera områden 

och inte bara fokuserar på ett, till exempel kollektivtrafiken. Det andra sättet att är att det 

måste finnas ett politiskt stöd och vilja för att kunna genomföra en lyckad implementering 

från det teoretiska till praktiken (Banister, 1996 s.1, 8-9, 12-15). 

 

Oscar Grönvall har i sin licentiatavhandling Tillgänglighet i trafikmiljön - intressekonflikter 

som barriär? gjort liknande upptäckter som Waara och Banister. Till skillnad från de två 

föregående studierna som undersöker hållbar utveckling har Grönvall undersökt tillgänglighet 

i trafikmiljön. I avhandlingen har forskaren identifierat en särskild form av barriär, 

intressekonflikter (Grönvall, 2004 s.3-5). De fyra första intressekonflikterna som Grönvall 

har identifierat är lobbyorganisationer, kunskap, ekonomi och strukturer. En svag 

lobbyorganisation kan leda till att de som arbetar med trafikmiljön inte lägger tillräckligt med 

vikt på organisationens fråga men även att de inte inser att tillgänglighetsbehovet finns och de 

krav som ställs på tillgänglighet (Grönvall, 2004 s.46-47). Det andra konfliktområdet som 

Grönvall beskriver är kunskap. Om de som arbetar med trafikmiljö inte har tillräckligt med 

kunskap om området är det inte säkert att de är medvetna om att problemet existerar. Det kan 

även vara så att de som arbetar med trafikmiljön är medvetna om att problemet finns men inte 

vet hur de ska agera för att motverka det. Ironiskt nog kan dessutom kunskapsbristen leda till 

en situation där kunskapen som besitts övervärderas och de blir därför inte medvetna om 

deras kunskapers begränsningar (Grönvall, 2004 s.50-51). Intressekonflikter relaterade till 

ekonomi kan uppstå när det som behövs göras inte upplevs som lönsamt vilket leder till att 

andra områden prioriteras. Dessa konflikter uppstår även när de som arbetar med trafikmiljön 

inte är medvetna vilka indirekta kostnader som uppstår samt att de inte har de ekonomiska 

resurserna som krävs. Det första sättet som intressekonflikter relaterat till strukturer är att de 

som arbetar inom trafikmiljö tenderar att arbeta på samma sätt som de tidigare har gjort vilket 

utgör ett hinder för införandet av nya perspektiv. Detta kan även komma i uttryck så att de 

strukturer som existerar gör att det inte skapas någon insikt om problemet eller att det inte 

finns tillgängliga resurser inom strukturerna för att möjliggöra den arbetsinsats som krävs 

(Grönvall, 2004 s.53-57).  
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De fyra sista intressekonflikterna som identifierades var relaterade till engagemang, teknik 

och estetik, tid samt lagstiftning. Bristen på engagemang kan leda till att insatser inte 

genomförs även om det finns en medvetenhet om att det behövs, att viljan att genomföra 

insatserna blir låg och att bristen på engagemang resulterar i att det tilldelas för lite resurser. 

Att det kan uppstå intressekonflikter relaterat till engagemang menar Grönvall har att göra 

med att frågor med låg status får en låg prioritering. Teknik och estetik som konfliktområde 

uppstår om andra områden prioriteras då det intresset som finns inom teknik och estetik gör 

att det inte finns någon vilja att skapa tillgängliga miljöer. Inom arbetet med tillgänglighet så 

finns det en uppfattning om att det tar mycket mer tid och när det råder tidsbrist kan detta 

leda till att andra frågor prioriteras. Intressekonflikter relaterat till lagstiftning uppstår när 

tolkningen av lagar och regler görs på ett sådant sätt att tillgänglighetsperspektivet inte 

inkluderas men även att lagar och regler är skrivna på ett sådant sätt att problemet med 

bristande tillgänglighet inte uppfattats (Grönvall, 2004 s. 60-65). 

 

2.3 Barnperspektivet  

I detta avsnitt diskuteras barnperspektivet, dess innebörd, definition och användning. Enligt 

FN:s konvention om barnets rättigheter står det att barn har rätt att göra sin röst hörd och få 

sina synpunkter beaktade (Unicef, 2014). Med detta förstärks bilden av att samhället har ett 

ökat ansvar för barnen (Lindgren & Halldén, 2001, s.77). Det finns inte någon vedertagen 

definition på barnperspektivet och dess innebörd kan variera från att innehålla barns eget 

perspektiv till att endast förhålla sig till vuxnas syn på barns bästa. Detta kan leda till att ett 

beslutsfattande som rör barn utesluter barnets perspektiv helt och hållet och endast utgår från 

vad vuxna anser är bäst för barnet. På grund av detta anser Halldén att det är nödvändigt att 

problematisera det ställningstagande som intas gentemot barnets behov och rättigheter för att 

avgöra vad som är ett barnperspektiv (Halldén, 2003, s.13). 

 

Själva ordet barnperspektiv tar hänsyn till barns villkor och verkar för barnets bästa. Vid 

olika politiska beslut uppmärksammar barnperspektivet vilka konsekvenser de besluten har 

på barn. Vid forskning, när ett barnperspektiv tillämpas, används material som inte kommer 

ifrån barn, den innehåller därmed inte barns eget perspektiv (Halldén, 2003, s.14). 

Barnperspektivet handlar enligt Halldén om vilken plats barn ges i vårt samhälle, begreppet 

är mångtydigt eftersom det används som ett ideologiskt begrepp, som ett politiskt instrument 

vid omvandling av välfärdsstater men även som ett metodologiskt begrepp inom 

vetenskapliga sammanhang (Halldén, 2003, s. 12; Lindgren & Halldén, 2001, s.66). Inom 

både den politiska sfären och inom forskning har det inte tagits hänsyn till barns perspektiv. 

Barns perspektiv är barnets egna röster när de själva får bidra med sina åsikter (Halldén, 

2003, s.14). Enligt Arnér och Tellgren skiljer sig vuxnas perspektiv på barns tillvaro från 

barns (Arnér & Tellgren, 2006). Halldén menar att eftersom begreppet barnperspektiv har 

använts i olika politiska sammanhang för att markera ett ideologiskt ställningstagande ska 

begreppet diskuteras kritiskt när det används i vetenskapliga sammanhang och att det är 

nödvändigt att problematisera definitionen forskaren lägger i begreppet så att begreppet 

används i syfte att ta tillvara barns intresse (Halldén, 2003, s. 13, 21).  
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Forskning har undersökt hur barnperspektivet har används inom olika utredningar. Ann-

Christin Cederborg utredde hur barnperspektivet användes i myndigheters utredningsarbete 

när de utreder barn och unga i sårbara livssituationer. Hon menar att under dessa utredningar 

främjas vuxnas barnperspektiv och att barns egna erfarenheter, livssituationer och egna röster 

sällan analyseras och beaktas. Vidare menar hon att barnperspektivet därför bör innefatta 

analyser om barns livssituationer, barns röster och förutsättningar för att få med barns 

perspektiv i begreppet (Cederborg, 2012, s.6). Halldén lyfter också fram vikten av att 

definitionen av barnperspektivet ska innehålla barns egna röster (Halldén, 2003, s.21). Elin 

Hultman har i sin avhandling belyst hur barns egna röster beaktas när socialtjänsten ska 

argumentera för barns fysiska och psykiska hälsa i barnavårdsutredningar. Bland annat 

undersökte hon hur barns egna upplevelser av sin egen hälsa synliggörs när socialsekreterare 

argumenterar för beslut och hur socialsekreterare synliggör barns perspektiv när de 

konstruerar barns identiteter i handläggnings- och dokumentationssystemet Barns Behov i 

Centrum (BBIC-utredningar). Resultaten i avhandlingen visade att barns egna upplevelser av 

sin hälsa inte presenterades i de flesta av argumenten som lades fram av socialsekreterare. De 

uppfattningarna som lades fram vid argumenten var beskrivningar på hur andra personer 

uppfattade barnens fysiska och psykiska ohälsa. Barns perspektiv kom endast att 

uppmärksammas vid de tillfällen de användes för att bekräfta ett påstående som redan hade 

uttalats om deras ohälsa. Enligt Hultman tyder resultatet på att barns egna uppfattningar 

behövs tydliggöras. Likaså visade resultaten att barns röster presenterades på olika sätt, de 

var förenklade och varierade i kvalitet. Resultatet visade att barns röster synliggörs i BBIC-

utredningar men att de behövde utvecklas för att öka förståelsen av barnets unika behov. 

Hultman belyser även vikten av förutsättningarna att synliggöra barns perspektiv och varför 

inte endast vuxnas barnperspektiv räcker för att definiera begreppet barnperspektiv (Hultman, 

2013, s.2, 36, 37). Lidén och Rusten undersökte Norges implementering av barnkonventionen 

i relation till asylsökande barn. De upptäckte att det fanns ett behov att lägga mer 

uppmärksamhet på vad barnen säger och att det inte räcker att barn endast deltar i 

asylprocessen. De kom fram till tre punkter som behöver förbättras, bland annat att öka 

kunskapen om barnens olika utsatthet och att det behövs en större investering för att öka 

kunskapen hos de som arbetar med att intervjua barnen och att advokater bör få mandat för 

att låta barnen delta i den rättsliga asylprocessen (Lidén & Rusten, 2007 s.273, 281). 

 

Nätverket barn och unga i fysisk planering inom Göteborgs Stad har tagit fram en skrift där 

de lyfter fram barnperspektivet och barnets samverkan inom den fysiska planeringen. Skriften 

presenterar en matris, en modell för en barnkonsekvensanalys för handläggare och tjänstemän 

som ansvarar för att barnperspektivet och barnets perspektiv ska finnas med i 

förändringsprocesser. En barnkonsekvensanalys ska fungera som ett verktyg och ge ett stöd 

för att belysa vilka behov barnen har. Det är även ett verktyg som hjälper tjänstemän att 

utveckla barnperspektivet och förbättrar beslutsunderlaget vid frågor som berör barn. Barn 

och unga i fokus menar att en barnkonsekvensanalys hjälper, på ett systematiskt sätt, till att 

lyfta fram de frågor som berör barn. Genom att ändra vuxnas attityder till barn blir vuxna 

bättre på att se barns behov och barns perspektiv. Detta menar Barn och unga i fokus görs 

genom att fokusera på barn och ungas behov och verkligheter. Enligt Barn och unga i fokus 
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innebär att utgå från ett barnperspektiv att utveckla verksamheter så att den tillgodoser 

barnets behov (Lundquist, 2011, s.6-8). 

 

2.4 Implementering av barnkonventionen 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning inom ämnet implementering av barnkonventionen. 

Barnkonventionen har ratificerats av 194 länder, vilket innebär att dessa länder aktivt ska 

arbeta med att implementera barnkonventionen (UNICEF, 2014). Forskning inom området 

har visat att processen inte varit helt okomplicerad och entydig (Hammad, 1999, s.222). 

Doecks studie fokuserade på vilken påverkan implementeringen av barnkonventionen haft 

inom 193 länder. Enligt Doeck är det svårt att ge en helhetsbild av implementeringens 

framgång på nationell nivå i dessa länder. Rapporter från FN:s kommitté för barnets 

rättigheter visar att det fanns generella problem som uppstod inom samtliga länder vid 

implementeringen av barnkonventionen. De problem som uppstod var kopplade till socio-

ekonomiska, politiska och kulturella förändringar som skapades genom barnkonventionens 

implementering (Doeck, 2009, s.778; Hammad, 1999 s.228). Hammad undersökte i sin studie 

implikationerna och utmaningarna som Jordanien stötte på vid implementeringen av 

barnkonventionen. Resultatet av implementeringsarbetet visar att den största utmaningen för 

Jordanien var att implementera barnkonventionen till dess rådande infrastruktur så att den 

lämpar sig för barn. Enligt Hammad har det gjorts åtgärder inom den politiska, kulturella och 

den religiösa sfären för att aktivt implementera barnkonventionen i Jordanien. Detta har 

gjorts genom lobbyverksamheter och via organisationer som aktivt arbeta för barns bästa till 

exempel The Jordanian Child Rights Law och The National Task Force for Children 

(Hammad, 1999, s.221-222). Vidare menar Hammad att kunskap om barnkonventionen 

underlättar för tjänstemän att arbeta för barnets rättigheter och genom att utbilda dem om 

konventionen vidgas och underlättas implementeringen av barnkonventionen (Hammad, 199, 

s.226-227).  

 

Svevo-Cianci, Hart och Rubinsons har undersökt hur barnkonventionens 19:e artikel, som 

behandlar att alla barn ska skyddas från alla former av våld, har implementerats i ett flertal 

länder. Denna forskning har visat att för att det ska bli en lyckad implementering av 

barnkonventionen krävs det ett samarbete mellan olika aktörer som till exempel staten och 

tjänstemän, familjer och barn. Att implementeringen är sammanlänkad med hur aktörerna 

samarbetar är något som även Hammads forskning har visat. Forskningen belyser att policyer 

och resurser som skapas för att arbeta med barnkonventionen enbart kommer att ge effekt om 

de aktivt används av tjänstemän. Att få denna praktiska användning är dock svårt, enligt 

Hammad, eftersom tjänstemän tenderar att arbeta på samma sätt och inte brukar vara 

mottagliga för förändringar (Svevo-Cianci & Hart & Rubinson, 2010, s.46-51; Hammad, 

1999, s.228-229). Shamseldins forskning om implementeringen av barnkonventionen vid 

hanteringen av ensamkommande asylsökande barn i England, Irland och Sverige har funnit 

hur barnkonventionen praktiskt används. Hennes forskning har visat att det praktiska arbetet 

med barnkonventionen var tydligt beroende av strategier som hade tagits fram centralt av 

dessa stater (Shamseldin, 2012 s.118-119).  
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Vid implementering av barnkonventionen betonar Hammad och Doeck vikten av att ha en 

barnombudsman. Doeks forskning har visat att barnombudsmännen är viktiga för att se till att 

arbetet med att implementera barnkonventionen fortlöper på en nationell nivå samt att de 

övervakar barnens rättigheter och motarbetar att barnens rättigheter kränks. I den forskning 

som Hammad har genomfört fanns det belägg för att barnombudsmannen jordanska 

motsvarighet, National Task Force for Children (NTFC), har varit viktigt för 

implementeringen av barnkonventionen. Denna motsvarighet har arbetat med att lyfta fram 

frågor som behöver arbetas med angående barns välmående och sprida kunskap om området 

(Doeck, 2009 s.779; Hammad, 1999 s.224-225).  

 

Utifrån den presenterade forskningen har det uppmärksammats en kunskapslucka inom 

forskningen. Ingen av de presenterade texterna handlar direkt om implementeringen av 

barnkonventionen inom kollektivtrafiken i Sverige och tjänstemännens roll i detta. Denna 

uppsats kommer därför att sträva efter att bidra till att fylla den kunskapsluckan. Detta 

kommer att göras med hjälp av den valda tidigare forskningen. 

3. Teori 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för denna uppsats som avser ge en 

bredare förståelse och förklaring av uppsatsens problemområde. Uppsatsen har utgått från 

Peter Berger och Thomas Luckmanns bok The social construction of reality – A treatise in 

the Sociology of Knowledge och deras teori om institutionalisering. Utifrån teorin har 

begreppet roller använts för att förklara institutionaliseringen av kollektivtrafiken inom 

Trafikförvaltningen i Stockholms län och Kollektivtrafikförvaltningen UL. Likaså hur de 

utifrån uppdrag av Landstinget arbetar för att upprätthålla kollektivtrafiken som institution. 

Denna teori har även kompletterats med de nyinstitutionella begreppen isomorfism och 

isärkoppling. Dessa begrepp har valts för att kunna förklara hur tjänstemännen inom dessa två 

organisationer arbetar med barnperspektivet och barnkonventionen. Detta kommer även att 

användas för att kunna förklara glappet mellan målet av att tillgodose barnets bästa i 

kollektivtrafiken och hur det ser ut i praktiken.  

 

I denna uppsats skulle det ha varit möjligt att använda hela Berger och Luckmanns bok som 

teoretisk utgångspunkt. Uppsatsen kunde även ha utgått endast från ett nyinstitutionellt 

perspektiv. Berger och Luckmanns teori valdes dock för att ge en tydligare bild av hur 

institutioner uppstår och legitimeras. De nyinstitutionella begreppen valdes för att de är mer 

relevanta till att förklara hur en organisation förhåller sig till anställda och planerarnas 

förhållande till implementering av nya perspektiv. Det bedömdes därför vara lämpligt att 

använda båda teorierna eftersom de kompletterar varandra.  

 

I teorikapitlet förs först en presentation av vad Berger och Luckmann menar med institution 

och institutionalisering följt av hur de ser på roller. Efter detta följer en presentationerna av 

nyinstitutionell teori, isomorfism och isärkoppling. 
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3.1 Institution 

I Peter Berger och Thomas Luckmanns bok The social construction of reality – A treatise in 

the Sociology of Knowledge teoretiserar de vad institutioner är, hur de uppkommer och vad 

de består av. Berger och Luckmann menar att innan institutionalisering kan uppstå måste den 

föregås av en habitualisering. Detta innebär att de aktiviteter som människor engagerar sig i 

och som återupprepas kommer att forma ett mönster och genom denna upprepning blir 

handlingen vanemässig. Som ett resultat av detta kommer samma handling att utföras på 

samma sätt nästa gång den upprepas, vilket i sin tur kommer att guida individer i hur de ska 

bete sig vid specifika situationer. Detta resulterar i att människan behöver fatta färre beslut 

eftersom individens handlingar sker mer på rutin. Denna process skapas när det sker en 

ömsesidig typifiering av det agerande som har habitualiserats av specifika individer. 

Grundläggande i detta är att typifieringen av handlingarna är delad av flera människor och att 

de finns tillgängliga för den grupp av människor som använder dem. Författarna förklarar 

detta med att säga ”actions of typ X will be performed by actors of typ X” (Berger & 

Luckmann, 1966 s.72). Detta innebär att vissa specifika handlingar kan kopplas samman med 

vissa specifika aktörer (Berger & Luckmann, 1966 s.70-72, 90). 

 

Enligt Berger och Luckmann är det på grund av institutionens historia och kontroll som gör 

att en institution ser ut som den gör. Under institutionens historia uppkommer det ömsesidiga 

typifierade handlingar. Med detta menar författarna att en ömsesidig typifierad handling inte 

kan ske ögonblickligen utan sker som ett resultat av institutionens historia där institutionen 

blir produkten och genom deras existens kommer kontrollera individens beteende. De menar 

att institutionerna kommer att styra människor i hur de agerar då de förutbestämda mönstren 

som finns inom institutionen kommer att leda individernas beteende åt en viss riktning och 

därmed utesluta andra möjliga handlingar. De styrande mekanismerna är det som konstituerar 

den sociala kontrollen på individen, mekanismerna är dels länkade till en rad sanktioner som 

upprätthålls av institutionen och dels stöttar den. När en individs specifika handlande har 

institutionaliserats hamnar det under social kontroll. Därmed kan det sägas att allt handlande 

som inte är institutionaliserat men som utförs inom en institution medföljs av sanktioner som 

korrigerar individens handlande (Berger & Luckmann, 1966 s.70-72,73). Konsekvensen av 

detta är att institutionen kommer att upplevas som en egen verklighet. När individer möter 

denna verklighet kommer den att upplevas som något externt även om den härstammar från 

en mellanmänsklig aktivitet. Detta resulterar i att institutionen kommer att framstå som 

förgivettagande och självklar, något som därmed gör att den upplevs som objektiv. Berger 

och Luckmann lyfte även fram det faktum att ju fler normer och uppförandekoder som 

institutionen fyller desto tydligare kommer den att styra aktörernas beteende och därmed bli 

lättare att förutse (Berger & Luckmann, 1966 s.76-78). 

 

3.2 Roller 

Ett annat viktigt begrepp inom Berger och Luckmanns teori om institutionalisering är roller. 

Berger och Luckmann menar att”Institutions are embodied in individual experience by means 

of roles”(Berger & Luckmann, 1966 s.91). Citatet innebär att det är med hjälp av olika roller 

som individer kan se och uppleva institutionerna. Forskarna menar att individer alltid intar 
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olika roller och det är genom detta rollspel som de deltar i den sociala världen. Det är genom 

att individen internaliserar de roller de utövar som den sociala världen blir individens 

subjektiva verklighet. Vidare utvecklar de begreppet genom att säga att alla handlingar som 

har institutionaliserats på något sätt involverar roller. Detta leder till att det är rollerna som 

representerar den ordning som finns inom institutionen, vilket kan ske på två sätt. Ordningen 

kan först representera sig själv. Detta innebär att en individ med ett specifikt yrke utövar den 

roll som omfattas och förväntas av det yrket och inte utifrån hur individen är som 

privatperson. Det andra är att rollen representerar institutionen genom det faktum att rollen är 

en del av hela det samband som utgör institutionen. Det är på dessa sätt som institutionerna 

kan upplevas som något konkret. Rollerna inom institutionen har olika grader av hur väl de 

representerar institutionen, det finns somliga roller som har en större betydelse än andra. 

Dessa roller integrerar alla institutioner som finns och får därmed en viktig strategisk 

betydelse. Roller kan vara representativa och behöver inte vara statiska, utan somliga roller 

kan ha denna funktion till och från (Berger & Luckmann, 1966 s.91-94). 

 

Institutionen visar sig även genom språk och fysiska objekt. För att dessa objekt ska visa 

institutionen krävs det dock att individers handlande ser till att objekten får denna betydelse 

då de i sig inte har förmågan att visa institutionen. Berger och Luckmann menar att en 

anledning till varför det är så är kunskap, kunskap om normer, värderingar och känslor. 

Eftersom kunskapen är knuten till särskilda roller kommer kunskapen att vara utspridd i 

samhället fördelat på vad som alla behöver veta och vad som enbart särskilda roller behöver 

veta. För att detta ska möjliggöras krävs det att samhället är organiserat på ett sätt som 

möjliggör för de olika rollerna att tillgodota sig kunskapen samtidigt som det är viktigt att 

allmänheten vet vilka roller som besitter den specialiserade kunskapen (Berger & Luckmann, 

1996 s.94-96). 

 

3.3 Nyinstitutionell teori  

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet utkom det två vetenskapliga artiklar som 

kom att utveckla den institutionella teorin och la grunden för en ny teoribildning inom 

området som har fått benämningen nyinstitutionell teori. Dessa två artiklar var Meyer och 

Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony 

(1977) samt DiMaggio och Powells artikel The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Colletive Rationality in Organizational Fields (1983). Dessa arbeten kom 

att fokusera på organisationer och hur de förhåller sig till den bransch som de verkar inom. 

Den nyinstitutionella teorin undersöker varför organisationer inom samma bransch tenderar 

att likna varandra, hur organisationer är organiserade och varför de tenderar att bli mer 

komplexa. Den nyinstitutionella teorin skiljer sig ifrån den institutionella teorin genom att de 

försöker vara mer undersökande och konkret (Eriksson-Zetterquist, 2009 s.63-64). 

 

3.3.1 Isomorfism 

Ett centralt begrepp inom nyinstitutionell teori är isomorfism. Meyer och Rowan beskriver 

begreppet i sin text ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and 

Cermony”. Begreppet innebär att organisationer tar efter sin omgivning och att det finns ett 
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ömsesidigt beroende mellan olika organisationer. Meyer och Rowan menar att fenomenet 

uppstår för att ge legitimitet till organisationer och att isomorfismen gör organisationen mer 

framgångsrik och stabil. Isomorfism sker därför i önskan om legitimitet och inte effektivitet. 

Detta leder till att organisationen får en förändrad formell struktur. Det vill säga att när nya 

institutioner uppkommer inom ett fält måste organisationen utvidgas och göra så att den nya 

institutionen blir en del av organisationen (Meyer & Rowan, 1977 s.345, 346, 348-350). 

Meyer och Rowan betonar att det finns svårigheter för organisationer som bygger hela sin 

legitimitet och framgång på isomorfism. Dels kommer detta stå i konflikt med de 

effektivitetskrav som finns inom verksamheten eftersom de ceremoniella kraven inte alltid är 

det effektiva sättet att bedriva verksamheten. Dessutom kan olika institutioner som har 

integrerats i olika verksamhetsområden komma i konflikt med varandra när de olika 

institutionerna inte går att förena (Meyer & Rowan, 1977 s.355). 

 

Forskarna DiMaggio och Powell har forskat på isomorfism och menar att förändringar av 

institutionell isomorfism sker utifrån tre olika processer, den kan vara tvingande, mimetisk 

och normativ. Den tvingande isomorfismen kommer ifrån den politiska sfären och 

legitimitetens problem. Påtryckningarna kan komma från staten men de kan även komma 

ifrån andra organisationer som organisationen är beroende av samt kulturella förväntningar 

som finns på organisationen. Dessa påtryckningar kan komma att upplevas som påtvingande 

och övertygande av organisationen men även uppmanande och inbjudande för att ansluta sig 

till andra organisationer. Vidare menar DiMaggio och Powell att organisationsförändringar 

kan vara en reaktion av de beslut som genomförts utifrån regeringsuppdrag. Den mimetiska 

isomorfismen kommer från organisationers osäkerhet och som ett resultat av osäkerheten 

väljer organisationen att kopiera andra organisationer struktur. De organisationer som 

tenderar att bli härmade är organisationer som ses som framgångsrika och legitima. Den 

normativa isomorfismen kommer ifrån normativa påtryckningar drivna från ett yrke och är 

kopplat till professionalitet. Det är således en konsekvens av att individer med samma 

yrkesbakgrund likriktar sina organisationer. Enligt DiMaggio och Powell är en viktig process 

för att uppmuntra normativ isomorfism att filtrera personal. Detta kan ske genom att anställa 

personal inom organisationen, eller anställa personal med höga kvalifikationer för ett 

specifikt uppdrag (DiMaggio & Powell, 1983 s.150- 152).  

 

3.3.2 Isärkoppling 

Ett annat nyinstitutionellt begrepp är isärkoppling. Meyer och Rowan beskriver isärkoppling 

som ett sätt att separera den formella och ceremoniella strukturen från den informella och 

effektiva strukturen i en organisation. Isärkoppling är ett sätt att förklara hur dessa två delar 

av organisationen ändå kan fungera ihop. Det vill säga hur det ceremoniella och det effektiva 

kan verka inom samma organisation trots att de ibland motsäger varandra (Meyer & Rowan, 

1977 s.356). Isärkoppling innebär att det finns något som buffrar mellan det formella och det 

informella. I den formella delen av organisationen ges det en bild av hur organisationen 

fungerar och genom isärkopplingen behöver det inte nödvändigtvis överensstämma med den 

informella strukturen som råder inom organisationen. Meyer och Rowan beskriver detta som 

att den formella delen av organisationen skyddas från den praktiska verkligheten. Detta 
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innebär således att en organisation kan ha en tydlig formell organisering med normer och 

värderingar medan i den dagliga driften är organiseringen inte lika tydlig (Meyer & Rowan, 

1977 s.356-358). 

 

Meyer förtydligar i sin text World Society, Institutional Theories, and the Actor begreppet 

isärkoppling. I denna text skriver han följande: ”The institutional theory of decoupling 

observes that, in the modern system, actor identities – structures, policies, plans, and 

constitutions- are statements about what should happen. But will probably not happen” 

(Meyer, 2010 s.14) I detta citat går det att utläsa det som har beskrivits i föregående stycke, 

nämligen att de strukturer, policyer och liknande som antas i den formella delen av 

organisationen inte nödvändigtvis kommer att implementeras i den inofficiella strukturen. 

Meyer menar i detta citat att till exempel policys som borde implementeras i verksamheten 

förmodligen aldrig kommer att implementeras (Meyer, 2010 s.14). 

 

Eriksson-Zetterquist ger i sin bok Institutionell teori - idéer, modern, förändring (2009) ett 

exempel på hur isärkoppling kan se ut i organisationer när det kommer till 

jämställdhetsplaner. Hon har sett att ett flertal organisationer som formulerat 

jämställdhetsplaner för att uppnå en jämnare könsfördelning i organisationen. Problemet hon 

belyste är att i en av dessa organisationer fanns det inte underlag för att kunna rekrytera den 

mängd kvinnor som krävdes för att uppnå målet. Planens isärkoppling kom i denna 

organisation att ske genom att de praktiker som ansvarade för rekryteringen isärkopplades 

från planen. Därmed kom planen att vara antagen av den formella strukturen men att inte följs 

av den informella strukturen som, i detta fall, sköts av de som rekryterar. Genom att 

organisationen antog planen upplevs den som legitim och överensstämma med andra 

organisationer inom samma bransch. Eriksson-Zetterquist framhäver även att denna tendens 

går att se vid antagandet av andra typer av planer som har ambitiösa mål om miljön eller 

kvalitetsarbete (Eriksson-Zetterquist, 2009 s.70-71). 

4. Metod  
I denna studie har det metodologiska angreppsättet varit kvalitativt med ett induktivt 

angreppssätt. Med ett induktivt angreppsätt beskrivs resultatet genom den teori som ligger 

bakom undersökningen. Det resultat som kommer fram från forskningen kopplas tillbaka till 

de valda teorierna (Bryman, 2002, s.22).  

  

Det angreppssätt som har använts har varit grundad i en fenomenologisk och hermeneutisk 

ansats i den mån att studien söker förståelse genom aktörens mening som hen har till sin 

omgivning. Utgångspunkten för detta har varit att aktören skapar sin verklighet genom 

tidigare interaktion och förståelse. Det är denna förståelse uppsatsen vill uppnå (Aspers, 2011 

s.25, 75). Den hermeneutiska traditionen lägger sin fokus på texttolkning, vilket är den metod 

som applicerades vid analysen av empiri. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln som 

utgångspunkt skapas en förståelse av delarna i det empiriska materialet genom en bild av 

helheten och helheten av det empiriska materialet förstås i sin tur genom delarna (Aspers, 

2011, s.25).  
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Det fält som har studerats är kollektivtrafiken i Stockholms län, som bedrivs av 

Trafikförvaltningen i Stockholms län och kollektivtrafiken i Uppsala län, som bedrivs av 

Kollektivtrafikförvaltningen UL (hädanefter refererat till SL och UL). Landstinget inom 

Stockholms län och Uppsala län agerar som en regional kollektivtrafikmyndighet som 

ansvarar för utvecklingen av länets regionala kollektivtrafik. Detta innebär att både SL och 

UL handlägger myndighetsuppgifter framförda av landstinget och bedriver den operativa 

administrationen av kollektivtrafiken inom respektive län (Landstinget i Uppsala Län, 2012; 

Stockholms läns landsting, 2011). SL och UL passar forskningsområdet som är av intresse 

och är av relevans till undersökningens syfte och frågeställningar. Dessa två organisationer 

valdes även för att de ligger geografiskt i anknytning till varandra. 

 

4.1 Urval  

I denna uppsats har det från de två organisationerna intervjuats totalt tio informanter, fem på 

respektive organisation. Alla tio informanter är tjänstemän och har arbetsuppgifter som kan 

relateras till planeringen av kollektivtrafiken. Flera av dessa tjänstemän sitter i en position där 

de kan påverka hur andra tjänstemän arbetar inom kollektivtrafiken. 

 

Informanterna har olika bakgrundsvariabler. På UL var fyra av fem informanter män medan 

på SL var fyra av fem informanter kvinnor. Detta innebär att totalt sett finns det en jämn 

könsfördelning men inom de enskilda organisationerna är fördelningen sned. Att ha en jämn 

könsfördelning var inte något som gavs hög prioritet då fokus i denna studie har legat på att 

intervjua tjänstemän med särskilda tjänster. Informanternas ålder varierade mellan att vara i 

20-årsåldern till 60-årsåldern, majoriteten av informanterna var i medelåldern. Informanterna 

har olika lång erfarenhet av att arbeta med kollektivtrafik och erfarenheten varierar mellan ett 

år till cirka 14 år. De utbildningar som informanterna har varierar mellan att ha 

gymnasieexamen till att ha högskoleexamen riktade mot samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga ämnen. 

 

Urvalet av de som har intervjuats inom de två organisationerna har skett via strategiska urval. 

Syftet med detta urval var att få en eftersträvad variation mellan de tjänstemän som kom att 

delta i uppsatsen. Detta ville uppnås då en variation mellan tjänstemännens tjänster skulle 

kunna ge olika infallsvinklar om hur organisationerna ser på barnperspektivet och 

barnkonventionen (Aspers 2011, s.97; Bryman, 2011 s.434). Hur detta urval har gått tillväga 

har skiljt sig åt mellan de två organisationerna. På UL kunde det tillgås information om vilka 

som arbetade inom organisationen. Därför kunde intervjuförfrågan riktas direkt till de tänkta 

informanterna via mejl. Hos SL blev det strategiska urvalet genomfört med hjälp av en 

tjänsteman på SL som kom att fungera som en nyckelinformant (Bryman, 2011, s.387-388). 

Nyckelinformanten delade med sig uppgifter för att kunna möjliggöra kontakt med de 

tjänstemän med de tjänster som önskades intervjuas. Därmed kom det även att bli ett 

strategiskt urval på SL, om det kom att se annorlunda ut mot det strategiska urvalet som 

gjordes på UL. Som ett resultat av detta kom samtliga tjänstemän på UL och 

nyckelinformanten att kontaktas med en intervjuförfrågan via mejl (se bilaga ett). De 

resterande informanterna kom att kontaktas visa telefon där samma information som stod i 
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den skriftliga intervjuförfrågan delgavs. Anledningen till att denna uppdelning gjordes var för 

att den erfarenhet som UL gav var att det ibland tog tid att få kontakt med informanter via 

mejl och att det därför bedömdes mer lämpligt att kontakta resterande på SL via telefon. 

 

Det finns en medvetenhet om att hur det strategiska urvalet har skett kan ha påverkat 

uppsatsens resultat. Genom att nyckelinformanten assisterade med att komma i kontakt med 

informanterna fanns det inte samma kunskap om informanternas roll inom organisationen 

innan intervjun genomfördes vilket kan ha genererat att intervjuerna kom att skilja sig något 

åt. Genom att en nyckelinformant har använts för att kunna genomföra det strategiska urvalet 

på SL finns det en möjlighet att det fanns tjänstemän som hade varit mer rättvisande för 

uppsatsen men som det inte fanns någon vetskap om.  

 

4.2 Intervjuer 

I denna uppsats har kvalitativa intervjuer använts. Kvalitativa intervjuer valdes för att den 

lägger tyngden på informanternas egna uppfattningar och synsätt. Likaså riktar den fokus mot 

informanternas ståndpunkter. Kvalitativa intervjuer är flexibla och följsamma vilket gav 

informanterna möjlighet att berätta vad hen upplever som relevant och viktigt och följer den 

riktning svaren går i (Bryman, 2002, s.300,301). 

 

Informanterna fick själva välja var intervjuerna skulle genomföras vilket resulterade i att alla 

intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats. Vid intervjuerna på UL 

närvarade en av författarna (se etiska överväganden) medan på SL närvarade båda författarna. 

På intervjuerna hos SL var det den författaren som inte närvarade vid intervjuerna på UL som 

ledde intervjuerna och den andra författaren var med och lyssnade, gjorde anteckningar samt 

informerade om etiska riktlinjer. När denna uppdelning gjordes fanns det en medvetenhet om 

att intervjuerna kom att se något annorlunda ut beroende på vem det var som höll intervjun. 

Detta kom att märkas av att de följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Dessa frågor 

kom att få olika inriktningar beroende vem det var som frågade. Intervjuerna fick olika 

inriktning men inget som påverkade helheten av intervjun. Samma intervjuguide har dock 

använts på alla intervjuer vilket har gett alla intervjuer en liknande form och innehåll. 

Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade bedömdes det även inte vara problematiskt att 

intervjuerna kom att skilja sig åt beroende på vem som intervjuade.  

 

Som tidigare nämnts var intervjuerna som genomfördes i denna uppsats semi-strukturerade. 

Ett antal tydliga frågor som förhöll sig till olika teman ställdes till informanterna, även ett 

antal följdfrågor inom varje tema skapades för att kunna följa upp svaren från informanterna 

vid behov. Semi-strukturerade intervjuer underlättade intervjuarprocessen och genom att ha 

en intervjuguide med frågor som berör olika teman tilläts informanterna att fritt forma sina 

svar (Bryman, 2002, s.301). Under intervjun ställdes även andra följdfrågor som var 

relaterade till de svar som informanterna gav för att få en fördjupad förståelse (Bryman, 2011 

s.415). 
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Intervjuguidens utformning formulerades efter olika teman med utgångspunkt att det mest 

generella skulle komma först och det mer specifika skulle avsluta intervjun. Det var även 

centralt att de teman och frågor och följdfrågor som intervjuguiden bestod av relaterade till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta kom i uttryck då guiden byggde på att de 

generella frågorna skulle visa hur de intervjuade tjänstemännen såg på kollektivtrafiken innan 

de specifika frågorna om barn och barnkonventionen ställdes. Detta gjordes utan att ställa 

ledande frågor utan skedde genom att intervjun hade tematiserats (Bryman, 2011 s.419). När 

det gäller självaste intervjufrågorna undveks det att inleda frågorna med ett “varför”. Detta 

gjordes för att få ett bredare och mer genomgående svar från informanterna och för att ge 

dem plats för att berätta sin historia på det sätt det passar dem (Becker, 208, s.60,70). De 

teman som valdes förhöll sig till kollektivtrafik och barnperspektiv med underteman som 

behandlade tjänstemannens roll inom verksamheten, vad kollektivtrafik är för dem, barnets 

roll inom kollektivtrafiken, barnets roll i deras arbetssätt samt vilken plats barnperspektivet 

har (se bilaga två för intervjuguide). Som inledande av intervjun blev alla informanterna även 

tillfrågade om vilken roll de hade inom verksamheten och vilka huvuduppgifter deras 

arbetsroll innefattade.  

 

Alla intervjuerna spelades in och tog mellan 40 till 50 minuter. Innan inspelningen började 

bads det om tillstånd från informanterna att spela in. Detta gjordes för att möjliggöra för en 

bättre analys eftersom det är svårt att fånga upp samma information genom att enbart 

anteckna under intervjun. Inspelningen möjliggjorde att i efterhand höra vad informanten sa 

och hur de sa det. Inspelningen har även fördelen att genom att transkribera intervjun och 

därmed lyssna på intervjun igen vilket kan göra en uppmärksam på information som 

intervjuaren inte registrerade under intervjutillfället. Det finns en medvetenhet om att 

inspelningen kan ha påverkat informanternas svar genom att de till exempel kan bli mer 

självmedvetna när intervjun spelas in. Detta var något som märktes vid samtliga intervjuer. 

När inspelningen stängdes av märktes det att informanterna slappnade av och talade mer 

avslappnat än vad de gjorde under intervjun. Det bedömdes trots detta vara mer lämpligt att 

spela in intervjuerna då mycket med information hade gått miste om ifall enbart anteckningar 

gjorts under intervjuerna (Bryman, 2011, s.428-429). De inspelade intervjuerna har sedan 

transkriberats. Transkriberingen påbörjades efter varje intervju och i samband med detta kom 

informanterna att anonymiseras. 

 

4.3 Kodning och analys 

Primärmaterialet i denna uppsats utgörs av transkriberingarna av de intervjuer som 

genomfördes på SL och UL. Efter transkriberingen av intervjuerna lästes materialet igenom 

för att identifiera meningsenheter för att påbörja kodningen. Insamlingen av primärmaterialet 

utgör det huvudsakliga empiriska materialet för kodning och analys (Aspers, 2011, s.167, 

169).  

 

Kodningen genomfördes genom att skapa tabeller över alla frågor som ingick i 

intervjuguiden. Varje svar kodades och koderna skrevs in i tabellens kolumner, varje 

informant blev en rad i tabellen. Därpå bockades svaren i respektive kolumn med koderna. 
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Denna kodning skedde löpande med utgångspunkt från informanternas svar, vilket innebar att 

nya kolumner med nya koder skapades när en informants svar inte överensstämde med redan 

definierade kolumner och koder. Detta innebar att koderna relaterades till första ordningens 

konstruktion och knöts sedan till uppsatsens teoretiska begrepp. Tanken är att mening ska 

skapas utifrån tolkningsprocessen av materialet, i vilket ett ord eller en sats i primärmaterialet 

får en tolkning i och med kodningen. Koderna är därav baserade utifrån frågorna och de svar 

som informanterna gav (Aspers, 2011, s.167-169, 174). Genom att göra denna tabulering 

möjliggjordes det att se när flera informanter gav samma svar på en fråga och därmed kunna 

se hur delen förhåller sig till det hela. Tabuleringen möjliggjorde även att se de generella 

tendenserna tydligare.  

 

Denna kodningsmodell kompletterades med att studera transkriberingen individuellt för att få 

en djupgående analys av en specifik fråga. Detta skedde dock med utgångspunkt från vad 

tabellerna visade vilket gjorde att helheten sågs utifrån delarna. Kombinationen av dessa två 

analysmetoder resulterade därför i att den hela hermeneutiska cirkeln inkluderades i analysen 

där helheten förstås utifrån delarna och delarna förstås utifrån helheten (Aspers, 2011 s.25).   

 

4.4 Kvalitetssäkring 

I uppsatsen har det tagits stor hänsyn till att kvalitetssäkra arbetet. Stor vikt har lagts på att ge 

en tydlig genomgång om hur uppsatsen har gått till väga för att stärka den externa 

reliabiliteten i arbetet. Det finns en medvetenhet om att det är svårt att skapa extern 

reliabilitet i en kvalitativ studie. Detta eftersom det är svårt att skapa samma sociala miljö 

som uppstod under studien men genom tydlighet är målsättningen att uppnå extern 

reliabilitet. Uppsatsens interna reliabilitet har uppnåtts genom att på förhand enas om hur 

tolkningen av materialet ska ske. Exempel på detta är att de tabeller som använts till analysen 

utformades genom diskussion mellan uppsatsens författare. Trots detta finns det en risk att 

analysen blev påverkad av de subjektiva uppfattningarna som författarna hade till koderna 

(Bryman, 2011, s.353). 

 

Angående validitet har den interna validiteten varit tyngdvikten. I uppsatsen har det strävats 

efter att det ska vara en stark samstämmighet mellan teorin och empirin. Detta innebär att de 

data som har samlats in via intervjuerna ska kunna förklaras med hjälp av teorin. I denna 

uppsats har det genomförts tio intervjuer vilket anses vara tillräckligt med material för att 

konstatera att det finns en intern validitet i studien. Den externa validiteten som syftar till 

vilken grad studieresultat kan generaliseras är inget som har eftersträvats i denna studie 

(Bryman, 2011 s.353). Detta för att det inte ligger i uppsatsens syfte att kunna generalisera 

resultatet utanför SL och UL utan enbart visa hur det ser ut i de två organisationerna. Det kan 

dock diskuteras om tjänstemännens svar kan generaliseras till andra tjänstemän inom 

organisationerna. Detta eftersom endast några få tjänstemän intervjuades till uppsatsen.    
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I uppsatsen har det även varit prioriterat att skapa en rättvis bild av informanterna. Det vill 

säga att de data som har samlats in från informanterna ska återges på ett sätt som avspeglar 

informanternas åsikter och uppfattningar (Bryman, 2011 s. 357). Den information som de har 

delgett har därför strävats efter att inte förvrängas eller göra ogrundade slutsatser utifrån. 

 

4.5 Etiska överväganden 

I denna uppsats har de forskningsetiska principerna följts. Forskningsetiska principerna består 

av de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet. Informationskravet har tillgodosetts när intervjuförfrågan skickades ut till 

informanterna. I intervjuförfrågan informerades om studiens syfte och omfattning, att 

informanterna skulle vara anonym i studien, att medverkan var frivillig samt att informanten 

hade rätt att avbryta intervjun när den ville. Denna information upprepades även vid 

intervjutillfället så att informanten skulle bli påmind om detta. I intervjuförfrågan fanns även 

information om kontaktuppgifter till båda författarna samt handledare utöver detta stod det 

även vilken institution och ämne som uppsatsen skulle skrivas inom. Samtyckeskravet togs i 

hänsyn i denna uppsats när informanterna själva bestämde om de ville delta i uppsatsen och 

att de informerades om att de hade rätt att avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet har tagits 

i hänsyn eftersom alla informanter i studien hålls anonyma dessutom kommer inga 

personuppgifter att lämnas ut. Nyttjandekravet har även det följts då det vid intervjutillfället 

tydliggjordes för informanterna att materialet enbart skulle användas för vetenskapen och inte 

för kommersiell användning (Vetenskapsrådet, 1990 s.6-7,9-14). 

 

De etiska övervägandena har även kommit till uttryck på andra sätt. Eftersom en av 

författarna arbetar på den ena av de två organisationerna har denna författare inte närvarat vid 

de intervjuerna. Detta beslut fattades för att inte närvaron av denna författare skulle påverka 

intervjuerna och informanternas svar. Vid intervjuerna hos SL informerades inte 

informanterna om att en av författarna jobbade inom en annan kollektivtrafikförvaltning. 

Detta val gjordes för att det inte ansågs vara relevant för dem att veta och för att det kan 

påverka informanternas attityd och svar. En annan anledning till varför detta inte nämndes 

var för att författaren var där som student från Uppsala Universitet och inte där som anställd 

hos kollektivtrafikförvaltningen. Författaren intog en opartisk ställning under samtliga 

intervjuer som genomfördes inom SL för att inte förkunskapen skulle påverka det intervjun. 

Det fanns även en medvetenhet om att författarens förkunskap inom dess fält kunde påverka 

undersökningens resultat. Därför var författaren mån om att enbart förhålla sig till den 

kunskap som kom från intervjuerna när den stod i konflikt med förkunskapen vid analysen. 

5. Resultat 
I denna del av uppsatsen presenteras resultat och analys. Resultatet redovisas varvat med 

egna tolkningar. I slutet av varje delavsnitt analyseras det resultat som har presenterats med 

utgångspunkt från uppsatsens teoretiska referensram. Presentationen av resultatet sker 

tematiskt och börjar med allmänna teman om kollektivtrafiken och vad som styr 

tjänstemännen för att avslutats med teman om kollektivtrafikens resenärer, barn och 

barnkonventionen.  
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I denna del av uppsatsen kommer tjänstemännen från SL att benämnas som tjänsteman SL A, 

tjänsteman SL B, tjänsteman SL C, tjänsteman SL D, samt tjänsteman SL E. Enligt samma 

mönster kommer tjänstemännen från UL att benämnas som tjänsteman UL A, tjänsteman UL 

B, tjänsteman UL C, tjänsteman UL D, samt tjänsteman UL E. De intervjuade tjänstemännen 

är verksamma inom olika avdelningar inom organisationerna SL och UL. Deras 

arbetsuppgifter är varierande och styrs utifrån den yrkesroll de har inom respektive 

organisation. På UL arbetar tjänstemännen inom avdelningen för strategisk utveckling, 

trafikplanering, arbete med den övergripande verksamheten och försäljning. På SL arbetar 

tjänstemännen med strategisk utveckling, inom kommunikation, projektledning och som 

strateg.  

 

5.1 Samhällets blodomlopp  

Utifrån intervjuerna framkom det att det fanns tre huvuddrag inom kollektivtrafiken som var 

återkommande och visade sig vara viktiga för tjänstemännen. Dessa huvuddrag kom att 

beröras när tjänstemännen talade allmänt om kollektivtrafiken och många svar kom att riktas 

mot dessa teman. Huvuddragen var: kollektivtrafiken som en transport mellan punkt A till 

punkt B, kollektivtrafiken som samhällets blodomlopp samt kollektivtrafiken som vägen till 

det hållbara, vilka kommer att presenteras nedan. 

 

I flertalet av intervjuerna framkom det att tjänstemännen menar att kollektivtrafiken är ett 

medel att ta sig från punkt A till punkt B. När detta resande nämndes i relation till vad 

kollektivtrafik är belyste informanterna att syftet med kollektivtrafiken är att individer kan ta 

sig från sitt hem och till skolan eller till jobbet. Dessutom är kollektivtrafiken ett gemensamt 

sätt att resa från en plats till ett annat och det är detta resande som utmärker kollektivtrafiken. 

Tjänsteman SL B utvecklar detta genom att säga att "För mig är det ett erbjudande om att 

kunna ta sig från punkt A till B i Stockholms län på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt". 

Detta innebär att det för denna tjänsteman krävs någonting mer av kollektivtrafiken än enbart 

transporten, det måste erbjuda någonting mer som i detta fall är att det ska vara ekonomiskt 

och enkelt. Tjänsteman UL A berättar att kollektivtrafiken är viktigt för den möjliggör 

resandet mellan bostad och jobb, något som även främjar arbetsmarknadsregionen vilket även 

tjänsteman UL C instämmer med (Tjänsteman UL A-E, SL B, C, E). 

 

Att kollektivtrafiken möjliggör för medborgare att transportera sig från punkt A till punkt B 

tycks vara något som är mycket centralt för hur tjänstemännen talar om kollektivtrafiken. 

Genom att se kollektivtrafiken på detta sätt ser de till arbetspendling men även till när barn 

reser kollektivt till skolan. Detta innebär att endast vuxna och barn inkluderas när de 

diskuterar kollektivtrafiken men det sätter även in kollektivtrafiken i en större 

samhällskontext. De menar att det bidrar till en större arbetsmarknadsregion och hållbarhet. 

Genom att de ser kollektivtrafiken på detta sätt kan det tolkas som att de ser kollektivtrafiken 

som något mekaniskt, där fokus ligger i att transporten går från punkt A till punkt B istället 

för att individen har en komfortabel resa till sitt slutmål. Att tjänstemännen ser på 
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kollektivtrafiken på detta sätt leder oss in i nästa huvuddrag nämligen samhällets 

blodomlopp. 

 

Bland tjänstemännen råder det en samstämmighet om att kollektivtrafiken är viktig för 

samhället. Flera av tjänstemännen illustrerar hur viktig kollektivtrafiken är för samhället 

genom att beskriva systemet som samhällets blodomlopp, Tjänsteman SL C illustrerar detta 

genom att säga "Man kan ju se kollektivtrafiken som dom vita blodkropparna som 

blodtillförsel i en kropp. Du har olika organ, hjärtat, hjärnan, lungorna och så vidare dom 

ser jag som arbetsplatser, bostäder, industri och så vidare”. Tjänstemannen menar därför att 

det är infrastrukturen, som kollektivtrafiken är del av som knyter samman de olika 

samhällsorganen.  

 

Genom att beskriva kollektivtrafiken som samhällets blodomlopp tillskrivs kollektivtrafiken 

särskilda värden av tjänstemännen. Tjänsteman UL D menar att blodomloppet bidrar till en 

större arbetsmarknad eftersom kollektivtrafiken möjliggör för människor att transportera sig 

längre sträckor. De menar även att kollektivtrafiken minskar trängseln i trafiken samt bidrar 

till ett rättvist samhälle eftersom kollektivtrafiken är tillgänglig för många. Detta är faktorer 

som även SL B lyfter fram men hen ser även kollektivtrafiken som ett erbjudande. 

Tjänsteman SL E menar att blodomloppet ger ett hållbarhetsperspektiv med både dess 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Tjänsteman UL A och Tjänsteman UL B 

menar att kollektivtrafiken är viktigt för att få samhället att fungera. Att tjänstemännen ser 

kollektivtrafiken som viktig för samhällets funktion kan likställas med att se kollektivtrafiken 

som samhällets blodomlopp. 

 

Att kollektivtrafiken ses som samhällets blodomlopp, som tillför blod till de större organen, 

visar hur viktig roll och ansvar tjänstemännen upplever att de har för att se till att samhället 

fungerar. Skulle denna blodtillförsel sluta fungera går det att ana vilka katastrofala 

konsekvenser som skulle medfölja enligt denna liknelse. Om kollektivtrafiken skulle sluta 

fungera skulle även staden göra det. Detta går att sammankoppla med det som tidigare har 

nämnts om att resa från punkt A till punkt B. Om hela systemet är blodomloppet så blir varje 

transport mellan A till B en blodådra och en del utav det större systemet. Det handlar om att 

detta system ska vara fungerande och att det ska finnas ett flöde för att resenären ska 

transporteras mellan punkt A till punkt B. 

 

Det tredje huvuddraget som tjänstemännen talade om var hållbarhet. Av de tio tjänstemän 

som intervjuades i denna uppsats berörde nio kollektivtrafikens relation till hållbarhet. Tre av 

tjänstemännen på SL förtydligar detta genom att belysa att det är viktigt ur både ett 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv, vilket utgör hela hållbarhetsperspektivet 

(Tjänsteman UL A-D, SL A-E). Tjänsteman UL A betonar att alla tre delar av 

hållbarhetsperspektivet ska tas i hänsyn inom kollektivtrafiken vilket även står i deras 

trafikförsörjningsprogram, något som även tjänsteman SL B berörde. Tjänstemännen tycker 

att resa kollektivt är mer miljövänligt än att resa med bil, vilket tjänsteman UL C 

konkretiserar genom att säga "Då bilen, visst är den bra men liksom, om vi ska ha ett hållbart 

samhälle så måste vi bygga och tänka annorlunda". Enligt tjänstemannen innebär detta att 
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kollektivtrafiken skulle kunna vara en del av en större samhällsförändring för att uppnå ett 

hållbart samhälle. Det råder även en syn bland tjänstemännen att kollektivtrafiken ska finnas 

för att se till att samhället blir hållbart genom att minska utsläpp och klimatpåverkan. 

Tjänsteman SL D anser att genom att lyfta fram det hållbara för resenärerna skulle den 

allmänna inställningen till SL kunna förbättras.  

  

Gemensamt för båda organisationerna är att de eftersträvar ett hållbarhetsperspektiv. När 

resenärerna väljer att resa kollektivt blir det ett sätt för resenären att bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling. Att ett hållbarhetsperspektiv finns med i trafikförsörjningsprogrammet 

bidrar till att de förhålla sig till perspektivet och därmed delta i att upprätthålla 

hållbarhetsperspektivet. Hållbarhetsperspektivet kan även ses som resultatet av 

blodomloppet, blodomloppet skapar ett hållbart sätt att resa vilket gör att resa mellan punkt A 

till punkt B bidrar till det hållbara resandet.  

 

Utifrån detta går det att se kollektivtrafiken som en institution som upprätthålls av 

tjänstemännen inom organisationerna SL och UL genom de habitualiserade handlingar och 

den roll de har. Enligt Berger och Luckmann är de habitualiserade handlingarna 

internaliserats av de roller de har inom organisationen. Handlingar inom SL och UL är 

därmed typifierade och bidrar till att de gemensamt kommer att se kollektivtrafiken som 

samhällets blodomlopp. Vilket även innebär att de har som uppgift att transportera 

individerna mellan punkt A och punkt B och därigenom bidra till en hållbarutveckling. 

Eftersom det finns tydliga mönster inom institutionen kan detta vara förklaringen till varför 

majoriteten av tjänstemännen ser kollektivtrafiken utifrån dessa tre huvuddrag. Detta leder 

även till att det utesluter andra möjliga sätt att se kollektivtrafiken. Ansvarstagandet hos 

tjänstemännen om en fungerande kollektivtrafik visar på en handling som har habitualiserats 

inom institutionen. Detta kan ses som att ansvaret för en fungerande kollektivtrafik ligger hos 

rollen som tjänsteman (Berger och Luckmann, 1966 s.70-72,90). 

 

5.2 Planeringens styrparametrar 

Informanterna anser att det finns många olika faktorer som styr och påverkar det arbete som 

de utför inom institutionen kollektivtrafik. Alla informanter förutom en på varje organisation 

uttrycker att den politiska styrningen är något som påverkar dem i det arbete som de utför 

(Tjänsteman UL B-E, SL A-D). Tjänsteman SL B beskriver det som att "vi är oerhört 

politiskt styrda hela organisationen". Informanten förklarar hur den politiska styrningen kan 

komma i uttryck när hen säger att: 

 

Sen har vi vad politiken vill ha och vad de har på sin agenda, vad som är viktigt just nu 

för att den bilden (ohörbart). Och den bilden kan vara nåt helt annat än det som vi har 

tänkt och vill få ut nu. Och så kommer nånting annat som är jätteviktigt ur ett politiskt 

perspektiv. Då får vi lägga allting annat åt sidan. Den slår högst liksom. Så kommer det 

nånting från den sidan så måste vi backa. Ja, så det är väl den största påverkan. 

(Tjänsteman SL B)  
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Enligt denna informant är det politikerna som har den största makten att kunna påverka vad 

tjänstemännen kommer att arbeta med. Att politikerna styr tjänstemännens arbete är något 

som tjänsteman UL D och tjänsteman UL C instämmer med även om den sistnämnda 

konstaterar att det är ett utbyte mellan tjänstemännen och politikerna vilka beslut som ska tas. 

Tjänsteman SL A menar att de arbetar med konsekvensbeskrivningar som de skickar till 

politikerna när de ska fatta beslut. Tjänstemannen betonar att det är viktigt att de är 

informationsrika och välskrivna för rätt beslut ska kunna tas av politikerna. Detta kan även 

ske omvänt om tjänstemännen har egna ärenden som ska utredas. 

 

Trafikförsörjningsprogrammet är något som ett flertal av informanterna anser påverkar och 

styr deras arbete. Programmet beskrivs som stommen i arbetet och ett ramverk. Tjänsteman 

SL C menar att trafikförsörjningsprogrammet påverkar alla, även om det ofta enbart fungerar 

som en bas. Det råder även en viss kritik mot programmet eftersom den ses som allmän och 

inte påverkar alla avdelningar i samma utsträckning (Tjänsteman UL A-E, SL A, C-E). 

Tjänsteman UL B uttrycker detta genom att säga "trafikförsörjningsprogram som vi har idag 

är inte tillräckligt styrande på det sättet. Den är lite för i allmänna ordalag...den säger inte 

den politiska inriktningen". Citatet visar även att den politiska styrningen kommer in i andra 

faktorer som trafikförsörjningsprogrammet.  

 

Det finns även andra faktorer som flera tjänstemän är eniga om påverkar deras arbete. 

Tjänsteman UL E och tjänsteman SL B menar att kunderna påverkar deras arbete. 

Tjänsteman SL B menar att det är vad kunderna vill ha och behöver som styr och är största 

påverkan men när ett politiskt beslut tas så slår den ut kundens behov. Även tjänsteman UL A 

och tjänsteman SL A är inne på att kunderna påverkar deras arbete. I den förstnämnda 

tjänstemannens fall kommer detta till utryck via marknadsundersökningar och 

kollektivtrafikbarometern och för tjänsteman SL A är det viktigt att medborgarfokus får 

påverka arbetet eftersom det tidigare har varit ett stor fokus på de tekniska aspekterna av 

kollektivtrafiken. Två av tjänstemännen, UL D och SL C menar även att budgeten är något 

som styr arbetet, något som framgår när tjänsteman UL D säger att "Budget naturligtvis det 

styr ju liksom väldigt hårt. Vi är väldigt hårt budgetstyrda". Något som innebär att budgeten 

sätter ramar för vad de kan utföra. 

 

Det finns faktorer som styr tjänstemännen som de inte själva kan styra över. Det är därför 

möjligt att det ligger i tjänstemännens roll att utföra beslut som är fattade av andra roller eller 

anpassa sig efter andra rollers behov. Att tjänstemännen förväntas utföra det andra aktörer 

vill, i synnerhet politiker, säger något om den ordning som finns inom institutionen 

kollektivtrafik där till exempel politiker verkar vara överordnade tjänstemän och tjänstemän 

tjänar kunden (Berger & Luckmann, 1966 s.91-94). Detta överensstämmer med vad den 

svenska lagen säger om tjänstemännens uppgifter.  

 

Utifrån styrparametrarna verkar det även råda en tvingande isomorfism inom institutionen 

kollektivtrafik. Detta eftersom politikerna verkar ha möjligheten att tvinga in förändringar i 

organisationen även om det inte är något som tjänstemännen själva skulle ha valt. Detta går 

att se när tjänstemän SL B säger att när politikerna kommer med ett nytt förslag får de släppa 
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det som de arbetar med och prioritera det nya vilket resulterar i att de blir påtvingade att gör 

de förändringarna eller uppgifterna. Det skulle även gå att tänka att kunderna skulle kunna 

utgöra en tvingande isomorfism, något som flera av tjänstemännen verkar ställa sig positiva 

till, eftersom kundens önskan kan utgöra kulturella förväntningar på organisationen som gör 

att den förändras (DiMaggio & Powell, 1983 s.150- 151).  

 

5.3 Vem är det som reser? 

Det finns några dominerande drag om hur SL och UL ser på kollektivtrafikens användare. 

Intervjuerna visade att sex av tio tjänstemän svarade att kollektivtrafikens resenärer var alla 

(Tjänsteman UL A, ULC, ULD, SL A, SL D, SL E). Detta inkluderade även de människor 

som inte reser för att de också kan dra nytta av kollektivtrafiken när de väl behöver resa med 

kollektivtrafiken och därmed även bidra till mindre trängsel. Det råder dock en 

samstämmighet bland åtta tjänstemän att resenären som pendlare antingen reser till arbetet 

eller till skolan (Tjänsteman ULA-ULE, SLA-SLC). Tjänsteman UL A och tjänsteman UL C 

påpekar att kollektivtrafiken även används för fritidsresor. Det tycks dock vara ett större 

fokus på resenären som pendlar till arbetet och till skolan än de som reser på fritiden. Med 

detta sagt menar tjänsteman UL A att detta fokus har ändrats och att kollektivtrafiken numera 

är tillgänglig och anpassad till pendlarens rörlighet.  

 

Men fokuset låg på arbetsresor och fritidsresandet var inte särskilt fokuserat. Så är det 

ju inte idag. Utan idag ska kollektivtrafiken kunna vara under hela dygnet under alla 

dagar i veckan, en möjlighet som gör det att vi får en rörlighet och tillgänglighet. Du 

ska kunna bo ute på landsbygden och åka in till stan eller jobba eller gå på 

kulturevenemang eller service och handel eller vad det nu kan vara utan att, att det ska 

vara en jätteapparat så att säga av det hela. (Tjänsteman UL A) 

 

Perspektivet har ändrats från att kollektivtrafiken sågs som en samhällstjänst som fokuserar 

på arbetsresor till att nu även ta hänsyn till fritidsresandet. Inom SL har kundfokuset 

förändrats ifrån att ha sett resenären tillhöra en statisk kundgrupp till att nu dela in resenären i 

olika grupper. Tjänsteman SL A uttrycker sig på följande sätt:  

 

Vi kallade det för en kundsegment vi har delat in våra kunder i olika grupper. Och vårt 

förra kundsegment, dom såg ut som att man alltid var det ena. Det fanns inte olika 

grupper. Det var...fel tänkt. Nya sättet vi ser på det är att man kan vara alla. 

(Tjänsteman SL A) 

 

Här berättar tjänsteman SL A att de nu ser annorlunda på resenären än hur de gjorde tidigare. 

Att en och samma kund kan vara en vaneresenär när den reser till jobbet men en sällanresenär 

när de ska göra en resa som resenären inte vanligtvis brukar göra. Tjänsteman SL B är inne 

på samma spår. Tjänsteman SL B pratade om de fyra kundsegmenten som var rutinåkaren, 

planeraren, nybörjaren och undantagsåkaren.  

 

Det tycks finnas en gemensam syn att kollektivtrafiken är till för alla. Detta kan ses som en 

habitualiserad tanke som växt fram inom de båda organisationerna utifrån de typifierade 
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handlingar som utövas av tjänstemän inom de båda organisationerna. Den gemensamma 

tanken om att kollektivtrafiken ska vara till för alla i samhället bidrar därför till att 

upprätthålla institutionen kollektivtrafik. Institutionens gemensamma handlingar styr 

individerna till ett förutbestämt mönster som är att nyttja kollektivtrafiken. Detta 

förutbestämda mönster kan ses när organisationerna lägger fokus på pendlaren som 

användare av kollektivtrafiken. Detta leder därmed individen åt en viss riktning vilket är 

antingen till arbetet eller till skolan. Institutionen tvingar på så vis individens 

beteendemönster att agera som pendlare som pendlar till arbetet eller till skolan. Att barn 

hamnar i gruppen som pendlar till skolan kan även den ses som en habitualiserad tanke om att 

det barn gör är att ta sig skolan när de pendlar (Berger och Luckamann, 1996, s. 70-72). 

 

5.4 Har resenärer behov? 

Intervjuerna visade att SL talar om resenären på ett sätt som skiljer sig från UL. Intervjuerna 

med SL leddes av informanterna mot att tala kundfokuserat vilket enligt SL är ett nytt sätt att 

se på resenären. Tidigare såg de resenärerna som målgrupper och idag ses resenären som 

behovsgrupper. Detta berodde på att de nu har insett att resandet är behovsstyrt. 

 

Det är mycket mer behovsstyrt idag hur man använder sig av kollektivtrafiken idag, på 

ett helt annat sätt än vad man gjorde, mot vad det var man gjorde för 10-15 år sen och 

därmed använder man kollektivtrafiken på inte som man alltid gjort utan. Man bara 

pendlar: antingen pendlar dom med bil eller kollektivtrafiken. Det ser inte riktigt ut så 

längre. Man kanske cyklar en dag man kanske åker bil en dag och så pendlar man tre 

dagar, alltså det är helt ny situation. Resandet har absolut förändrats jättemycket utifrån 

aspekten att det är mycket mer behovsstyrt att vi har ett mer varierande behov av 

kollektivtrafiken på grund av våra liv. Människan förändras. (Tjänsteman SL B) 

 

Tjänsteman SL B berättar att varje segment visar resenärernas olika behov och att en kund 

kan finnas med i alla kundsegmenten beroende på vad de har för behov vid en specifik resa. 

Tjänsteman SL E säger “Alltså jag är helt övertygad över att det är behovssituationsbundet. 

Alltså vi har tagit fram en behovsmodell, till skillnad från traditionella kundgrupperingar”. 

Detta nya kundperspektiv kan tänkas ha att göra med att det har skett en omorganisation inom 

SL (Tjänsteman SL A). Vidare säger hen “Vi har haft ganska stort tekniskt fokus i den här 

organisationen överhuvudtaget i branschen skulle jag säga men vi börjar ju liksom förflytta 

oss och bli som kundorienterade”. Det går att se dessa förändringar som att vara 

sammankopplade. 

 

Inom UL säger tjänsteman UL E “Behoven ska vara utifrån kundens behov och önskemål. 

Tyvärr så är det inte så alltid”. Hen menar att det inte alltid är kundens behov som styr, det 

kan tänkas att det finns något annat som är viktigare som styr. Denna åsikt kan kopplas till 

när hen säger “Och så att politiken styr, det är en del”. Det går att tolka detta som att även 

om önskan av att UL kunde arbeta mer kundfokuserat går inte detta riktigt att fullfölja 

eftersom politikens styrning väger mest.  
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På frågan vilka behov tjänstemännen upplever att barn har inom kollektivtrafiken skiljer sig 

svaret något från när de talar allmänt om de behov som resenärer har. Tjänstemännen belyser 

att barn har ett större trygghetsbehov än vuxna och att deras behov av information ser 

annorlunda ut men även säkerhetsfrågor, kommunikation, att de är oskyddade och bemötande 

är något som särskiljer barnens behov (Tjänsteman UL A-E, SL A-E). De flesta av 

tjänstemännen instämmer i att trygghet och information är särskilt viktigt för barn. Att barn 

har ett större trygghetsbehov framkom när Tjänsteman UL D sa “jag tror att barn har ett 

trygghetsbehov som är lite större än vad vuxna resenärer har” något som även framkom när 

Tjänsteman UL C sa följande: 

 

Trygghetsfaktor liksom, att de på något sätt inte har alla verktyg som vuxna har, vilket 

gör att man måste vara noga, liksom information om man kan måste. Tillexempel 

förare måste kanske förklara på ett annat sätt än vad man behöver göra till en vuxen. 

(Tjänsteman UL C) 

 

Detta verkar tyda på att tjänstemännen tänker på detta och anser att en lösning på detta skulle 

vara att ge mer information, vilket knyter samman de två övergripande behoven som barn har. 

Tjänstemännen beskrev även barnens informationsbehov på andra sätt, nämligen hur barn kan 

ta till sig information något, som tjänsteman SL C förklarar genom att säga följande: 

“Kommunikation är ju en väldigt viktig del. Till exempel hur vi skyltar, hur vi ropar ut våra 

realtidsinformationsskyltar”. Detta innebär att det informationsbehov barn har, innefattar 

även hur informationen presenteras så att baren ska kunna ta till sig den, något som även 

tjänsteman SL D instämmer med.  

 

När informanterna blev tillfrågade vilka kollektivtrafikens användare var och vilka de 

planerade för riktades samtalen mot att tala allmänt om kundens behov och det var först när 

det ställdes specifika frågor om barn som deras behov inkluderades. Detta kan innebära att i 

de mönster som råder inom institutionen gör att de ser till kunden och barns behov blir 

därmed en del av allas behov, vilket kan vara anledningen till att de inte ser till barnen 

explicit. Utifrån detta kan det dock konstateras att det ligger till tjänstemännens roll att ha 

kunskap om de särskilda behoven som resenären och även barn kan ha. Detta innebär att de 

trots att det även har kunskap om barnens behov även om det inte är det första som de 

kommer att tänka på (Berger & Luckmann, 1966 s.70-73, 94-96). 

 

5.5 Är barn en del av alla? 

Utifrån resultaten från vilka som är kollektivtrafikens användare, se rubrik Vem är det som 

reser?, kunde det observeras att sex tjänstemän svarade att kollektivtrafikens resenärer var 

alla. Likaså att samtliga informanter utom två hade delat in resenärerna mellan pendlare till 

arbete och pendlare till skola. I och med detta blir barn antingen del av alla eller pendlare till 

skolan. Tjänsteman UL A nämner barn och unga som nyttjare av skolpendlingen vilket 

samtliga på UL gör. Detta går att se hos UL när tjänsteman UL B säger: "Viktigaste gruppen 

vi har det är ju egentligen barn och ungdomar. Barn utifrån att vi har en hel del 

skolbusstrafik till att börja med". Barn ses inte som en separat grupp förrän det talas om 

skoltrafiken. Tjänsteman UL C och tjänsteman UL D menar att barn och unga reser till och 
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från skolan när de blir frågade hur de upplever att barn reser och uttrycker detta med att säga 

“De reser till och från skolan” (Tjänsteman UL D) och “Ja, de reser dels till skolan men jag 

tror också mycket med fritidsresor” (Tjänsteman UL C). Tjänsteman UL E och Tjänsteman 

SL menar att barn reser mest under peaktider eller till skolan eller till någon aktivitet. Detta 

går även att se hos tjänsteman SL D och tjänsteman SL E som säger “Det är väl klart att man 

åker till skolan eller till sin träning”. Även om UL och SL ser på barn som att de är 

skolpendlare eller som pendlare till fritidsaktiviteter har SL en annan syn på barn och ser dem 

inte som skolpendlare i en lika hög utsträckning som UL. 

 

Både tjänsteman SL A och tjänsteman SL B menar att barn hamnar i något av 

kundsegmenten som presenteras tidigare. Tjänsteman SL A säger "Då när jag pratar om 

kundsegmenten så har vi inte en grupp inom kundsegmenten som är barn. Vi har inte 

åldersindelat det är med där som är en vaneresenär eller en sällanresenär” (Tjänsteman SL 

A). Det går att tyda att barn inte ses som en separat grupp vars behov och förutsättningar 

behöver tillgodoses på ett annorlunda sätt än andra resenärer som använder sig av 

kollektivtrafiken. Detta synsätt förtydligas ytterligare när tjänsteman SL E säger "Ja det är ju 

som alla andra". Något som förstärker denna bild. 

 

Det går här att dra slutsatsen att barn blir del av alla resenärer som reser. Kollektivtrafiken är 

inte uppdelad för att gynna barn, vuxna och äldre som individuella grupper och tillgodose 

deras individuella behov och förutsättningar som varje grupp kan tänkas ha, utan ses som en 

sammanställd grupp som bemöts som en gemensam grupp. Barn och ungdomars resande blir 

sammanlänkat med resande med skoltrafiken och när de inte gör det blir barn och ungdomar 

en del av alla. Kollektivtrafiken ses därmed inte som något specifikt utformat för barn som 

tillgodoser eller tar hänsyn till deras specifika behov. Barn blir i detta fall sedda som att 

tillhöra allmänheten och de blir en del av en diffus mängd som reser kollektivt. 

 

På UL och till viss del på SL finns det även en syn att barn är framtidens resenärer. Alla 

tjänstemän på UL delar denna syn och tjänsteman UL A förklarar denna syn genom att säga 

“Det finns en gammal, eller gammal ska jag inte säga, sen säkert 15 år tillbaka gemensam 

synsätt i kollektivtrafik Sverige att barn och ungdomar och särskilt är ju framtidens 

resenärer.” Detta innebär att det synsätt inte enbart finns på UL utan även i andra 

organisationer som arbetar med kollektivtrafik (Tjänsteman UL A-E, SL D). 

 

Institutionaliseringen av kollektivtrafiken har som tidigare nämnts uppkommit utifrån en rad 

habitualiserade handlingar. Detta är även framträdande på det sätt UL och SL talar om barn. 

Det går att anta att barn har fått den roll de har inom institutionen utifrån den roll 

kollektivtrafiken haft i samhället. Barn kan ha setts som att alltid ha rest kollektivt till skolan 

och har därmed alltid representerat den ordningen som finns inom institutionen. Enligt Berger 

och Luckmann behöver inte rollernas representation vara statisk. Barn kan därför ses som 

mindre viktiga i rollen som barn men blir viktigare som blivande vuxna, även om det är 

samma roll. Barn får därmed en strategisk betydelse och kan kopplas till varför de ses som 

framtidens kollektivtrafikresenärer. Detta kan tänkas ha att göra med den relation som finns 

mellan rollerna barn och vuxen inom institutionen. Där rollen barn ses som mindre viktig än 
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rollen vuxen. Det verkar även finnas en typifierad handling kring synen på barn eftersom 

många tjänstemän delar denna syn (Berger och Luckmann, 1996 s.70-72, 91-94). 

 

5.6 Upplevelsen av barnkonventionen som svår 

Resultatet visar att när frågan "Vad vet du om barnkonventionen?" ställdes till informanterna 

blev de övervägande svaren att de inte visste mycket eller att de visste väldigt lite om 

barnkonventionen (Tjänsteman UL B, UL E, SL B, SL C, SL E). Tjänsteman SL A och 

tjänsteman SL D talade om konventionen innan de fick själva frågan om barnkonventionen 

men när frågan ställdes svarade de att de hade endast övergripande kunskaper om den. 

Tjänsteman SL A utvecklade sitt svar med att säga att de ska jobba utifrån barnets bästa och 

att det finns ett barnperspektiv och barnets perspektiv. När samma fråga ställdes till 

tjänsteman UL A gavs svaret "[…] att det finns en konvention och att det finns beslut om att 

samhällsplaneringen ska utgå ifrån barns behov och rättigheter, de ska möta individen och 

för barns bästa […]". Detta citat visar att tjänsteman UL A känner till att det finns en 

barnkonvention och att samhällsplaneringen ska utgå från barns behov och rättigheter. 

Tjänsteman UL C tyckte sig ha grundläggande kunskaper om barnkonventionen eftersom hen 

hade kunskaper om vad den innefattar, hur den kommit fram och att det är tänkt att den ska 

implementeras i svensk lag. Tjänsteman UL D visste att det var en konvention som FN 

antagit och att det förs en diskussion kring den hur till vida den ska införlivas i svensk lag 

men tyckte att innehållet i konventionen var oklart.  

 

Samtliga informanter som svarade att de visste väldigt lite om barnkonventionen fick 

följdfrågan om vad de tror att barnkonventionen innefattar eller innehåller. Samtliga 

informanter som fick den frågan utvecklade sina svar om den kunskap de erhöll om 

konventionen. Tjänsteman UL D utvecklar sitt svar genom att säga "Jag tror att den 

innehåller, som jag minns den innehåller att man ska se på barnet så som individer, som 

egna individer med de behoven som de har och att man ska liksom anpassa sig efter deras 

behov". Citatet visar att tjänsteman UL D erhåller kunskaper om barnkonventionens innehåll 

trots att hen först tyckte att innehållet var oklar. Även tjänsteman UL B, UL E, SL C och SL 

E kunde berätta något om vad de visste barnkonventionens innehåll när följdfrågan ställdes. 

Tjänsteman SL C säger: 

 

Barnkonventionen den är ju väldigt, väldigt djup och det kan vi sitta och prata om över 

en kaffe på 45 minuter men för att göra det lite mer explicit och kvantifierbart och 

konkret för oss på trafikförvaltningen så handlar det ju väldigt mycket om hur vi ska 

beakta barn i dom olika sammanhangen. Specifikt för mig som jobbar som xxx så 

handlar det om hur jag ska tänka när jag bygger en station eller bygger om en station, 

allt från barnvagnsrampar, hissar, rulltrappor. (Tjänsteman SL C) 

 

Tjänsteman SL C visar med citat ovan att, trots att hen upplever den som väldigt omfattade 

lyckas ge en kortfattad beskrivning om hur den påverkar hens arbete.  

 

När informanterna frågades om de hade fått någon utbildning i barnkonventionen var det två 

som hade fått det var av den ena poängterade att det var väldigt länge sedan (Tjänsteman SL 
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A, D). Tjänsteman SL B hade inte fått någon undervisning alls om barnkonventionen och 

tjänsteman SL C hade under ett föredrag fått kunskap om konventionen. De flesta på UL hade 

fått information om barnkonventionen. Tjänsteman UL A, UL B, UL D och UL E hade fått 

ett kort föredrag om barnkonventionen emedan tjänsteman UL C i grundskolan hade fått 

undervisning om FN:s barnkonvention, tjänsteman UL D hade även fått en kort genomgång 

av barnombudsmannen.  

 

Det tycks finnas en generell oklarhet om vad barnkonventionen innehåller bland samtliga 

informanter från både SL och UL. SL hänvisar till en avdelning som arbetar med att ta fram 

riktlinjer för anställda vid hantering av barn i kollektivtrafiken (Tjänsteman SL A, SL B, SL 

E). När informanterna blev frågade om vad de tror sig veta om vad barnkonventionen handlar 

om lyckas informanterna ändå beskriva vad barnkonventionen innefattar och har en korrekt 

uppfattning om dess innehåll. Informanten SL C anser att barnkonventionen är väldigt djup. 

Detta kan tänkas vara en generell åsikt bland samtliga på SL och UL och kan vara orsaken till 

varför samtliga tjänstemän tvekade med sina svar och därför inte tycker sig kunna mycket om 

barnkonventionen. Det kan vara upplevelsen av att de tycker att den är väldigt bred som 

bidrar till att de finner det svårt att på ett konkret sätt kunna förklara vad barnkonventionen 

innefattar. Likaså har inte någon informant inom både SL och UL fått utbildning i 

barnkonventionen vilket även det kan tänkas vara en annan orsak till att det finner det svårt 

att besvara frågan om vad barnkonventionen innehåller. Att några av tjänstemännen endast 

fått en kort genomgång av barnkonventionen kan också ha bidragit till uppfattningen om att 

barnkonventionen är tämligen omfattande. Detta kan även ha bidragit till att tjänstemännen 

inte tror sig ha tillräckligt med kunskap för att berätta vad barnkonventionen innehåller. 

Något som kan ses bidra till att konventionen upplevs som svår att implementera.  

 

Det kan tänkas att bristen på kunskap om barnkonventionens innehåll har lett till en 

isärkoppling till den eftersom den upplevs större än den är och för att informanterna inte 

riktigt vet hur de ska använda sig av den inom den operativa delen av organisationen. Detta 

kan vara anledningen till att den bara finns inom den formella delen (Meyer & Rowan, 1977 

s.356-358). Det tycks även finnas en normativ isomorfism inom SL, detta går att se genom att 

tjänstemännen hänvisar till en annan avdelning inom organisationen som specifikt arbetar 

med barnfrågorna och utformar riktlinjer för anställda inom SL. Enligt DiMaggio och Powell 

är normativ isomorfism kopplad till professionalism vilket i detta fall kan tolkas att inom 

denna avdelning är det någon inom SL med de rätta kvalifikationerna som arbetar för detta 

specifika uppdrag (DiMaggio & Powell, 1983 s.150-152).  

 

5.7 Att arbete utifrån ett barnperspektiv eller inte, det är frågan  

Flera av de intervjuade tjänstemännen ger uttryck för att de inte arbetar med ett 

barnperspektiv. Tjänstemännen uttrycker det som att det inte är relevant för deras 

arbetsuppgifter, att det inte är något som de arbetar med eller att det inte påverkar dem. En 

annan tjänsteman menar på att de är medvetna om barnperspektivet men att “Men vi har inte 

infört något speciellt i våra rutiner eller processer om hur de ska hantera detta men det 

handlar nog mer om en medvetandegörning just nu”(Tjänsteman UL D) vilket kan tolkas 
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som att det inte är något som de arbetar aktivt med. Tjänsteman UL B är inne på samma linje 

när hen säger att “Det är ingen som har fokus på frågan” något som tyder på att det inte är 

utbrett i organisationen att arbeta med ett barnperspektiv, detta är även något som Tjänsteman 

UL A instämmer med (Tjänsteman UL A-E, SL B, E).  

 

Tre tjänstemän på SL har dock den motsatta uppfattningen. De anser att de arbetar med ett 

barnperspektiv. Tjänsteman SL D uttrycker att de arbetar med ett barnperspektiv på följande 

sätt: 

Men på ett annat sätt kan jag tänka att det var lite mer levande, tidigare när det fanns 

människor i huset som rent konkret jobbade med kommunikation och barn och som 

själv höll i liksom alla de här informationsträffarna ute i skolor och det kändes som att i 

periodvis som att hela huset var fullt med barn. (Tjänsteman SL D) 

 

Denna informant menar att det tidigare har funnits ett tydligare barnperspektiv inom 

organisationen för att det tidigare fanns tjänster som specifikt jobbade med barn. Tjänsteman 

SL A menar att det sker ett aktivt arbete med att implementera barnkonventionen och att de 

tar in en specialist från landstingets centralenhet som undervisar personal inom 

barnkonventionen och att syftet med detta är att tjänstemännen ska få en insikt om att 

perspektivet finns och bära med sig det i bakhuvudet. Denna tjänsteman delgav att SL även 

gör barnkonsekvensanalyser. Tjänsteman SL C anser att hen aktivt arbetar med ett 

barnperspektiv eftersom det inkluderas i riktlinjerna för upphandlingar som denna arbetar 

med. 

 

Även om flertalet av de intervjuade tjänstemännen ansåg att de inte arbetar utifrån ett 

barnperspektiv ansåg nio av tjänstemännen att barnkonventionen har betydelse för 

kollektivtrafiken, både för tjänstemännen men även för barnen som resenärer. En av 

informanterna anser att det har betydelse eftersom barnkonventionen kan användas som 

styrmedel och där igenom blir det möjligt att ställa krav på kollegor, avtal och trafikpersonal. 

Tjänsteman UL C anser det är viktigt att arbeta med ett barnperspektiv eftersom det är viktigt 

att jobba med alla utsatta grupper som reser med kollektivtrafiken. Att arbeta med 

barnkonventionen och därmed utifrån ett barnperspektiv är därför viktigt för tjänstemännen 

då barn är en stor kundgrupp och upptar en stor del av marknaden samt reser längre sträckor. 

Tjänsteman UL A förklarar detta genom att konstatera följande: "Eftersom vi har barn, unga 

som reser i allt större utsträckning, från tidig ålder överhuvudtaget. Det är ju många 

ungdomar som framför allt reser med kollektivt. Så det har en betydelse" (Tjänsteman UL A). 

Detta citat kan tolkas som att det är viktigt att jobba med ett barnperspektiv eftersom det är 

ett stort antal barn som reser kollektivt och att antalet barn som reser kollektivt blir avgörande 

om ett barnperspektiv är nödvändigt eller inte (Tjänsteman UL A-C,E, SL A-E). 

 

Tjänsteman UL D menar däremot att barnkonventionen kommer att bli lämplig för 

kollektivtrafiken först när den blir skarpare. Denna informant menar att för att 

barnkonventionen ska få betydelse för kollektivtrafiken krävs det att det blir ett krav på dem 

att arbeta efter den. Tjänstemannen menar att detta beror på: 
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För om det inte är ett skallkrav då tror jag då blir det lätt att man bara hoppar över. Man 

rundar bort det helt enkelt. Men om man sätter som ett skallkrav att vi skall göra någon 

utredning kopplad till barnkonventionen, det är ju olika förändringar, den kan ju vara 

väldigt liten eller väldigt stor men då blir den som en del i vår checklista, ”det ska vi ha 

gjort, det ska vi ha gjort”. Åh det är det som jag tror krävs för att det verkligen ska bli 

riktig verkstad ut av det. (Tjänsteman UL D) 

 

Detta innebär att tjänstemännen anser att det i nuläget är enkelt att inte arbeta med 

perspektivet eftersom det inte finns några tydliga krav att inkludera barnperspektivet eller 

barnkonventionen.  

 

Det råder en blandad uppfattning om hur de ska arbeta med barnkonventionen och hur den 

kommer att påverka tjänstemännens arbete. Fyra av de intervjuade tjänstemännen tror att 

barnkonventionen kommer att påverka deras arbete om konventionen kommer att 

implementeras i en högre utsträckning än idag och en tjänsteman anser att det påverkar 

arbetet redan idag. Dessa tjänstemän menar att detta beror på att det kommer att kräva att de 

tänker i nya banor, att de måste ta hänsyn till barn i alla beslut och att det ställer högre krav 

eftersom det blir ytterligare ett perspektiv som det ska tas hänsyn till. Denna tjänsteman 

menar att barnkonventionen gör att det blir ett mer kvalitativt arbete och att de på så sätt kan 

öka andelen resenärer. En tjänsteman anser att det är oklart om det kommer att påverka 

arbetet då hen anser att det är svårt att veta hur arbetet med barnkonventionen ska ske 

konkret. Tjänstemannen utvecklar detta med att det krävs ett större fokus på frågan för att det 

ska påverka arbetet och det behövs även tydliggöras att det är något som ska prioriteras vilket 

skulle resultera i att någonting annat måste prioriteras bort. Tjänstemannen förklarar detta på 

följande sätt: 

 

Då krävs det att ”då är det här vi ska prioritera”. Det innebär också att vi prioriterar bort 

saker och det är det här det riktigt jobbiga för liksom då innebär det a, ” men OK dom 

här sakerna väntar vi med och så lyfter vi upp den här frågan och gör det bästa av det 

just nu”. Och det är ju en bedömningsfråga, alltid, när man har en lång lista med vad 

som är viktigt och. Vart har vi våra utmaningar? Var har vi våra problem? Var har vi 

våra potentialer? … och det ska vi behöva göra för att se det där. Och jag säger inte att 

det är så ser vi det där men nä vi vill verkligen ta ett kliv till Ja då måste det synliggöras 

och, så står det till då att göra prioriteringen. Prioritera bort och sätta igång ett arbete 

kring det. (Tjänsteman UL C) 

 

Utifrån detta citat går det att utläsa att om barnperspektivet inkluderas i arbetsuppgifterna 

kommer andra uppgifter att behövas prioriteras bort och att det krävs ett aktivt handlade för 

att implementera barnperspektivet. Detta kommer att innebära att det blir en motsättning 

mellan olika frågor inom organisationerna (Tjänsteman UL A-C, E, SL C). En av 

tjänstemännen har uppfattningen av att det inte skulle påverka det arbete som hen utför idag 

och en menar att barnkonventionen påverkar arbetet indirekt (Tjänsteman UL D, SL E). 
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Tjänstemännen upplever att barn är en viktig men komplicerad grupp. Tjänsteman UL E 

säger att: "Jätteviktig grupp och ganska komplicerad" hen menar att barn blir en komplicerad 

grupp på det sättet att det blir fel bemötande "Komplicerat för att det blir många märkliga 

kundbemötande med förare och personal i trafiken där vi inte alltid hanterar barn på bästa 

sätt skulle jag säga". Att barn är en komplicerad grupp uttalar sig även tjänsteman SL C om. 

Detta kan tänkas ha att göra med att det inte finns tydliga riktlinjer och verktyg inom 

organisationerna som kan hjälpa anställda om hur de ska hantera svårigheterna som uppstår 

vid bemötande av barn. Inom SL har det utvecklas riktlinjer. Dock kan det tänkas att dem inte 

har nått alla inom organisationen och att vissa arbetar mer utifrån dem än andra och därav att 

SL C upplever barn som en komplicerad grupp att arbeta med.  

 

Det går att se att tjänstemännen inte tycker sig arbeta utifrån ett barnperspektiv. Dock anser 

de att det är viktigt att göra det eftersom det är många barn och unga som använder sig av 

kollektivtrafiken. Vid många områden inom kollektivtrafiken tar de hänsyn till barnens 

behov, detta kan tolkas som att de intar ett barnperspektiv omedvetet och att det inte sker på 

ett systematiskt sätt utifrån riktlinje och handlingsplaner.   

 

Utifrån detta kan barnkonventionen ses som en policy som antagits i den formella och 

ceremoniella delen av organisationerna för att implementeras in i den informella delen av 

organisationen. Detta går till exempel att utläsa eftersom många av tjänstemännen menar att 

barnkonventionen är viktig för kollektivtrafiken vilket antagandet av konventionen i den 

formella delen kan vara orsaken till. Barnkonventionen har dock inte fått fäste inom 

organisationerna då flera tjänstemän menar att det inte är något som de arbetar med och detta 

kan bero på en isärkoppling till barnkonventionen. Mayer menar att isärkoppling innebär att 

det finns policyer som ska följas men som inte nödvändigtvis kommer att implementeras i 

den inofficiella strukturen. Detta fenomen skulle kunna förklara varför tjänstemännen anser 

att det är viktigt, vilket ger organisationen legitimitet men att de som ett resultat av 

isärkopplingen kan arbeta på sätt som inte berör barnperspektivet. Denna isärkoppling 

innebär till exempel att de inte behöver göra de prioriteringar som tjänsteman UL B nämnde 

(DiMaggio & Powell, 1983 s.356-358; Meyer, 2010, s.14). Anledningen till att denna 

isärkoppling har uppstått skulle kunna vara kopplad till att införandet av barnkonventionen 

har skett via tvingande isomorfism, det vill säga att landstingen har tvingat in perspektivet i 

verksamheterna. Detta innebär att perspektivet har blivit in tvingat och inte vuxit fram 

organiskt inom institutionen och kan därför tänkas vara anledningen till varför isärkopplingen 

uppstått. Det går även att utläsa tendenser av normativ isomorfism inom SL eftersom de har 

tagit in personal som har kunskap om barnkonventionen att hålla undervisningen för 

tjänstemännen inom barnkonventionen. Detta kan tyda på att de har tagit in en person med 

höga kvalifikationer för det specifika uppdraget och därmed inkluderat det nya perspektivet 

inom institutionen (Dimaggio & Powell, 1983 s.150-152). 
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6. Diskussion  
Detta kapitel inleds med att ge en summering av resultatet, därefter förs en diskussion där 

uppsatsens resultat relateras till teori och tidigare forskning. Detta avsnitt syftar till att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Problemformuleringen i denna uppsats har 

varit att barn känner sig otrygga i kollektivtrafiken trots att SL och UL ska arbeta utifrån 

barnkonventionen och tillgodose barns bästa. Denna uppsats har därför syftat till att 

undersöka hur tjänstemännen beskriver kollektivtrafiken och vilken plats barnperspektivet 

har inom det operativa arbetet på SL och UL. Detta syfte har utmynnat i fyra frågeställningar 

som har styrt uppsatsens gång. Dessa frågeställningar var: hur beskriver tjänstemännen inom 

organisationerna kollektivtrafiken och dess roll i samhället, hur beskriver tjänstemännen 

resenärerna och hur för håller de sig till barn i kollektivtrafiken och till ett barnperspektiv i 

deras arbete. 

 

6.1 Summering av resultat 

Tjänstemännen beskriver kollektivtrafiken som att den har en viktig roll i samhället, med 

kollektivtrafiken ska resenärerna kunna ta sig från punkt A till B. De ser kollektivtrafiken 

som samhällsbärande och som samhällets blodomlopp. Detta gör att kollektivtrafiken blir 

viktig för att samhället ska fungera. En central tanke bland tjänstemännen är att 

kollektivtrafiken ska minska trängseln i trafiken samtidigt som den ska bidra till ett rättvist 

samhälle, som resulterar i att kollektivtrafiken bidrar till ett hållbart samhälle. Tjänstemännen 

var eniga om att innebörden av kollektivtrafiken är att det möjliggör för individen att kunna 

ta sig mellan sin bostad och sitt jobb eller till skolan. Tjänstemännen ansåg att det finns 

många faktorer som styr och påverkar arbetet de utför och den största av de olika faktorerna 

är den politiska påverkan. Trafikförsörjningsprogrammet och kundens behov ansågs även 

vara faktorer som påverkar arbetet även om dessa påverkar SL i en högre utsträckning än UL.  

 

Gemensamt för SL och UL är tanken om vilka som är kollektivtrafikens användare. 

Kollektivtrafikens användare beskrivs, enligt båda organisationerna, som alla, vilket även 

inkluderar de som inte reser. Resenärerna beskrivs av båda organisationerna som pendlaren 

som reser antingen till arbetet eller till skolan. Tjänstemännen poängterade dock att det på 

senare tid har blivit ett ökat fokus på fritidsresor. Tjänstemännen är medvetna om att 

resenärerna har olika behov men detta fokus verkar vara mer närvarande hos tjänstemännen 

inom SL. Detta går att se i det sätt SL har delat upp resenären i fyra kundsegment för att 

kunna tillgodose de olika behoven kunden har vid olika situationer i sitt resande.  

 

Tjänstemännen förhåller sig till barnen i kollektivtrafiken på flera sätt. Intervjuerna visade att 

barn hamnade i kategorin pendlaren när de reser till skolan. Det lär därför vara här deras 

behov av att resa med kollektivtrafiken uppstår. Denna syn på barn var starkast hos UL. Både 

tjänstemännen på SL och UL inkluderar barn under kategorin alla. Hos SL hamnar barn 

dessutom under de fyra kundsegmenten som de har delat in kollektivtrafikens resenärer inom. 

Att barn har behov i kollektivtrafiken är däremot båda organisationerna medvetna om. 

Barnens behov anser tjänstemännen främst beröra information och trygghet men på SL 

hamnar barnens behov även inom de fyra kundsegmenten. Det går därför att se att 
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tjänstemännen indirekt intar ett barnperspektiv. Det råder en gemensam syn hos både SL och 

UL att barn är framtidens kollektivtrafikresenärer men att det är en svår grupp att tillgodose. 

Upplevelsen av att barn är en svår grupp att tillgodose kan ha att göra med att de riktlinjer 

som finns inom SL inte har nått alla inom organisationen och att det inom UL saknar 

riktlinjer som skulle kunna underlätta att arbetet med barn.  

 

Tjänstemännen har olika sätt att förhålla sig till ett barnperspektiv i det arbete som de utför. 

Intervjuerna visade att majoriteten av informanterna hade en korrekt uppfattning om 

barnkonventionens innehåll trots att de inte ansåg sig veta mycket om den. Majoriteten sa sig 

inte ha fått någon utbildning av barnkonventionen. Bland de som inte hade fått någon 

utbildning hade majoriteten fått en genomgång vilket bland annat barnombudsmanen höll i. 

Detta kan tänkas bidra till att barnkonventionen upplevs som svår och därför även upplevs 

som komplicerad att implementera. Somliga av tjänstemännen ansåg att barnkonventionen 

kommer att påverka deras arbete om den implementeras och därmed förändrar hur de arbetar 

idag. Flera av tjänstemännens förhållande till barnperspektivet togs i uttryck att de inte 

arbetar med den för olika anledningar men de fanns även de som använde sig av ett 

barnperspektiv. Nästan alla tjänstemännen ansåg att barnkonventionen har betydelse för 

kollektivtrafiken och lämpar sig för sina arbetsuppgifter. En tjänsteman ansåg dock att 

barnkonventionen enbart kommer att vara lämplig att arbeta med när den blir skarpare. Det 

kan tänkas att en mera omfattande kunskapsspridning om barnkonventionen skulle bidra till 

en större förståelse om dess innehåll och därmed inte upplevas som svår. Detta skulle istället 

bidra till att synliggöra barns behov på ett bättre sätt.  

 

6.2 Relation till tidigare forskning  

Utifrån uppsatsens resultat går det att se samband till den tidigare forskning som 

presenterades i kapitel två.  Likt vad forskningen om planerarnas relation till politikerna 

visade har tjänstemännens roll i kollektivtrafiken en stor politisk påverkan. Uppsatsen visade 

att tjänstemännen anser att deras roll är att förse politikerna med underlag och att det ligger 

hos politikerna att fatta besluten vilket går i linje med svensk lag (Isaksson & Storbjörk, 2005 

s.63; Håkansson, 2005 s.42-45). Samtliga av de intervjuade tjänstemännen visar dessutom 

tydliga likheter med den roll city managers har eftersom de befinner sig mellan politiken och 

befolkningen (Czarniawska, 2002, s.2-3). Enligt det som framkommit arbetar dock inte 

tjänstemännen helt som politikerna vill att de ska göra eftersom barnkonventionen inte 

implementerats i den utsträckning som har bestämts av landstingen. Detta visar att det behövs 

en tydligare politisk styrning för att det ska ge genomslag. Eftersom det inte finns en tydlig 

politisk styrning har tjänstemännen möjlighet att påverka vad som implementeras, något som 

tjänstemännen gav uttryck för. Detta innebär att politikerna måste styra och följa upp arbetet 

om implementeringen ska lyckas, något som Uggla och Lindsskog även uppmärksammade i 

sin forskning (Uggla & Lindskog, 2006 s.47-48).  

 

Resultatet visade att båda organisationerna upplevde barnkonventionen som svår vilket kan 

ses om en barriär för att implementera barnkonventionen på ett smidigt sätt. Detta kan 

överkommas med att politikerna visar mer stöd och vilja inför implementeringen av 
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barnkonventionen (Banister, 1996, s.12-15). Likt vad Waara konstaterade behövs det 

riktlinjer för att implementeringen ska lyckas och det kan tänkas att SL och UL saknar tydliga 

riktlinjer från politikerna. Detta skulle kunna vara förklaringen till att implementeringen inte 

har uppnåtts till fullo. Shamseldin poängterar att det behövs riktlinjer men att de bör komma 

ifrån staten (Waara, 2013 s.10, 14; Shamseldin, 2012 s.118-119). Det kan därför tänkas vara 

så att de riktlinjer som kommer från landstinget och som finns internt inom SL är för svaga 

och att det krävs statsliga riktlinjer för att barriärerna ska kunna överbryggas som till exempel 

att barnkonventionen blir lag. 

 

Flera av de intressekonflikter som Grönvall definierar har identifierats i denna studie. Det är 

möjligt att avsaknaden av en stark lobbyorganisation om barnfrågan ligger bakom att 

tjänstemännen inte till fullo inser behovet av ha ett barnperspektiv. Resultatet visade att 

barnombudsmannen enbart i en viss utsträckning har varit verksam vid implementeringen av 

barnkonventionen i organisationerna (Grönvall, 2004, s.46-47). Att ha en barnombudman, 

vilket skulle kunna liknas med en lobbyorganisation, är avgörande för implementeringen 

enligt Doek och Hammad (Doek, 2099, s.779; Hammad, 1999, s.224-225). Det kan därför 

tänkas att om barnombudsmannens närvaro inom organisationerna skulle öka skulle 

barriärerna minska.  

 

Att tjänstemännen har en bristande kunskap kan även vara en barriär för implementeringen. 

Detta var något som flera av tjänstemän i uppsatsen gav uttryck för att de hade för lite 

kunskap om barnkonventionen (Grönvall, 2004, s.50-51). Hammad och Lundquist menar att 

genom utbilda tjänstemännen i barnkonventionen ändras vuxnas attityder till barn och de blir 

bättre på att se barns behov (Hammad, 1999, s.288; Lundquist, 2011, s.6-8; Lidén & Rusten, 

2007, s.273, 281). Genom detta skulle barriärerna för implementeringen av barnkonventionen 

överkommas.  

 

Resultatet visade att en av tjänstemännen upplevde att barnkonventionen inte var lämplig för 

hens arbete. Detta kan eventuellt knytas till att tjänstemän inte gärna ändrar sitt sätt att arbeta 

vilket Hammand betonande samt att Grönvall menar att de strukturer som tjänstemännen 

arbetar efter kan skapa barriärer (Hammad 1999, s.228-229). Detta kan innebära att 

kombinationen av att de rådande strukturerna motarbetar implementeringen av 

barnkonventionen och att tjänstemännen inte vill ändra sitt sätt att arbeta resulterar i att 

tjänstemännen upplever att barnkonventionen inte är lämplig för deras arbete och därför inte 

kommer att implementera den. Relaterat till detta går det även att förmoda att brist på 

engagemang är en barriär. Det skulle kunna förklara varför somliga tjänstemän i en högre 

utsträcknings än andra arbetar med ett barnperspektiv. Det kan därför tänkas att de tjänstemän 

som har ett engagemang för frågan kommer att arbeta mer med den än de som saknar 

engagemang (Grönvall, 2004 s.46-54). Ett exempel på detta var att en viss tjänsteman tyckte 

att barnkonventionen var lämplig för sitt arbete och hade ett engagemang till skillnad från en 

annan tjänsteman som tyckte att det var olämpligt och hade en låg grad av engagemang. 

 

Det kan tänkas att eftersom det inte finns en vedertagen definition av begreppet 

barnperspektiv inom organisationerna att det blir svårt för tjänstemännen att tolka dess 
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innebörd på ett korrekt sätt. Därför kan det tänkas att de finner det svårt att arbeta utifrån ett 

barnperspektiv. För att underlätta att arbeta utifrån ett barnperspektiv kan organisationerna 

själva skapa sin egen definition av vad den ska inbegripa och om den ska ta hänsyn till barns 

perspektiv (Halldén, 2003, s.13,21; Arnér & Tellgren, 2006). Tjänsteman SL A var medveten 

om att det fanns ett barnperspektiv och ett barnens perspektiv. Cederborg, Halldén och 

Hultman menar att det är viktigt att ha med barns perspektiv för att beakta barns unika behov 

och för att undvika att endast utgå från vad vuxna anser är bäst för barnet (Cederborg, 2012, 

s.6; Halldén, 2003, s.21; Hultman, 2013, s.36-37). Resultatet visar att både SL och UL är 

delvis medvetna om barns behov och att de även arbetar utifrån ett barnperspektiv. Detta går 

att se hos UL där arbetet utifrån ett barnperspektiv sker indirekt och inte på ett systematiskt 

sätt som det kan göra hos SL som redan har satta riktlinjer. SL gör även 

barnkonsekvensanalyser som enligt Lundquist är ett bra verktyg att använda sig av för att se 

vilken påverkan ett beslutsfattande har på barn (Lundquist, 2011, s.6-8). Om UL vill ha ett 

direkt barnperspektiv skulle barnkonsekvensanalyser vara ett verktyg för att uppnå detta och 

ett utformande av riktlinjer som hjälper tjänstemännen att arbeta med ett barnperspektiv på ett 

mer systematiskt sätt.  Detta skulle innebära att de även aktivt arbetar för att implementera 

barnkonventionen.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att denna uppsats har bidragit till forskningsfältet eftersom 

den undersöker ett område som tidigare inte har undersökts och problematiserar därför nya 

frågor. 

 

6.3 Teorins påverkan på resultatet 

De teoretiska val som har gjort i denna uppsats har påverkat uppsatsen genom att vi har sett 

till hela kollektivtrafiken och inte endast fokuserat på implementeringen av barnkonventionen 

och begreppet barnperspektiv. Detta för att den institutionella teorin hjälper till att få ett 

helhetsperspektiv över institutionen kollektivtrafik något vi inte hade fått om en annan teori 

använts. I och med att vi har använt oss av denna teori har vi sett till hela organisationen och 

inte relationen mellan individer. Detta har gjort att vi inte har fokuserat på konflikter som 

skulle kunna finnas mellan tjänstemännen, utan endast utgått från deras upplevelser i 

förhållande till barnkonventionen och barnperspektivet.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen som har använts i denna studie finns det delar av 

empirin som vi inte har kunnat uttalas oss om och dessa delar finns således inte med i 

uppsatsen. Ett exempel på detta var att de problem som tjänstemännen upplevde att 

resenärerna har. Den information som framkom ur empirin om detta gick inte att förklara 

med hjälpa av den  teoretiska referensramen och valdes därför att utelämnas.  

 

Teorin har även bidragit till att förklara delar av empirin som inom denna undersökning inte 

ansågs vara relevanta. Ett exempel på det är att teorin hjälpte till att få en omfattande bild var 

av hur kollektivtrafiken fungerar inom båda organisationerna. Eftersom syftet inte var att 

studera kollektivtrafiken konstruktion användes enbart det resultat som behövdes för att 

förklara undersökningens frågeställningar.  
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Om uppsatsen hade utgått från en annan teori hade även perspektiven om vad som 

upprätthåller kollektivtrafiken sett annorlunda ut. Detta eftersom den institutionella teorin och 

de nyinstitutionella teorierna i en hög utsträckning har påverkat denna syn. Detta har bland 

annat påverkat de frågor som ställdes under intervjuerna eftersom de inte endast utgått från 

problemformuleringen utan även från teorin. Hade det valts en annan teori finns det 

anledning att tro att intervjuguiden hade varit utformad på ett annat sätt och därmed hade hela 

uppsatsen fått ett annat fokus.  

 

6.4 Metodens påverkan på resultatet 

De metodologiska val som har gjorts i denna uppsats har på olika sätt påverkat det resultat 

som vi har fått fram. Ett av dem är att det ursprungliga urvalet på SL inte gick att genomföra. 

Om det ursprungliga urvalet hade varit genomförbart skulle resultatet möjligen ha skilt sig 

från det nuvarande resultatet eftersom andra tjänstemän hade intervjuats. Denna påverkan var 

inget som vi kunde styra över utan var tvungna att acceptera. Nästa påverkan som även var 

relaterad till studiens urval har att göra med vilka roller inom instutionen som valdes att 

undersökas. Om till exempel enbart yrkesgrupper som arbetar direkt mot barn och bemötande 

hade intervjuats finns det anledning att tro att deras syn hade skilt sig från det resultat som 

denna studie har visat. Detta eftersom de har direktkontakt med barn i sitt yrkesutövande. 

Utifrån studiens syfte var det dock inte intressant att undersöka dessa yrkesgrupper eftersom 

de inte har beslutsfattande yrkesroller.  

 

En annan metodologisk påverkan på resultatet, är att enbart en av författarna var närvarade 

vid intervjuerna på UL. Eftersom de intervjuerna enbart kom att bygga på dennas intryck och 

upplevelser till skillnad från intervjuerna på SL där båda författarna medverkade. Efter 

intervjuerna kunde upplevelsen diskuteras direkt och på så sätt få en djupare förståelse för 

intervjun. Detta blev något som delvis har påverkat resultatet eftersom de diskussioner som 

genomfördes efter SL intervjuerna har varit givande för resultatet. Den påverkan har det 

gjorts ett försök att reduceras genom att författaren som inte närvarande vid UL intervjuerna 

lyssnat ingående på inspelningarna och därefter har liknande diskussioner kunnat hållas. Den 

påverkan som detta har haft på resultatet bedöms dock vara mindre än den påverkan som 

hade varit om författaren som arbetar på UL hade närvarat på intervjuerna med 

tjänstemännen på UL. Om denna författare hade närvarat fanns det en risk att informanterna 

hade utlämnat information eftersom de skulle kunna göra bedömningen att den författaren 

redan hade kunskap inom fältet, vilket hade lett till att uppsatsen hade gått miste om den 

informationen. 

 

6.5 Slutssatser  

De slutsatser som går att dra utifrån uppsatsen är att barnkonventionen inte har 

implementerats till fullo inom SL och UL vilket tyder på en isärkoppling inom verksamheten. 

Isärkopplingen inom SL var dock inte lika stor. Implementeringsarbetet har påbörjats men det 

kommer förmodligen ta ett tag innan alla inom organisationen arbetar på samma sätt. Detta 

kan tänkas vara förklaringen till varför barn känner sig otrygga i kollektivtrafiken. 
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Visserligen finns det barriärer som försvårar implementeringen men som den tidigare 

forskningen visade kan dessa barriärer överbryggas med mer stöd från politiken, 

lobbyorganisationer och utbildning. Intervjuerna visar att tjänstemännen tycker att det är 

viktigt att arbeta med barnkonventionen och utifrån ett barnperspektiv men de har inte de 

rätta verktygen. Inom SL går det att se en förändring eftersom de har skapat riktlinjer om hur 

barn ska hanteras men det är mycket kvar att göra innan riktlinjerna används av alla inom 

organisationen. Inom båda organisationerna går de att se att de indirekt arbetar med ett 

barnperspektiv även om de inte alltid är medvetna om att de gör det. Detta kan ha att göra 

med att de inte har tillräckligt med kunskap om vad det innebär att arbeta med ett 

barnperspektiv och vad som krävs av dem som tjänstemän. En annan slutsats som går att dra 

från uppsatsen är att politiken har ett sort inflytande i kollektivtrafiken och om förändringar 

ska genomföras inom kollektivtrafiken krävs det att det kommer tydligare riktlinjer och stöd 

från politikerna.   

 

Det går att konstatera att för att tjänstemännen ska arbeta med ett barnperspektiv krävs det att 

de faktorer som påverkar dem har ett krav på att barnperspektivet efterlevs. Detta skulle till 

exempel kunna innebära att politikerna ställer tydligare krav på att tjänstemännen ska arbeta 

utifrån ett barnperspektiv och att det finns något skrivet om perspektivet i 

trafikförsörjningsprogrammet. Kunderna skulle även kunna ställa krav på att tjänstemännen 

ska arbeta med perspektivet eftersom de till viss del lyssnar till kundernas önskan. Detta kan 

tolkas som att det inte räcker att det står i styrdokumenten att de ska arbeta utifrån ett 

barnperspektiv. 

 

Utifrån den genomförda uppsatsen har det identifierats områden som vore av intresse att 

undersöka för framtida forskning. Denna uppsats hur undersökt hur tjänstemän arbetar med 

barnkonventionen men det finns även andra yrkesgrupper inom kollektivtrafiken som arbetar 

mot barn. Det vore därför intressant om framtida forskning skulle undersöka hur de 

yrkesgrupperna påverkas av barnkonventionen. Exempelvis skulle det kunna undersökas hur 

bemötandet av barn ser ut och hur barnkonventionen kommer i uttryck genom att intervjua 

kundtjänstpersonal eller förare.  Andra områden som framtida forskning skulle kunna 

undersöka är hur andra myndigheter, utöver kollektivtrafiken, arbetar med ett barnperspektiv 

för att undersöka vilken betydelse barnkonventionen har och hur implementeringen gått till 

väga.  I denna uppsats har de barriärer som fanns inom SL och UL vid implementeringen av 

barnkonventionen uppmärksammats. Det vore även därför intressant att i framtida forskning 

undersöka om samma barriärer uppstår vid implementering av barnkonventionen i andra 

organisationer.  

 

Slutligen kan det konstateras att det behövs en tydligare politiskt styrning för att 

implementera barnkonventionen inom SL och UL. Utan detta kommer barriärerna att fortsätta 

finnas inom verksamheterna och isärkoppling till barnkonventionen och barnperspektivet 

alltid att existera. För att överkomma barriärerna tror vi att politikerna behöver ge mer stöd 

och öka kunskapsutbudet till anställda inom verksamheterna.  

  



 

 

38 

 

Referenslista 
 

Aspers, Patrik .2011. Etnografiska metoder. Malmö: Liber  

 

Arnér, Elisabeth & Tellgren, Britt .2006. Barns syn på vuxna: att komma nära barns 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

 

Banister, David .1996. Barriers to implementation of urban sustanability URL: http://www-

sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa96/SESSION.D/d143.pdf (Hämtad den 16/12-2014) 

 

Barnombudsmannen .2014. Om barnkonventionen URL: 

http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/ (Hämtad den 

21/9-2014) 

 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas .1991. The social construction of reality: a treatise in 

the sociology of knowledge. Repr. London: Penguin 

 

Becker, Howard S .2008. Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl. Malmö: 

Liber 

 

Bryman, Alan .2011. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Bryman, Alan .2002. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber  

 

Cederborg, Ann-Christin .2012: Barnperspektiv i myndighetsutövning. Locus 12(1-2): 8-27 

 

Czarniawska, Barbara .2002. A tale of three cities: or the glocalization of city management. 

Oxford: Oxford University Press 

 

DiMaggio, Paul J.& Powell Walter W .1983. The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological 

Review, 48(2): 147-160 

 

Doek, Jaap E .2009. The CRC 20 years: An overview of some of the major achievements and 

remaining challenges. Childe Abuse & Neglect. 33: 771-782 

 

Eriksson-Zetterquist, Ulla. 2009. Institutionell teori - idéer, modern, förändring. 1.1 uppl. 

Malmö:Liber 

 

Grönvall, Oscar .2004. Tillgänglighet i trafikmiljön – intressekonflikter som barriär? Bulletin 

219, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Lund.  

 

http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa96/SESSION.D/d143.pdf
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa96/SESSION.D/d143.pdf
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/


 

 

39 

 

Halldén, Gunilla .2001. Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2) : 12-23. 

 

Hammas, Suzanne H .1999. The CRC: "Words on paper" or a reality for children? A case 

study of Jordan. The International Journal of Children's Rights 7: 215-237 

 

Hultman, Elin .2013. Barnperspektiv i barnavårdsutredningar: med barns hälsa och barns 

upplevelser i fokus. Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2013 

 

Håkansson, Maria .2005. Berättelser om yrkesroller. I Eva Asplund och Ann Skantze (Red.) 

Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser, perspektiv, 41-62, Stockholm: Institutionen 

för infrastruktur, KTH 

 

Isaksson, Karolina & Storbjörk, Sofie .2005. I gränslandet mellan politik och planering - 

roller, relationer och avvägandets problematik . I Eva Asplund och Ann Skantze (Red.) 

Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser, perspektiv, 63-93, Stockholm: Institutionen 

för infrastruktur, KTH 

 

Kollektivtrafikkommittén .2003. Kollektivtrafik med människan i centrum: slutbetänkande. 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 

 

Kollektivtrafiksnämnden .2012. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 

 

Landstinget i Uppsala län .2012. Policy för att förverkliga barnets rättigheter & 

Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 

 

Landstinget i Uppsala län .2012. Policy för att förverkliga barnets rättigheter & 

Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 

 

Lidén, Hilde & Rusten, Hilde .2007. Asylum, Participation and the best interests of the child: 

new lessons from Norway. Children & Society 21: 273-282 

 

Lindgren, Anne-Li & Halldén, Gunilla. 2001: Individuella rättigheter; autonomi och 

beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN:s barnkonvention. Utbildning & demokrati, 

10(2): 65-80. 

 

Lundquist, Ulrika .2011. [BKA] BARNKONSEKVENSANALYS barn och unga i fokus 1.0 

.Göteborg. URL: http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0f49bd84-4aa2-4647-8e3d-

162d431ea916/OPA_BKA.pdf?MOD=AJPERES (hämtad den 16/12 2014) 

 

Meyer, John W & Rowan, Brian .1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2):340-363 

 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0f49bd84-4aa2-4647-8e3d-162d431ea916/OPA_BKA.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/0f49bd84-4aa2-4647-8e3d-162d431ea916/OPA_BKA.pdf?MOD=AJPERES


 

 

40 

 

Meyer, John W .2010. World Society, Institutional Theories, and the Actor, Annual Review of 

Sociology, 36:1-20 

 

Proposition 2009/10:232 . Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Stockholm: 

Socialdepartementet URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/87/01/e6d5b9d9.pdf 

(Hämtad den 25/9 2014) 

 

Regeringskansliter .2011. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Västerås: 

Socialdepartementet URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/85/44/c8893241.pdf 

(hämtad den 4/11 2014 ) 

 

Rädda barnen .2014. Ung röst 2014 URL: http://raddabarnen.sidvisning.se/ungrost2014/ 

(hämtad den 4/11 2014)  

 

Shamseldin, Lisa .2012. Implementation of the United Nations Convention on the Rights of 

the Child 1989 in the Care and Protection of Unaccompanied Asylum Seeking Children: 

Findings from Empirical Research in England, Ireland and Sweden. The International 

Journal of Children's Rights 20 

 

Stockholms läns landsting .2011. Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen inom 

Stockholms läns landsting  

 

Svevo-Cianci, Kimberly A. & Hart, Stuart N. & Rubinson, Claude .2010. Protecting children 

from violence and maltreatment: A qualitative comparative analysis assessing the 

implementation of U.N. CRC Article 19. Child Abuse & Neglect 34: 45-56 

 

Tjänsteman UL A 11/11 2014 

Tjänsteman UL B 13/11 2014 

Tjänsteman UL C 18/11 2014 

Tjänsteman UL D 28/11 2014 

Tjänsteman UL E 28/11 2014 

Tjänsteman SL A 17/11 2014 

Tjänsteman SL B 1/12 2014 

Tjänsteman SL C 4/12 2014 

Tjänsteman SL D 4/12 2014 

Tjänsteman SL E 4/12 2014 

 

Trafiknämnden .2012. Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län September 

2012.URL:http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Regional%20Trafikf%C3%

B6rs%C3%B6rjningsprogram/trafikforsorjningsprogram-juni-2012.pdf (hämtad den 4/11 

2014)  

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/85/44/c8893241.pdf
http://raddabarnen.sidvisning.se/ungrost2014/
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Regional%20Trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram/trafikforsorjningsprogram-juni-2012.pdf
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Regional%20Trafikf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram/trafikforsorjningsprogram-juni-2012.pdf


 

 

41 

 

Uggla, Ylva & Lidskog, Rolf .2006. Att planera för en osäker framtid: kommuners arbete 

inför hotet om ett förändrat klimat. Örebro: Centrum för urbana och regionala studier, Örebro 

universitet 

 

Unicef .2014. Barnkonventionen URL: http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full 

(hämtad den 4/11 2014) 

 

Vetenskapsrådet,1990. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning 

 

Waara, Nina .2013. Exploring implicit couses of intertia in implementation of public 

transport traveler information needed by older travelers and travelers with disabilities. I 

Traveller information in support of the mobility of older people and people with disabilities: 

user and provider perspectives. Lund: Lunds universitet, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


 

 

42 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuförfrågan 

 

Hej! Vi är två studenter från Sociologiska Institutionen på Uppsala Universitet som skriver 

vår kandidatuppsats under denna termin.  

 

Vi undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju till vår studie, vi skriver 

om barnperspektiv och kollektivtrafik, och studerar hur ett införande av ett nytt perspektiv 

upplevs av anställda. I uppsatsen kommer vi att undersöka hur anställda inom 

kollektivtrafiken upplever barnperspektivet och hur det tycker att det påverkar deras 

arbetssätt likaså hur de idag arbetar med att införliva den in deras arbetsrutiner.  

 

I vår studie kommer vi även att inkludera personal hos SL för att se kollektivtrafiken som en 

större helhet. Vi skattar att intervjun kommer att ta cirka 45 minuter att genomföra. 

 

Du kommer att vara anonym i uppsatsen och om har rätt att avbryta intervjun när du vill utan 

att behöva förklara varför.  

 

Ifall du har några frågor så kan du vända dig till:  

Jessica Danielsson  

Tel:0705281584  

Email: jessica.h.danielsson@gmail.com  

 

Kathia Carter  

Tel: 0769479455  

Email: kathicarter@gmail.com  

 

Dessutom kan du vända dig till vår handledare Fredrik Palm 

Email: Fredrik.Palm@soc.uu.se  

 

Med vänliga hälsningar Jessica och Kathia 
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Bilaga 2: Intervjuguide  

 

Bakgrund 

Vad har du för tjänst? 

Hur länge har du arbetat på Kollektivtrafikförvaltningen UL? 

Vad har du för utbildning? 

Vilka är huvuduppgifterna i den avdelning du verksam inom? 

Vilka faktorer styr och påverkar innehållet i ditt arbete och de beslut du tar vid ett 

beslutsfattande inom planeringen av kollektivtrafiken? 

  

Allmänt 

Vad är kollektivtrafik för dig? 

Vilka anser du vara kollektivtrafikens användare?  (Vilka planerar ni för?) 

Vilka upprätthåller ni kollektivtrafiken för? 

På vilket sätt är kollektivtrafiken viktig för samhället? 

Hur tror du att de flesta resenärerna använder sig av kollektivtrafiken? 

När? 

Var? 

Hur? 

Vilka är de vanligaste problemen inom kollektivtrafiken? 

Planering 

För resenärer 

Hur hanterar ni problemen? Har ni riktlinjer som ni följer? 

Hur påverkar trafikförsörjningsprogrammet erat sätt att arbeta? 

  

  

Barn 

Hur ser ni på UL/SL på barn som kundgrupp? 

Vem anser ni att vara ett barn? 

När/Var/Hur upplever du att barn reser med kollektivtrafiken? 

Hur planerar ni för barnen i kollektivtrafiken? 

"Fysiskt"? 

Landsbygd vs staden? 

Prissättning m.m? 

Vilka särskilda behov har barn? 

Är barn delaktiga i planeringen av kollektivtrafiken? 

Kan ni berätta hur ni arbetar med frågor som berör barn? 

Uppstår det konflikter mellan barnensintresse och andra intressen som finns inom 

kollektivtrafiken? 

Låter ni barn delta i era undersökningar? 

Hur? På vilket sätt låter ni barn vara delaktiga? 

Har synen på barn ändrats inom den tid som du har varit verksam på UL/SL? 

  



 

 

44 

 

Barnkonventionen 

Har du blivit informerad om att Landstinget har beslutat att UL/SL ska jobba utifrån ett 

barnperspektiv? 

Vad vet du om barnkonventionen? 

Har du fått någon undervisning om Barnkonventionen? 

Hur stor kunskap anser du att du har om barnkonventionen? 

Vad tar ni fasta vid ur barnkonventionen? 

Hur jobbar ni med att få in ett barnperspektiv? 

Anser du att barnkonventionen har någon betydelse för kollektivtrafiken? 

Behövs den? Varför/Varför inte? 

Tycker du att arbeta utifrån ett barnperspektiv lämpar sig för ditt arbete? 

Påverkar det ditt arbete? På vilket sätt? 

Hur ställer du dig till att aktivt arbeta med ett barnperspektiv? 

I arbetet med barnkonventionen tar ni inspiration från andra organisationer från hur de arbetar 

med barn?  

 

 

 


