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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering 

av Förenta Nationernas barnkonvention i svensk lagstiftning. Sveriges riksdag röstade 

sommaren år 2018 igenom regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen, 

vilket innebär att konventionen blir svensk lag. Sverige har sedan ratificeringen år 1990 

varit tvungna att följa barnkonventionens bestämmelser, dock har konventionen inte fått 

det genomslag som förväntats i landet. Regeringen anser att barnkonventionen genom en 

inkorporering kommer bidra till ett tydliggörande för barnens rättigheter. 

 Studien kommer även granska och identifiera hur barnkonventionen ska inkorporeras, 

vilka insatser som regeringen har beslutat om och hur dessa ska genomföras. En 

inkorporering är dels önskvärd men även kritiserad, därför ska studien även analysera för 

vilka utmaningar och svårigheter som finns vid en inkorporering. Huvudproblemet som 

studien syftar till att diskutera är om inkorporeringen av barnkonventionen kommer vara 

tillräcklig för att luckorna i det barnrättsliga arbetet i Sverige ska tillgodoses. 

 Syftet har besvarats genom intervjuer med sex personer som har kunskap om barnens 

rättigheter och information om dels den kommande inkorporeringen, dels de insatser som 

beslutats om samt de utmaningar som finns vid inkorporeringen av barnkonventionen. 

 Resultatet visar att de förändringarna som intervjupersonerna förväntade sig av en 

inkorporering av barnkonventionen var både positiva och negativa. De positiva 

förväntningarna är att barnkonventionen får mer genomslag. Att barnets bästa kommer att 

prövas och att dem kommer att komma till tals i större utsträckning än tidigare. Ytterligare 

en positiv förändring är att Barnkonventionens kan bidra till en synvända för alla 

människor i samhället. Det vill säga, hur vi ser på barn, behandlar barn och pratar med 

barn. De negativa förväntningarna och utmaningarna vid en inkorporering är att 

konventionen kan uppfattas vag och att den i sig inte utgör en beslutsgrund. Det är därför 

viktigt att barnkonventionens bestämmelser fortsätts transformeras in i nationell 

lagstiftning. I intervjuerna uttrycktes även en oro för att regeringens ansvar i att se till att 

barnkonventionen följs förflyttas till rättstillämparen och att arbetet med att transformera 

konventionens bestämmelser stannar av.  

 Studien identifierar även behovet av övriga insatser i form av kunskapslyft i skolan där 

barnen får lära sig om barnkonventionen och deras rättigheter och behovet av att 

regeringen fattar ett beslut om att tillträda tilläggsprotokoll 3. Det frivilliga 

tilläggsprotokollet utgör en möjlighet för barn att överklaga beslut som fattats i ärenden 

som rör dem till FN:s barnrättskommitté.  

 

Nyckelord: Inkorporering av barnkonventionen, insatser för inkorporering av 

barnkonventionen, tydliggörande för barnens rättigheter, barn som rättighetsbärare, 

politisk problemdumpning och synvända 
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Abstract 
This study aims to investigate what changes are expected of the incorporation of the 

United Nation Convention on the Rights of the Child into Swedish legalisation. The 

Swedish Parliament voted in the summer of 2018 through the Government's proposal to 

incorporate the Convention into Swedish legislation through incorporation. Since the 

ratification in 1990, Sweden has had to comply with the provision of the Convention, but 

the Convention has not had the impetus that was expected in the country. The Government 

believes that the Convention of the Rights of the Child, through incorporation, will 

introduce a symbolic clarification of the rights of the children. The study will also research 

and identify how the convention will be incorporated, what interventions the government 

has decided on and how these will be implemented. Incorporation is partly desirable, but 

also criticized, therefore, the study will also analyse the challenges and difficulties 

encountered in the incorporation of the convention of the Rights of the Child into Swedish 

legislation. The main problem that the study aims to discuss is whether the incorporation 

of the Convention of the Rights of the Child will be sufficient to accommodate the gaps in 

child justice in Sweden. 

 The aim of the study as well as the research questions has been answered through 

interviews with six individuals who are experts in the children's rights and who have 

information on the upcoming incorporation, they also have knowledge about the 

interventions that have been made and the challenges involved in the incorporation of the 

Convention of the rights of the child.  

 The result of the study shows that the expected changes that the interviewees had from 

incorporating the Convention of the Rights of the Child into Swedish legalisation were 

both positive and negative. The positive expectation is that the Convention will get more 

impact. That the best interests of the child will be tested in decisions that concern them and 

that they will be able to express an opinion to a greater extent than before. The negative 

expectations and challenges of incorporation are that the convention can be perceived 

undetermined and in itself does not constitute a basis for decision-making. It is therefore 

important that the provisions of the Convention continue to be transformed into national 

law. The interviewees also expressed a concern that the government's responsibility to 

ensure compliance with the Convention might transferred to the legal experts and that the 

work on transforming the Convention's provisions contingently stops. 

 The study also identifies the need of knowledge of the Convention of the Rights of the 

Child among the children. This will contribute to the positive effect that children will 

understand that they are carriers of rights. Furthermore the interviewees criticise the 

government’s decision to not incorporate the third additional protocol, optional protocol of 

the convention on the rights of the child on a communication procedure.  

 

Keywords: Incorporation of the Convention on the Rights of the Child, clarification of 

children's rights, children as carriers of rights, political liability relief and a change of 

peoples vision 
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1. Inledning & problemformulering 

År 1989 skrevs FN:s barnkonvention som syftade till att stärka barnens rättigheter i alla 

världens länder. Året efter ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. Detta innebar att 

Sverige förpliktade sig att följa konventionens bestämmelser och den blir juridiskt 

bindande för landet men utgör inte en nationell lag i sig. I barnkonventionens artiklar 

fastställs att begreppet barn innefattar barn från dess att den ligger i mammans mage till 

dess att den fyller 18 år, därför kommer begreppet barn användas övergripande i denna 

studie (UNICEF, 2018).  

 Efter att Sverige ratificerat FN:s barnkonvention ändrades och anpassades de nationella 

lagarna efter barnkonventionens bestämmelser. Detta skedde genom en transformering. 

Det innebar att konventionens bestämmelser skrivs in i de lagar som direkt rör barn men 

konventionen i sig har inte samma status som de nationella lagarna. Det gör att 

barnkonventionen inte utgör en beslutsgrund utan måste förstärkas med nationell 

lagstiftning. De bestämmelser som transformerades från barnkonventionen till nationell 

lagstiftning är principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i ärenden som 

rör dem. Dessa principer återfinns i band annat socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (SOU 2016:19).  

 Vid ratificeringen och transformeringen av barnkonventionens bestämmelser in i 

nationell lagstiftning hävdade Sverige att det rådde en normharmoni. Detta innebär att 

nationell lagstiftning redan stämmer överens med barnkonventionens bestämmelser och att 

en inkorporering av barnkonventionen därför inte är nödvändig. En inkorporering innebär 

att hela konventionen tas in i den nationella lagstiftningen (SOU 2016:19). 

 Efter ratificeringen har flertalet områden där de barnrättsliga principerna brister 

identifierats. Dels har rättigheterna enligt barnkonventionen inte fått tillräckligt genomslag 

i beslutsprocesser som rör barn. Barnkonventionens bestämmelser uppfattas istället mer 

som ett värdegrundsdokument än ett rättsdokument som måste följas. De identifierade 

bristerna är tydligast kring principen om barnets bästa som nämns i artikel 3 i 

barnkonventionen samt principen om barns rätt att komma till tals i ärenden som rör dem 

som nämns i artikel 12 i konventionen (SOU 2016:19).  

 En kartläggning som nämns i barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19) visar att 

barnets bästa utifrån barnkonventionens princip inte används som ett tillvägagångssätt i 

beslutsfattande och beslutsprocesser som rör barn. Samma kartläggning visar att utredaren 

i barnärenden sällan nämner att barnet har fått komma till tals i ärendet. Det nämns heller 

ingen motivering till varför detta inte skett även om det finns särskilda bestämmelser om 

att barnet ska ges möjlighet till att framföra sina åsikter.  

 På grund av de brister som nämndes ovan beslutade riksdagen den 1 juni 2018 för att 

verkställa regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen. Beslutet träder i kraft 

1 januari år 2020. Efter att barnkonventionen blivit svensk lag måste konventionens 

bestämmelser beaktas i alla ärenden och beslut som rör barn. Barn ska få sin röst hörd och 

en prövning av barnets bästa ska göras i alla ärenden som rör dem (SOU 2016:19). 

Regeringen skriver i sin proposition (2017/18:186) att en inkorporering av 

barnkonventionen kommer stärka barnets rättigheter i och med att den ensamt kan läggas 

till grund för beslut. Inkorporeringen kommer enligt regeringen främst leda till att barn i 

utsatta livssituationer som till exempel vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av 

socialtjänsten, enligt lagen av vård av unga och barn inom migrationsprocessen, kommer 

att få ett starkare rättsligt skydd.  

 Trots de positiva effekter som en inkorporering, enligt regeringen, förväntas medföra, 

finns det svårigheter och utmaningar att förhålla sig till. Uppfattningarna kring denna 

inkorporering ter sig olikt, en del förhåller sig positivt till inkorporering och anser att den 

är rimlig och nödvändig. Andra för fram att de anser att inkorporeringen är onödig och 
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problematisk och att åtgärden till och med kan vara kontraproduktivt i förhållande till 

eftersträvandet att stärka barnets rättigheter (Leviner, 2018). En generell utmaning av 

inkorporeringen är att barnkonventionen samt förarbetena till den är svagt formulerade. 

Det krävs därför ett förtydligande av barnkonventionens artiklar för att myndigheterna ska 

kunna tillämpa den i beslutsärenden (SOU 2016:19).  

 Förespråkare för att inkorporera barnkonventionen hänvisar ofta till inkorporeringen av 

barnkonventionen som genomfördes i Norge 2003. Men på samma sätt som att åsikterna 

kring inkorporering av barnkonventionen i Sverige är skilda är även åsikterna kring 

Norges inkorporering varierande (Åhman, 2011). Johan Vamstad (2016) beskriver att 

effekten av inkorporeringen i Norge inte var avgörande för det barnrättsliga arbetet i sig 

utan att barnkonventionen får betydelse om man fortsätter det aktiva arbetet för barnets 

rättigheter. Det arbetet inleddes långt innan konventionen blev norsk lag och måste 

fortsätta utvecklas om man vill uppnå ett bra barnrättsligt arbete i Norge. 

 Det kan konstateras att Sverige brister i sina åtaganden att leva upp till 

barnkonventionens bestämmelser trots att vi har förbundit oss till att följa den genom 

ratificering (SOU 2016:19). Problemet som då återstår är om inkorporeringen av 

barnkonventionen kan förväntas fylla de luckor som finns idag i det barnrättsliga arbetet 

eller om de problem som existerar kan förväntas återstå efter en inkorporering. Det är 

emellertid oklart vilken ställning barnkonventionen kommer att få i Sverige efter 

inkorporering men en utmaning denna studie står inför är att försöka identifiera vad 

kunniga inom området barnets rättigheter tror krävs för att barnkonventionen ska få den 

status som regeringen hoppas på.  

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förändringar som förväntas av att 

barnkonventionen blir svensk lag.  

2.2 Frågeställning 

• Vilka förändringar kan yrkessamma inom barnets rättigheter förvänta sig av den 

kommande inkorporeringen av barnkonventionen?  

• Vad finns det för planerade/önskade insatser för inkorporeringen? 

• Vad finns det för förmodade svårigheter och utmaningar vid den kommande 

inkorporeringen av barnkonventionen? 

 

3. Bakgrund 

Kapitlet nedan informerar om innehållet i barnkonventionen. Detta för att skapa en 

förståelse för de kriterier som FN:s barnkommitté vill att staterna som förbundit sig till 

konventionen ska uppfylla. Dessutom nämns resultatet från utredningar gjorda av 

regeringsutskottet för att kartlägga på vilket sätt Sverige har brustit i att leva upp till de 

kriterierna som konventionen innefattar. Regeringens beslut om att inkorporera 

barnkonventionen medför förväntningar på det barnrättsliga arbetet, förväntningarna 

synliggörs i kapitel 3.6. Det redogörs även för den förbindelse som Sverige har haft till 

konventionen innan beslutet om en inkorporering således även vilka faktorer som ligger 

bakom regeringens beslut att göra barnkonventionen till svensk lag. Avslutningsvis 

redogörs för kritik mot att inkorporera barnkonventionen som nämnts i diverse litteratur 

och forskning. 



 

 3 

3.1 Barnkonventionens artiklar & tilläggsprotokoll 

Barnkonventionen består av 45 artiklar och 3 tilläggsprotokoll. Alla artiklar i 

barnkonventionen är viktiga och tillsammans utgör de en helhet kring hur barnets 

rättigheter ska beaktas. Nedan redogörs barnkonventionens 45 artiklar utifrån UNICEF:s 

Svenska översättning (UNICEF, 2008). Barnkonventionens artiklar innefattar 4 

grundläggande principer. Dessa är: 

• Alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde (artikel 2 i barnkonventionen) 

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som innefattar barn (artikel 3 i 

barnkonventionen) 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6 i barnkonventionen) 

• Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12 i 

barnkonventionen) 

De 3 tilläggsprotokollen är: 

• Tilläggsprotokoll 1: innebär att konventionsstaten utgör ett stärkt skydd för barnen 

i väpnade konflikter. 

• Tilläggsprotokoll 2: utgör ett starkt förbud mot handel av barn, barnprostitution 

och barnpornografi. 

• Tilläggsprotokoll 3: innebär en möjlighet för barn inom en konventionsstat att 

lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté när de anser att deras rättigheter 

kränkts.  

I barnkonventionens 45 artiklar utgör artikel 1-6 bestämmelser om icke-diskriminering av 

barn oavsett kön och hudfärg i enlighet med principen om samma rättigheter och lika 

värde (artikel 2). Principen om barnets bästa återfinns även i artikel 3 som beskriver att 

barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut som innefattar dem. Artiklarna beskriver även 

att konventionsstaten inte ska inskränka föräldrarnas rätt till sina barn och att staten ska se 

till att föräldrarna tar sitt ansvar när det gäller rättigheter och skyldigheter gentemot 

barnen. Enligt artikel 6 ska konventionsstaterna även säkerställa barnets rätt till liv och 

utveckling (UNICEF, 2008).  

 I artikel 7 och 8 beskrivs bestämmelserna kring att konventionsstaten ansvarar för att 

barnet registreras och tilldelas ett namn vid födseln och att barnet har rätt till sin identitet, 

sina släktförhållanden och sitt medborgarskap (UNICEF, 2008). 

 Artikel 9-11 innehåller bestämmelser om att barnet har rätt till sina föräldrar, att barnet 

vid omhändertagande av myndigheter ska ha rätt till umgänge med biologisk förälder och 

att staten ska värna om barnets rätt till återförening med familjemedlemmar vid 

migrationsprocesser. Artiklarna beskriver vidare att staten ska bekämpa olovliga 

bortföranden och kvarhållanden av barn i utlandet(UNICEF, 2008). 

 Artikel 12 innehåller bestämmelser enligt principen om barnets rätt att komma till tals 

och innebär att konventionsstaten ska uppmuntra barnen att bilda egna åsikter och ge dem 

rätt att tala fritt i frågor som rör dem. Denna rättighet mäts i förhållande till barnets ålder 

och mognad (UNICEF, 2008). 

 Artikel 13-18 belyser barnens rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och 

föreningsfrihet. Barnen ska ha rätt till möjligheten att främja social, andlig och moralisk 

välfärd samt till välfärdsfunktioner som främjar barnets psykiska och fysiska hälsa. Vidare 

beskriver artikel 19-25 att staten ansvarar för att skydda barnen från fysisk och psykisk 

skada som försummelse, övergrepp och vanvård. Staten ska även bidra med en bra och 

säker vård för mödrar före och efter förlossning samt en säker abort för personer inom 

konventionsstaten. Det ska även vidtas effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa 

traditionella sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa(UNICEF, 2008). 

 I artikel 26-32 beskrivs barnens rätt till socialförsäkring samt gratis och obligatorisk 

grundutbildning i skolan. Det står även skrivet vad grundutbildningen ska innehålla och att 

barnen även skall ha rätt till fritt deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Barn 
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ska även ha rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga 

och moraliska utveckling (UNICEF, 2008). 

 Artikel 33-40 påtalar att konventionsstaten måste erbjuda skydd mot bruk av narkotika, 

fysisk och psykisk misshandel, tortyr, dödsstraff, bortförande och människohandel. Det 

står även skrivet i artiklarna att barn som har frihetsberövats ska behandlas humant och 

erbjudas fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning(UNICEF, 2008).   

 Artikel 45-55 beskriver hur barnkonventionen ska tillämpas och tolkas. Att 

konventionsstaten ansvarar för att göra innehållet i konventionen allmänt känd för vuxna 

och barn inom staten samt att konventionsstaten ansvarar för att skicka en årlig rapport till 

FN:s barnrättskommitté om huruvida man uppfyller konventionens krav samt vad för 

åtgärder man har för att följa den (UNICEF, 2008).  

 De två första tilläggsprotokollen i barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 

år 2000 och har sedan dess ratificerats av Sverige. Tilläggsprotokoll 1 har som syfte att 

öka barnets skydd i väpnade konflikter. Enligt protokollet ansvarar konventionsstaterna 

för att barn ska skyddas från väpnade konflikter och att platser där barn oftast vistas så 

som skola och sjukhus ska skyddas. Det står även skrivet att barn inte ska behöva ta 

värvning till armen (UNICEF, 2008). 

 Tilläggsprotokoll 2 handlar om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. I 

protokollet beskrivs vad de olika begreppen innebär och det framkommer att 

konventionsstaterna som ratificerar protokollet ska vidta åtgärder för att kriminalisera de 

olika företeelserna. Det framkommer även att staten ansvarar för att åtala förövarna inom 

landet. Enligt protokollet ska de berörda barnen behandlas humant och erbjudas social 

återanpassning. Ansvaret konventionsstaterna har för att säkerställa att barn inte utnyttjas 

sexuellt kan ses som en del av barnets rättigheter enligt barnkonventionen. En önskan om 

mer detaljerat ansvar från konventionsstaternas sida för strategierna när det gäller att 

hantera dessa former av övergrepp gjorde att protokollet antogs (UNICEF, 2008). 

 Tilläggsprotokoll 3 har ännu inte ratificerats av Sverige och det finns inte heller något 

beslut om att det ska tillträdas under inkorporeringen av barnkonventionen (Prop. 

2017/18:186). Tilläggsprotokoll 3 gör det möjligt för barn inom konventionsstaten att 

överklaga beslut och brister i barnens rättigheter till FN:s barnrättskommitté. 

Tilläggsprotokoll 3 utgör därför en klagomekanism som skal vara tillgängligt för alla barn 

inom konventionen (UNICEF, 2008). 

3.2 Sveriges ratificering av barnkonventionen 

FN:s barnkonvention skrevs 1989, året efter ratificerade Sverige barnkonventionen. En 

ratificering innebär att konventionsstaten förpliktar sig att följa konventionen och den blir 

därför juridiskt bindande för staten men utgör inte en nationell lag i sig. Det är regeringen 

och riksdagen som har det yttersta ansvaret att se till att barnkonventionen följs av alla 

verksamheter i samhället (Regeringskansliet B, 2018).  

 Konventionsstater kan vara både monistiska och dualistiska. En monistisk 

konventionsstat å ena sidan är de stater där FN:s konventioner automatiskt blir nationell 

lag. En dualistisk konventionsstat å andra sidan är de stater där det krävs en nationell 

överenskommelse att konventionen införlivas med nationell rätt. Bland annat Sverige, 

Norge och Danmark utgör dualistiska konventionsstater, varav Norge valde att 

inkorporera barnkonventionen 2003 och Danmark valde samma ställningstagande som 

Sverige och ratificerade barnkonventionen 1990 (Prop. 2017/18:186). 

 När Sverige ratificerade barnkonventionen ändrades och anpassades de nationella 

lagarna genom en så kallad transformeringsmetod. Det innebär att konventionen inte har 

samma status som de nationella lagar och att den därmed anses underlägsen inom 

laghierarkin. Det gör att barnkonventionen inte kan åberopas vid beslut inom domstolar 

och myndigheter. Således utgör inte barnkonventionen i sig en beslutsgrund utan måste 

förstärkas med nationell lagstiftning (SOU 2016:19).   
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 För att underlätta användandet av internationella konventioner finns principen om 

föredragskonform. Det innebär att den svenska rätten om möjligt ska tolkas i ljuset av den 

internationella konventionen. En internationell konvention kan därför stärka de nationella 

lagarna och besluten som fattas utefter dem. Genom principen kan internationella 

konventioner få verkan utan att de utgör en nationell lag. Principen blir dock svår att 

applicera om de nationella lagarna skiljer från dem internationella konventionerna och 

dem inte går att förena (Åhman, 2011). 

 Efter Sveriges ratificering 1990 diskuterade regeringen förutsättningarna att inrätta en 

Barnombudsman och år 1993 inrättades den statliga myndigheten. Barnombudsmannens 

ansvar regleras i lagen om barnombudsman (SOU 2016:19). Enligt 1§ är 

Barnombudsmannens uppgift att företräda barn och ungas rättigheter och intressen i 

samhället med bakgrund av barnkonventionen samt bevaka efterlevandet av konventionen 

(SFS 1993:335). En viktig uppgift i Barnombudsmannens arbete är att skapa möjligheter 

för barnen att komma till tals och att barnen får möjlighet att uttala sina åsikter i ärenden 

som rör dem. Detta gäller särskilt för barn som befinner sig i en svår livssituation som till 

exempel migrationsprocess eller vårdnadstvist. De ska även uppmärksamma om hur lagar 

och andra författningar stämmer överens med konventionen. Barnombudsmannen har 

rättsliga befogenheter att uppmana förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting att 

följa konventionen och måste systematiskt följa upp och utvärdera tillämpningen av 

barnkonventionen (Prop. 2017/18:186).  

 Vidare är Barnombudsmannens uppgift att meddela regeringen om vilka åtgärder som 

har vidtagits inom den egna verksamheten för att förverkliga barnkonventionen. Denna 

bestämmelse regleras i 2§ i lagen om barnombudsman (SFS 1993:335). Utifrån de 

uppföljningar som görs ska Barnombudsmannen genomföra insatser som bidrar till att 

sprida kunskap om barnkonventionen. Arbete som genomförs av Barnombudsmannen har 

som syfte att öka kunskap om barnkonventionen och hur barnets rättigheter ska tillämpas i 

verksamheter på statlig och kommunal nivå. (Prop. 2017/18:186). 

3.3 Barnahus 

Som nämnts tidigare har barnombudsmannen det främsta regeringsansvaret i att företräda 

barn och ungas intressen i samhället med bakgrund av barnkonventionen. 

Barnombudsmannens forskning har genom åren granskat det barnrättsliga arbetet på 

platser som såväl skolan som på ungdomshem. Genom den forskning som genomförts av 

Barnombudsmannen så framfördes positiva effekter kring myndighetssamverkan 

(Barnombudsmannen, 2015).  

 En organisation som driver myndighetssamverkan är verksamheten barnahus. Det är en 

verksamhet som tar emot barn som har blivit utsatta för brott, främst våldsbrott och 

sexualbrott. På plats i ett barnahus finns det fördelaktigt professioner som polis, 

socionomer, åklagare, barnläkare och psykologer. Detta för att underlätta för barnen på två 

sätt dels finns all kompetens under ett och samma tak så att barnet ska slippa träffa flera 

olika personer och dels för att barnen bara ska behöva åka till en institution (Diesen, 

2011).  

 Sverige startade sitt första barnhus 2005 och samarbetsorganisationen finns nu i de 

flesta stora och mellanstora städerna i landet. Under 2010 genomförde den juridiska 

fakulteten i Stockholm en utredning angående barnahusens funktion och samarbete 

(Diesen, 2011). 

  Utredningen visade dock inte de resultat som man kanske hade hoppats på. Den visade 

att samarbetsfunktionen inte har lett till fler uppklarade brott och även att bristerna som 

finns på barnahus även finns inom ordinär polisverksamhet. Det vill säga att man håller 

för få förhör med både barn och misstänkta och att man arbetar för länge med ärendena 

men samtidigt lägger ner dem för tidigt sett till utredningsmöjligheterna. Det framkom 

även att de professionella på barnahus hade ofokuserade samtal där de försökte bygga upp 
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en tillitsrelation till barnet istället för att fråga barnet om händelsen som bidrog till 

kontakten med barnahus (Kaldal et al. 2010).  

 Vidare nämner utredningarna kritik mot att barnahus har för få samtal med barnen och 

den misstänkte. I snitt hölls enbart 1,3 förhör per barn, vilket innebär att personalen varken 

har tid att bygga tillit eller fråga barnet om brottet. Faktum är att utredningen visade att 

22,7 % av alla de barn som kom till barnahus inte ens blev hörda och enbart 40 % av de 

misstänkta förhördes (Kaldal et al. 2010). 

 Diesen (2011) beskriver att det är viktigt att dem som jobbar på ett barnahus är 

specialiserade på barnutredning och att det inte är alla distrikt som kan utbringa denna 

kompetens. Men även om kompetensen må vara bristfällig har barnhus fått snabbt 

genomslag i Sverige och på bara ett par år har verksamheten femdubblats. Vidare beskrivs 

att de barn som kommer till barnahus oftast befinner sig i en svår psykosocial situation 

vilket betyder att barnet och oftast även dess familj behöver ett socialt stöd och 

hjälpinsatser. Utan barnahus eller en bra kontinuerlig kontakt med sociala- och polisiära 

myndigheter riskerar barnet att hamna i ett socialt vakuum under utredningen av brottet. 

Därför är ett samarbete otroligt viktigt när det gäller barn.  

3.4 Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt  

I juni 2018 röstade majoriteten i riksdagen för regeringens förslag att inkorporera 

barnkonventionen och göra den till svensk lag. Beslutet träder i kraft 1 januari år 2020 

(SOU 2016:19). Regeringen nämner i sin proposition till riksdagen (Prop. 2017/18:186) 

vikten av att det sker en fortsatt transformering av barnkonventionens bestämmelser in i 

nationell lagstiftning för att försäkra att det råder normharmoni mellan nationell lag och 

barnkonventionen.  

 Flertalet insatser på statlig nivå syftar till att främja denna inkorporering, dels ett 

kunskapslyft för statliga verksamheter som arbetar direkt med eller för barn. Dels en 

kartläggning som ska avgöra hur nationell rätt överensstämmer med barnkonventionen 

och dels en vägledning kring hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas av 

myndighetspersoner och jurister (SOU 2016/19). 

 Under 2017-2019 har Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att skapa ett 

kunskapslyft för kommuner, landsting och berörda myndigheter. Kunskapslyftet har som 

avsikt att stödja de berörda myndigheterna och säkerställa tillämpningen av barnens 

rättigheter utifrån barnkonventionen. Å ena sidan ansvarar staten för att barnens rättigheter 

efterlevs i statens verksamheter å andra sidan ansvarar kommuner och landsting för många 

ärenden som direkt rör barn. Därför är det av stor vikt att kunskapslyftet erbjuds till de 

myndigheter som direkt arbetar med och för barn. De myndigheter som omfattas av 

kunskapslyftet är bland annat migrationsverket, myndigheter för delaktighet, familjerätten, 

skolverket, socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg. Detta uppdrag bygger 

på det förslag som återfinns i barnrättsutredningen som lämnades till regeringen 2016 och 

fick namnet barnrätt i praktiken (Barnombudsmannen, 2018). 

 Enligt barnrättsutredningen (SOU 2016:19) syftar kunskapslyftet till att öka kunskapen 

om barnkonventionens bestämmelser och de två tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. 

Vidare ska kunskapslyftet ge kunskap till behöriga som arbetar med barn om vad 

barnkonventionen och barnrättsperspektivet innebär i praktiken i förhållande till den egna 

verksamheten. Tanken är att Barnombudsmannen ska väga in FN:s barnrättskommittés 

allmänna kommentarer i kunskapslyftet som ett stöd för tolkning av barnkonventionen. 

Kunskapslyftet bör även innehålla metoder för att låta barn komma till tals samt 

information om prövning av barnets bästa. Ytterligare kunskap som bör innefattas i 

kunskapslyftet är information om barnets psykologiska utveckling, minnesfunktioner och 

förmåga att berätta och uttrycka sina åsikter. Tanken med insatsen är även att bidra till ett 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte med förhoppning om att skapa en samsyn kring 

tolkningen av barnets rättigheter (SOU 2016:19).  
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 Följaktligen med regeringens proposition till riksdagen (Prop. 2017/18:186) tillsattes 

det i mars 2018 en särskild utredare för att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis 

stämmer överens med barnkonventionen. Kartläggningen ska bidra till ett ökat stöd i 

arbetet med transformering av barnkonventionens bestämmelser in i nationell lagstiftning. 

Kartläggningen ska presenteras i november 2019. Regeringen anser att det krävs att 

barnkonventionen synliggörs i förarbeten och lagstiftning där konventionen kan vara 

relevant för att konventionen ska få genomslag. De anser därför att det är av stor betydelse 

att få en så aktuell bild som möjligt över hur svensk lagstiftning och praxis stämmer 

överens med barnkonventionen. En kartläggning bidrar även till bättre förutsättningar för 

att utveckla olika typer av processtöd för myndigheterna. Bland annat till hur barnets bästa 

ska ses som ett tillvägagångssätt (Prop. 2017/18:186). Enligt kommittédirektivet (2018:20) 

ska utredaren av kartläggningen analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån 

svenska förhållanden samt redogöra för relevanta delar av FN:s barnkommittés allmänna 

kommentarer. 

 I maj 2018 gav regeringskansliet Karin Åhman i uppdrag att biträda 

socialdepartementet med att utforma en vägledning för tolkning och tillämpning av 

barnkonventionen. Vägledningen ska utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå 

tillväga vid tolkning och tillämpning av konventionen. Vidare ska vägledningen redogöra 

för olika tolkningsmedel och rättskällor som kan vara relevanta och som kan fungera som 

hjälpmedel vid tolkning och tillämpning av konventionen. FN:s barnrättskommittés 

rekommendationer och allmänna kommentarer utgör ett viktigt stöd och kan ge viss 

vägledning vid tolkning och tillämpning av konventionen och bör därför inkluderas i 

vägledningen. Vägledningen ska redovisas i sin helhet maj 2019 (Regeringskansliet C, 

2018). 

3.5 Sveriges behov av ett tydliggörande av barnkonventionens bestämmelser 

Redan 2013 gjordes en satsning då en tillkallad utredningsgrupp fick i uppdrag av 

regeringen att inom särskilt angelägna områden kartlägga hur barnkonventionen stämmer 

överens med tillämpningen av Sveriges nationella lagstiftning och andra föreskrifter. 

Utredningen som fick namnet barnrättighetsutredningen skulle även kartlägga 

tillämpningen av de två tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt. I uppdraget ingick att 

analysera för vilka för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt 

skulle kunna medföra (Dir. 2013:35). Utredningen skulle även belysa rättsliga och 

praktiska frågor som revideras vid en inkorporering samt förslag på hur en inkorporering 

kan aktualiseras (Dir. 2015:17). Barnrättsutredningen redovisades i sin helhet i februari 

2016 med namnet barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19). 

 I utredningen presenteras flertalet områden där tillämpningen av barnkonventionen 

brister i svensk rätts- och myndighetsutövning. Utredningen konstaterar även att 

barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag på de kartlagda områdena. Det 

bristande genomslaget beror på, enligt utredningen, att statliga och kommunala 

myndigheter inte har fått det stöd som de behöver i hur konventionen ska tolkas (SOU 

2016:19). 

 De konstaterade bristerna är tydligast kring principerna barnets bästa (artikel 3) och 

principen om barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Principen om barns bästa ska 

vidtas vid alla åtgärder som rör barn. Principen om barns rätt att komma till tals innebär att 

barnet har rätt att vid ärenden som rör dem få relevant information samt få möjlighet att 

framföra åsikter som rör dem. Barnets rätt att komma till tals ska även beaktas utifrån 

barnets mognad och ålder. Ett barn som är 15 år ska ha rätt att föra sin egen talan i mål 

och ärenden (Leviner, 2018). 

 Barnrättighetsutredningens kartläggning visar att barnets bästa inte används som 

tillvägagångssätt i beslutsfattande och beslutsprocesser som rör barn. Vidare har det 

påvisats att utredaren sällan nämner den hänsyn som tagits till barnets bästa i utredningar 
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eller beslut. Detta trots att det tydligt framgår i svensk lagstiftning att beslut ska fattas med 

hänsyn till barnets bästa. Att bedömningar ska ske i enlighet med barnets bästa nämns 

bland annat i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS). Utredningar inom dessa områden visar att bedömningar av 

barnets bästa sällan tydliggörs i beslut och utredningar, detta trots att det i vissa fall ska 

vara avgörande för beslutet. I utredningar där barn har bevittnat våld i hemmet finns 

tydliga riktlinjer i såväl lagstiftning som föreskrifter och allmänna råd att barnets bästa ska 

beaktas (SOU 2016:19).  

 För att säkerställa att beslut fattas i enlighet med barnets bästa kan 

barnkonsekvensanalyser användas. De används för att bedöma de konsekvenser ett beslut 

kan få för det enskilda barnet. Barnkonsekvensanalysen ska vara integrerad i 

beslutsprocesser på alla nivåer i samhället. Barnrättighetsutredningen visar att 

barnkonsekvensanalyser inte används på ett systematiskt sätt inom de kartlagda områdena 

även om de starkt rekommenderas av FN:s barnrättskommitté (SOU 2016:19).  

 Bristerna som kartlagts kring principen om barnets rätt att komma till tals är således att 

barn inte får möjligheten att uttala sig i ärenden som rör dem. Det sker sällan en 

motivering i utredningarna kring varför detta inte skett även om det finns särskilda 

bestämmelser inom de kartlagda områdena att barnet ska ges möjlighet till att framföra 

sina åsikter. En uppfattning är att denna bestämmelse sällan ses som en skyldighet i 

rättstillämpningen utan snarare som en möjlighet. I de fall där barn fått möjligheten att 

komma till tals handlar samtalen, enligt utredningen, oftast om andra angelägenheter än 

det som kan vara relevant för beslutet (SOU 2016:19).  

 Ytterligare bristområden som utredningen uppmärksammar är att barn oftast inte 

bemöts som bärare av rättigheter från myndigheterna. Vidare uppmärksammades 

bristningsområdet då utredningen innefattade samtal med barn och unga som befunnit sig i 

utsatta situationer. Det nämns även i de rapporter som utredningen tagit del av från bland 

annat Barnombudsmannen där barn fått berätta om sina upplevelser och erfarenheter av 

möten med myndigheter. Barnen berättade om situationer där de upplevt att de inte blivit 

lyssnade till eller tagna på allvar (SOU 2016:19).  

 Barnombudsmannen delar uppfattningen kring de brister som finns i tillämpningen av 

barnkonventionen och de har vid flertalet tillfällen uppmärksammat bristerna i sina årliga 

rapporter till regeringen. Även FN:s barnrättskommitté har vid flertalet tillfällen kritiserat 

de barnrättsliga tillvägagångsättet i Sverige och uppmanat till en inkorporering av 

barnkonventionen (SOU 2016:19). 

3.6 Förväntad förändring av en inkorporering av barnkonventionen  

Inkorporeringen av barnkonventionen innebär att barnens rättigheter ska beaktas vid alla 

avvägningar och bedömningar som görs vid beslutsprocesser, mål och ärenden som 

innefattar barn. Tjänstemän och beslutsfattare måste förhålla sig till barnkonventionens 

bestämmelser eftersom konventionen blir gällande lag. Barnkonventionen kommer kunna 

stärka barnets rättigheter i och med att den ensamt kan läggas till grund för 

myndigheternas arbete (Prop. 2017/18:186). Vidare kommer en inkorporering av 

barnkonventionen innebära att Sverige aktivt strävar efter att ta tillvara på barnets 

rättigheter och intressen i samhället och omfattar alla verksamheter där barn är berörda så 

som, utbildningspolitik, migrationspolitisk, kulturpolitik och socialpolitik 

(Regeringskansliet A, 2018). 

 Konkreta förändringar som regeringen förväntar sig att en inkorporering av 

barnkonventionen kommer att leda till är att barn i utsatta situationer (exempelvis barn i 

vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten enligt lagen av vård av unga 

och barn inom migrationsprocessen) kommer att få ett starkare rättsligt skydd samt att 

barnets bästa alltid kommer i första rummet vid alla åtgärder som rör barn så väl som att 

det stärker barnets rättigheter vid en konflikt mellan svensk lag och barnkonventionen. I 
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dagsläget med enbart en ratificering av barnkonventionen är det svensk lag som har 

företräde i en lagkonflikt (SOU 2016:19). 

 Regeringen anser att en inkorporering i kombination med insatserna kunskapslyft, 

vägledning, kartläggning och fortsatt transformering kommer att bidra till att säkerställa 

att barnets bästa utreds och bedöms. Således även barnets rätt att uttrycka sin mening och 

få dem betraktade utifrån ålder och mognad säkerställs. Slutligen bidrar inkorporeringen 

till att barnen som rättighetsbärare synliggörs i samhället i stort. På så sätt blir 

konventionen ett pedagogiskt verktyg för hur barnets rättigheter ska beaktas. En fördel 

med att inkorporera barnkonventionen är även att det utgör en politisk markering. Det 

påvisar att den politiska viljan är att säkerställa barnets rättigheter och att åtgärder kommer 

att vidtas för att nå denna vision (Prop. 2017/18:186).  

3.7 Utmaningar & svårigheter vid en inkorporering 

Det finns många fördelar med att inkorporera barnkonventionen men även många 

svårigheter och utmaningar att förhålla sig till. En generell utmaning av en inkorporering 

är att barnkonventionen är svår för myndigheterna att tillämpa på grund av att 

konventionen i sig och även förarbetet till konventionen är otydliga. Det behövs därför ett 

förtydligande för att myndigheterna ska kunna tillämpa konventionens bestämmelser i 

beslutsärenden. Ytterligare en utmaning är att det saknas förarbete som motsvarar det 

svenska rättsystemet i och med att konventionen har ett annat rättssystem än det 

traditionella som används i Sverige (Prop. 2017/18:186). 

 Leviner (2018) diskuterar vad som framkom av de olika remissinstansernas uttalanden i 

barnrättsutredningen. Varav det framkom synpunkter på att förslaget om en inkorporering 

borde ha kompletterats med ytterligare uttalanden om hur konventionen ska tolkas inom 

olika rättsområden. Fortsättningsvis kan det enligt Leviner (2018) anses vara 

problematiskt att en vägledning kring hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas 

begärs efter beslutet om inkorporering fattats. Vidare beskrivs det att de remissinsatserna 

som ställer sig kritiskt till inkorporeringen verkar vara överens om att en fortsatt 

transformering av barnkonventionen in i svensk rätt skulle vara mer önskvärt. Detta på 

grund av att det anses vara en bättre metod att använda för att på sikt kunna uppnå barnens 

rättigheter inom staten.  

 Lagrådet (2017) delar de kritiska remissinstansernas oro och framför att de betvivlar att 

en inkorporering av barnkonventionen är lämplig för att uppmärksamma brister i 

tillämpningen. Lagrådet nämner även att det är bekymmersamt att ansvaret läggs på 

rättstillämpningen i och med att det i barnkonventionens bestämmelser framgår att 

barnkonventionen ska tillämpas på alla instanser som arbetar med barn. Lagrådet menar 

att alla statliga och kommunala befattningshavare som handlägger ärenden rörande barn 

också bär ett ansvar för att följa konventionen inte bara domstolarna. Fortsättningsvis 

berör lagrådets oro även den eventuella problematik som kan uppstå om riksdagen avstår 

från att ge rättstillämpningen det stöd som behövs angående lagens tolkning. 

 Leviner (2018) diskuterar risken kring att det sker en juridifiering av 

barnkonventionens bestämmelser till rättstillämpningen. Detta i och med att det skulle 

innebära att det ansvar som i grunden är politiskt istället blir ett ansvar för tillämparen av 

rättigheterna. Denna förskjutning av rättigheter från politiken till rättstillämpningen kallar 

Leviner politisk problemdumpning. En politisk problemdumpning är när svåra beslut och 

avvägningar som i grunden är politiska lämnas över till rättstillämparen. Politikerna anser 

att dem tagit sitt ansvar i att efterleva konventionens bestämmelser genom beslutet om 

inkorporering samt de insatserna som sker kring inkorporeringen. Detta betyder att 

behovet av fler insatser och den fortsatta transformeringen kan stanna upp på grund av att 

regeringen anser sig ha utfört sitt ansvar.  

 Som nämnts tidigare har många av barnkonventionens bestämmelser transformerats in i 

socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen återfinns principen om barns rätt att komma till tals 
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och principen om barnets bästa (Leviner, 2018). Barnrättighetsutredningens resultat visar 

dock att utförandet av de två principerna brister trots transformeringen in i nationell 

lagstiftning (SOU, 2016:19). Leviner (2018) diskuterar därför möjligheten till att 

omdefiniera principerna samt dess innebörd. Genom en omdefiniering ges skäl att tänka 

nytt för att därmed skapa förutsättningar för barn att verkligen kunna komma till tals och 

för beslut att faktiskt fattas i enighet med barnets bästa. Leviner (2018) menar att 

bristernas kring att tillämpa principen om barnets bästa samt principen om barnets rätt att 

komma till tals mest troligt kommer att kvarstå efter att barnkonventionen blir svensk lag. 

Detta på grund av att bristerna finns i tolkningen av principen inte i lagstiftningen.  

 Konventionen skulle då fortsätta fungera som ett tillägg för nationell lagstiftning i form 

av föredragskonform. Förhoppningen om att en inkorporering av barnkonventionen 

kommer att bidra till ett bättre barnrättsligt arbete kommer då gå i spillror. Konventionen 

skulle kunna uppnå en viss effekt om den ges företräde framför nationell lagstiftning vid 

en normkonflikt dock hade problemet då istället utformats kring att barnkonventionens 

artiklar inte utgör en beslutsgrund utan snarare en målinriktad ram. Ett fortsatt arbete kring 

tolkningen av barnkonventionens artiklar krävs för att möjliggöra tillämpning i praktiken 

(Leviner, 2018).  

 
4. Kunskapsläge 

I Kapitlet presenteras barnkonventionens ställning internationellt. Det barnrättsliga arbetet 

tydliggörs med hjälp av en kartläggning över domslut i European Court of Human Rights 

som hänvisat till barnkonventionen. Slutligen nämns inkorporeringen av 

barnkonventionen i Norge samt de förändringar inkorporeringen tycks ha lett till. 

4.1 Barnens rättigheter internationellt 

Enligt Jacobsen (2016) har barnets rättigheter fått en stärkt ställning internationellt under 

de senaste åren och det barnrättsliga tillvägagångssättet har, i vissa fall, fått status som det 

viktigaste övervägandet i mål och ärenden som rör barn. Detta beror på, enligt Jacobsen, 

det arbete som European Court of Human Rights (ECHR) gör i uppmärksammandet av 

barnens rättigheter.  

 Å ena sidan finns uppfattningen om att barnens rättigheter fått en starkare ställning 

internationellt men å andra sidan uttrycker barnrättsforskare ofta besvikelse för hur 

barnens rättigheter beaktas i världens länder (Jacobsen, 2016). 

 Jacobsens (2016) kartläggning visar att det under de senaste fyra åren skett en ökning 

kring hänvisningen till barnkonventionen i domstolsbeslut. En kartläggning över 

domstolsbeslut genomförda av European Court of Human Rights fann 32 domar som 

berörde barnkonventionen mellan åren 2005 – 2009. Den siffran ökade från 32 domar till 

57 domar under 2010 – 2014. Denna kartläggning visar att det sker en implementering av 

det barnrättsliga arbetet men att ökningen är minimal. Kartläggningen visar även att de 

artiklar i barnkonventionen som det hänvisas till mest är artikel 3 om barnets bästa samt 

artikel 12 om att låta barn få sin röst hörd.  

 FN:s barnrättskommitté har arbetat aktivt med att höja användningen av 

barnkonventionen, bara sedan 2001 har kommittén utfärdat 18 allmänna kommentarer 

kring hur konventionen ska tolkas och tillämpas. Barnrättskommitténs arbete kring de 

allmänna råden är det största i både antal och omfattning än från något annat FN-

föredragsorgan. Ytterligare ett bevis på att barnets rättigheter får ta mer plats är det faktum 

att nästan hälften av konventionsstaterna undertecknade eller ratificerade det tredje 

tilläggsprotokollet. Även Europeiska institutioner har under de senaste åren börjat beakta 

det barnrättsliga tillvägagångssättet. Som exempel antog EU kommissionen, år 2011, en 

EU: agenda för barns rättigheter där det fastställs att ett barnrättighets perspektiv måste 

beaktas i alla EU-åtgärder som påverkar barn (Jacobsen, 2016). 
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 Internationell forskning visar även att en inkorporering av barnkonventionen faktiskt 

bidrog till att de barnrättsliga principerna fick större betydelse i landet. Enligt Lundy et al. 

(2013) måste de länder som väljer att inkorporera barnkonventionen hitta sin egen väg till 

en full implementering och det finns inte något perfekt system som funkar för alla stater.  

4.2 Inkorporeringen av barnkonventionen i Norge  

 Norge är ett dualistiskt land och hade tidigare samma ställningstagande gentemot 

barnkonventionen som Sverige genom ratificering sedan 1991. Norge ansåg sig, liksom 

Sverige, leva upp till konventionen genom ratificering och normharmoni. Emellertid valde 

Norge att inkorporera barnkonventionen år 2003 och konventionen införlivades med norsk 

rätt genom den så kallade menneskerettsloven. Flertalet lagstiftningsåtgärder har gjorts 

sedan inkorporering, dels för att stärka barnets rätt att komma till tals och dels stärkt skydd 

mot våld i barnuppfostran (Åhman, 2011). 

 Innan beslut om en inkorporering av barnkonventionen i norsk rätt användes 

barnkonventionen som ett komplement till nationella lagar. Däremot finns det numera en 

ökning av användandet av barnkonventionen som ett självständigt argument i norsk 

domstol. En ökning har skett från 18 fall där barnkonventionen åberopades av högsta 

domstolen i Norge innan inkorporering till 34 ärenden där barnkonventionen användes 

efter inkorporering (Åhman 2011).   

 Enligt Vamstad (2016) var effekten av inkorporeringen i Norge inte avgörande för det 

barnrättsliga arbetet i sig, utan att barnkonventionen har fått betydelse på grund av det 

aktiva arbetet för barnets rättigheter. Det arbetet inleddes långt innan konventionen blev 

norsk lag och måste fortsätta att utvecklas om man vill uppnå ett bra barnrättsligt arbete i 

Norge. Precis som Sverige införde Norge Barnombudsmannen för att arbeta med 

barnfrågor. Däremot var Norge före Sverige och inrättade Barnombudsmannen redan 

1981, vilket bidrog till att Norge blev en förebild för många andra länder. Vamstad (2016) 

fortsätter med att beskriva att istället för att inkorporeringen av barnkonventionen i Norge 

blev ett genombrott av barnrättsfrågor blev det istället ett steg i en betydande kontinuitet 

av det redan pågående arbetet.  

 Inkorporeringen av barnkonventionen i Norge verkar ha haft störst betydelse för det 

barnrättsliga arbetet under de första åren efter inkorporeringen 2003. Med tiden har 

tolkningen av konventionen och dess artiklar nyanserats för att underlätta tillämpningen. 

Det har dessutom skett en fortsatt transformering av bestämmelserna i konventionen in i 

norsk nationell lagstiftning (Vamstad, 2016).  

 

5. Teoretisk bakgrund 

I kapitlet redogörs det för teorierna terapeutisk juridik och Durkheims sociologiska teori. 

Dessa teorier valdes eftersom att dem kan kopplas till empirin som framgår i resultatet 

(kapitel 7). Terapeutisk juridik å ena sidan ger en förståelse för hur jurister och 

myndighetspersoner kan använda andra vetenskaper för att identifiera de bästa 

konsekvenserna i barnärenden. Användandet av terapeutisk juridik i barn ärenden 

underlättar beaktandet av principen, barnets bästa. Detta i och med att flera olika 

professioner får chans att uttala sig om vad dem anser är barnets bästa i det enskilda fallet. 

Durkheims sociologiska teorier å andra sidan ger en tydligare förståelse för hur lagar, 

organisationer och institutioner påverkar individerna i samhället. När auktoriteter i 

samhället skapar lagar för medborgarna att följa så skapas en moral och ett sätt för 

människorna i samhället att förhålla sig till varandra. De valda teorierna diskuteras 

ytterligare i diskussionsanalysen (kapitel 8) där det dras kopplingar mellan teorierna och 

det som diskuteras.  
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5.1 Terapeutisk juridik 

Terapeutisk juridik grundades av Wexler och Winick under 1980-talet och kännetecknas 

med är dess syn på lösning av konflikter. I terapeutisk juridik är det av stor vikt att juristen 

bjuder in andra vetenskaper för att få en bredare förståelse av konflikten som ska 

uppklaras. Denna bredare förståelse medför att det blir lättare för juristen att förstå 

effekterna av de olika lösningar som kan erbjudas. Enligt terapeutisk juridik ska den bästa 

lösningen vara den som bidrar till minst lidande för de inblandade samt att lösningen ska 

bidra till en reparativ lösning. En reparativ lösning syftar till att finna den utväg som 

förebygger att konflikten uppstår igen (Wexler & Winick, 1996). 

 För att kunna lösa de mänskliga konflikterna är det av stor vikt att juristen har vetskap 

om vilka psykologiska och sociala effekter som dessa konflikter har för de inblandade. 

Juristen bör applicera samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga rön för att lösa 

konflikter vilket bidrar till att den rättsliga praktiken främjar det fysiska och psykiska 

välbefinnandet hos de inblandade. Detta bjuder in till mer långvariga lösningar och bidrar 

även till en mer reparativ lösning (Wexler & Winick, 1996). 

 Att använda sig av samhällsvetenskap inom juridiken påverkar inte bara de inblandade 

utan även livet för medborgarna i samhället. Detta görs genom terapeutisk juridik på både 

ett makro- plan och ett mikro- plan. På ett makro- plan kan man avgöra hur lagstiftning 

uppfyller sin avsedda funktion i samhället eller om den fungerar kontraproduktivt. På ett 

mikro- plan kan rätten förändra och påverka de eventuella skador som en rättslig konflikt 

kan ge upphov till för de inblandade (Wexler & Winick, 1996). 

 Enligt Leviner (2014) stärker användandet av terapeutisk juridik officialprincipen, 

vilket är en princip som rättsväsendet i landet ska följa. Principen innebär att alla beslut 

som fattas av myndigheter och domstolar måste grundas på en fullständig beslutsgrund. 

Att innefatta ett tvärdisciplinärt synsätt vid alla beslut möjliggör ett fullständigt perspektiv 

på den konflikt som myndigheter eller domstol har som avsikt att lösa.  

5.1.1 Terapeutisk juridiks grundpelare 
Den första grundpelaren i terapeutisk juridik är det behov som jurister har av andra 

psykologiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga kunskaper. Praktisk 

juridik handlar till stor del av att kunna hindra och lösa mänskliga och sociala konflikter. 

Därför behövs det en viss förståelse för hur dessa konflikter uppstår för att man på bästa 

sätt ska kunna lösa dem. Detta innebär att juristen måste ha en förståelse för hur 

människor fungerar i olika sociala situationer. Det innebär även att juristen måste ha en 

viss psykologisk förståelse kring hur människors minnen fungerar för att kunna få relevant 

information ur människors minnen. Denna psykologiska förståelse kan hjälpa juristen att 

förstå vad för psykologiska omständigheter som försvårar och främjar 

informationsutbytet. Rättstillämparen måste även kunna kommunicera juridiska termer på 

ett begripande sätt så att den enskilde kan förstå juristen och därefter lämna användbar 

information. När konflikten innefattar barn blir det extra tydligt att juristen behöver 

psykologisk och beteendevetenskaplig kunskap för att barnen ska kunna höras på bästa 

sätt. Den baskunskap som den verksamma inom barn- och familjerätten behöver är bland 

annat kunskap inom utvecklingspsykologi för att förstå på ett ungefär vilken 

utvecklingsnivå som barn i olika åldrar har (Diesen, 2011). 

 För att terapeutisk juridik ska kunna få genomslag är det enligt Diesen (2011) viktigt att 

det skapas ett samarbete över olika discipliner och professioner. Frågan är hur ett bra 

samarbete ska utformas i praktiken? Enligt Diesen (2011) är juristens erkännande av 

professionell hjälp från andra discipliner steg ett för ett bättre samarbete. I dagsläget ser 

man helt enkelt inte något behov av annan kunskap i rätten vilket leder till att man 

underskattar komplexiteten i målen, väljer enkla förklaringar och kortsiktiga lösningar.  

 Den andra grundpelaren i terapeutisk juridik handlar om hur juristerna ska skaffa sig 

denna samhällsvetenskapliga kunskap. Det kan antingen ske genom att juristerna själva 
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breddar sin kunskap eller genom att juridiken väljer att samarbeta med sakkunniga inom de 

andra vetenskaperna. När det uppstår en situation med till exempel ett barn som enligt 

juristen inte uttrycker sig som ett barn bör göra ska juristen själv inte behöva läsa på om 

ämnet utan kunna vända sig till en sakkunnig (Diesen, 2011).  

 Behovet av sakkunniga i ett rättsärende beror helt på problemets karaktär och 

svårighetsgrad. Beroende på hur komplicerad psykologi det är frågan om kan behovet av 

professionell hjälp variera. För att kunna inse behovet av sakkunnig och ärendets 

svårighetsgrad behöver juristen en viss baskunskap i psykologi och samhällsvetenskap. När 

juristen har en baskunskap ökar chansen till att juristen förstår när det behövs ett utlåtande 

från sakkunnig i ett visst ärende. I dagsläget är det ovanligt att anlita sakkunnig och det 

sker även sällan vid förhör med barn. Inte ens vid mycket komplexa psykologiska 

förhållanden som till exempel tvångsomhändertagande och vårdnadstvister har rätten en 

beteendevetenskaplig kompetens för att kunna uppnå bästa resultat (Diesen, 2011).  

 Den tredje grundpelaren är juridikens terapeutiska och anti-terapeutiska effekter. När 

en rättstillämpare löser en konflikt kan lösningen få bättre och sämre effekter. Effekten av 

juristens agerande kan därför leda till något som kallas för terapeutiska eller anti-

terapeutiska lösningar. När en jurist söker och tillämpar olika lösningar är det viktigt att 

dessa lösningar erbjuder en chans till rehabilitering och vård samt även att det är den bästa 

lösningen på lång sikt. När juristen skaffar sig beteendevetenskaplig kunskap används den 

inte bara till att höja kvaliteten i det rättsliga beslutsfattandet utan det är resultatet av 

processen som står i fokus och syftet med processen är främst reparativ. När resultatet av 

processen blir reperativ blir effekten terapeutisk och om den inte blir reparativ blir den 

anti-terapeutisk. För att juristen ska kunna finna bästa terapeutiska lösning är det en fördel 

att alla faktorer vägs mot varandra, både positiva och negativa. Juristen bör även ha 

vetskap om individens historia, socioekonomiska situation, behov, önskningar och 

ambitioner (Diesen, 2011). 

5.1.2 Varför terapeutisk juridik inom barn- och familjerätt? 
Enligt Diesen (2011) finns det få om några andra områden inom juridiken där terapeutisk 

juridik har en så stor betydenhet som inom barn- och familjerätten. När det uppstår 

konflikter inom relationer hör det till sakens natur att känslor har en stor betydelse. Det blir 

därför även en självklarhet att olika åtgärder och lösningar kan ge olika terapeutiska eller 

anti-terapeutiska effekter för familjen. Det innebär att den rättstillämpare som blir 

involverad i konflikten kan behöva handskas med känslor lika mycket som rättigheter och 

skyldigheter. Det anses även vara en fördel att få en förståelse för de inblandades känslor 

och behov för att komma fram till bättre och mer hållbara lösningar En okänslighet för de 

inblandades känslor kan komma att förvärra konflikten och även situationen för barnet som 

är offer i den konflikt som uppstått. För dessa barn är det otroligt viktigt att juristen kan 

tillämpa principen om barnets bästa.  

 När barn är inblandade i konflikten gäller det att juristen vid rätt stadium i processen får 

klienten att förstå att det är barnets behov och intressen som måste sättas i fokus och inte 

klientens egna. För de flesta föräldrarna är det en självklarhet att barnets bästa måste stå i 

centrum men när föräldrarna befinner sig i en affekterad atmosfär kan förmågan att tänka 

rationellt förbigå föräldern. När en konflikt om vårdnaden har gått så långt att parterna 

anlitar advokater behövs professionell hjälp att se så alla får komma till tals och att barnets 

bästa inte glöms bort (Diesen, 2011) 

 I processer som rör barn ska principen om barnets bästa beaktas och principen ska 

genomsyra alla juridiska ärenden som påverkar barn, därför även en konflikt mellan två 

vuxna föräldrar. Även om principen om barnets bästa inte återfinns i alla lagtexter ska den 

fortfarande beaktas i alla ärenden med samma styrka och tillämpbarhet. Inom terapeutisk 

juridik är det mycket viktigt att perspektivet om barnets bästa inte tolkas ur ett snävt 

juridiskt perspektiv utan från ett perspektiv med många olika kunskapsbaser. Det är därför 
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viktigt med en bredkunskapsgrund inom barn- och familjerätten så att barnets bästa 

verkligen beaktas och även med ett tvärdisciplinärt synsätt så att den absolut bästa 

lösningen på konflikten kan tillhandahållas familjen (Diesen 2011).  

5.2 Emile Durkheims sociologiska teori 

Durkheims teorier bygger främst på samband mellan vetenskap, politik, moral och 

ideologi. Durkheims teori utformades främst under 1800-talet men har kommit att prägla 

flera sociologiska teorier i senare tid. Durkheims forskning syftade till att hitta samband i 

samhället för att förklara samhälleliga fenomen vilket var motsvarande till synen på att det 

var individernas egna egenskaper som påverkade den sociala strukturen. Han kom att kalla 

denna teoretiska syn för holism vilket innebär ett avvisande av att det är de enskilda 

individernas handlande och motiv som utgör de sociala processerna. Tanken är att 

samhället utgör en helhet, denna helhet existerar oberoende av de individer som den 

innehåller (Gunerussen, 2007).  

 Målet med forskningen var att klargöra faktorer för ett stabilt, välfungerande och 

modernt samhälle. Detta genom att formulera vetenskapligt underbyggda förslag till 

lösningar på de problem som uppstod i samhället. Durkheims forskning var även starten 

på en anti-individualistisk samhällsvetenskap. Genom detta blev det av stor vikt att i 

framtida forskning studera kollektiva socialfakta för att kunna hitta orsaks- och 

funktionssamband dem emellan. Vidare ska samhället studeras i sin helhet som ett objekt 

istället för med ett subjektivt synsätt (Gunerussen, 2007). 

 I ett av Durkheims tidiga verk, The division of labour in society (1984), beskriver 

Durkheim att samhällets förändring återspeglas i rättens förändring. Genom att rätten 

förändras och utvecklas kommer befolkningen att följa denna förändring. Durkheims teori 

innehåller vad han kallar för individens kontrakt. Det innebär att individens handlande 

vilar på givna sociala och kollektiva förutsättningar. Ett samhälle är uppbyggt på lagar och 

informella regler som bestämmer villkoren för de människor som lever i samhället. Det är 

därför överordnade auktoriteter som utgör kontraktet för hur människan ska handla i 

samhället och gentemot varandra. Från dess att möjligheten för många personer att bo 

tillsammans skapades har behovet av dessa kontrakt ökat eftersom att det bidrar till en 

funktion i samhället och en möjlighet för oss människor att leva tillsammans (Durkheim, 

1984). 

5.2.1 Socialt tvång 
För att förstå individens kontrakt närmare myntade Durkheim det sociala tvånget. Med det 

sociala tvånget menar han att det inte är individerna och deras idéer och önskningar som 

bestämmer hur det sociala ska fungera utan det primära är den överindividuella ordningen, 

det vill säga lagar och informella regler som fastställts över tid och av auktoriteter. Han 

menar vidare att individerna i samhället handlar utifrån en verkan av de regler och det 

kontrakt som dem har. Detta kontrakt utgör ett tvång gentemot individerna och det är 

själva tvånget som är förutsättningen för att vi ska kunna fungera tillsammans i samhället. 

Utan detta tvång skulle livet tillsammans vara kaotiskt och byggas på en kamp mellan 

egoistiska individer. Människorna kan bara bygga upp en trygghet om dem är reglerade av 

en överindividuell kraft som utgör detta kontrakt (Durkheim, 1978)  

 Vad Durkheim (1978) menar med att människor handlar utifrån socialt tvång är att 

detta oftast sker utifrån människors sunda förnuft och allmänna tänkande. När auktoriteter 

sätter lagar och regler för hur vi människor ska handla gentemot varandra utgör det ett 

yttre tvång. Efter att det yttre tvånget är väletablerat i samhället och människor handlar 

utifrån detta yttre tvång mer som ett sunt förnuft blir det ett inre tvång. När de är 

välanpassade efter det yttre tvånget behöver de inte känna att de är tvingade att handla 

utifrån det yttre tvånget utan subjektivt kan de känna att de handlar frivilligt. Durkheim är 

dock tydlig med att vi alltid handlar utifrån tvång, det är vi människor som över decennier 
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har beslutat hur vi ska uppföra oss och handla gentemot varandra. Även vid de tillfällen 

som vi tror att vi handlar frivilligt är de handlingarna ett resultat av olika former av socialt 

tvång.  

 I Durkheims sociologi är moral och norm två av de mest centrala dragen. Individerna i 

samhället byggs upp genom ett moraliskt och normativt tvång. Individerna tvingas känna 

respekt för dels andra individer i samhället, dels auktoriteter och institutioner. De blir 

därför tvingade att handla utifrån de givna normer som upprättats i samhället. Vidare kan 

denna respekt som vi har gentemot varandra förklaras som något som uppstår som en 

konsekvens av socialisationen. Detta innebär att den personlighet som formas hos 

individerna i socialisationen blir ett resultat av de krav och förväntningar som vi möter 

från vår omgivning. Individerna blir således motiverade att handla utifrån de moraliska 

kraven och lär sig att skilja på rätt och fel utifrån dess kontext (Gunerussen, 2007).  

5.2.2 Funktionalism  
Funktionalism enligt Durkheim innebär att det i samhället skapas funktioner i form av 

lagar, regler och institutioner som ett socialt tvång för individerna som lever i samhället. 

Dessa funktioner fungerar på samma sätt som våra organ i kroppen. Durkheim förklarar 

detta som att alla de organ vi har i kroppen fyller en funktion. Behövs inte organen för att 

få helheten, alltså kroppen, att fungera kommer det organet genom evolution att försvinna. 

På samma sätt kommer de lagar, regler och institutioner som behövs i vårt samhälle att 

försvinna om de inte behövs för att få helheten av samhället att fungera. Samhället kan 

således förklaras som ett organiskt system det går inte att förstå en funktion av det 

organiska systemet utan att förstå helheten som den ingår i. Det skilda sociala tvånget 

bevaras därför till följd av sina gynnsamma sociala verkningar och för att dess konsekvens 

är förmånlig för samhället (Gunerussen, 2007).  

 Funktionalism används idag inom samhället i stort och i synnerhet inom organisationer 

och den politiska debatten. Syftet är att få de olika elementen att fungera effektivt som en 

helhet istället för ett ensamt organ. Durkheims forskning på mitten av 1800-talet är den 

största inspirationskällan till den funktionalism som används idag. Funktionalismen har 

därefter vidare utvecklats i takt med att vårt samhälle har förändrats (Andersen, 2007). En 

viktig historisk händelse som påverkade funktionalismen var andra världskriget. Denna 

händelse påverkade inte bara enskilda stater utan världen i stort. Det skapades därför 

organisationer som var icke-statliga och som syftade till att utgöra en helhet för alla 

världens stater (Kaspersen, 2007). Kaspersen (2007) vill kalla denna utveckling för en 

modernisering av världens alla stater där konvergensteorier och nyrealismen präglar 

funktionalismen. Konvergensteorin har sin grund i Durkheims teori och innebär att skilda 

åsikter och intressen staterna emellan är mer lika varandra än olika, det vill säga att de 

ideologier som finns i de olika staterna egentligen har någorlunda liknande mål. 

Nyrealismen innebär den utveckling av icke-statliga organisationer som utvecklades under 

efterkrigstiden. Organisationerna utvecklade ett perspektiv av det ömsesidiga beroendet 

mellan världens alla stater och även andra icke-statliga organisationer. Det kan förklaras 

med begreppet interdependensperspektivet detta perspektiv innebär utvecklandet av 

ömsesidigt beroende mellan staterna samtidigt som staterna påverkas av varandra. De 

internationella organisationer som skapades syftade till att identifiera och lösa 

internationella problem som var för svåra för staterna att lösa själva. Som följd av att 

behovet av internationella organisationer ökar blir det svårare för staterna att undvika detta 

samarbete.  

 Funktionalismen och den internationella funktionalismen kan kopplas tillbaka till 

Durkheims sociala tvång där auktoriteter mellan staterna nu sätter normer och lagar för 

staternas handlingssätt. Detta tvång blir en förutsättning för globalisering länderna emellan 

samt en förutsättning för staterna att fungera tillsammans i en helhet (Kaspersen, 2007).  
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6. Metod 

I kapitlet beskrivs och diskuteras studiens design. Dels hur insamling av tidigare forskning 

och diverse litteratur för relevant kunskap gjordes, dels det mål inriktade urvalet som 

användes i valet av intervjupersoner och den semistrukturerade intervjuguide som 

användes vid insamling av studiens empiri. Data i form av intervjuer analyseras med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys, metoden och tillvägagångssätt beskrivs tydligare nedan. 

De avgränsningar som har gjorts i studien nämns i kapitel 6.6, där även en närmare 

förklaring till avgränsningen till studiens problemområde ges. Metod kapitlet innehåller 

även en beskrivning kring de forskningsetiska principer som beaktats och studiens 

validitet och reliabilitet.  

6.1 Insamling av kunskap & tidigare forskning 

Tidigt i forskningsprocessen lästes uttalanden i SOU- rapporten, barnkonventionen blir 

svensk lag. I rapporterna fanns inslag av utlåtanden från sakkunniga i ämnet barnets 

rättigheter och om inkorporeringen av barnkonventionen vilket också bjöd in till en god 

översikt på eventuella intervjupersoner. Det nämndes även information om eventuella 

insatsåtgärder för inkorporeringen vilket gav information om kartläggningen, 

vägledningen och kunskapslyftet (SOU 2016:19).  

 Kunskap om barnets rättigheter och barnkonventionen hittades även på databasen 

socindex där sökord som Child Perspective, Convention of Children´s Right, European 

Court of Human Rights, Child Pretection, European Union, Childrens Rights Policies, 

Domestic Implementation and Incorporation och Effect of International law användes. Det 

finns många studier angående ämnet och därför gjordes en avgränsning av vilka studier 

som lästs. En avgränsning har gjorts till hur inkorporeringen av bankonventionen har skett 

i andra länder till att enbart innefatta Norge. Detta gjordes eftersom att Norges rättsystem 

ligger Sveriges nära till hands och en inkorporering av konventionen i Sverige kan på sätt 

och vis efterlikna Norges inkorporering. För övrigt har studier, rapporter och artiklar valts 

ut främst genom en läsning av dess abstrakt och sedan ett övervägande kring om 

litteraturen kan innehålla värdefull information för denna studie. En avgränsning har gjorts 

till rapporter och artiklar som främst handlar om Sverige och hur arbetet med barnens 

rättigheter har sätt ut i landet. Övriga faktorer som har övervägts vid sökning av artiklar är 

att dem ska handla om det barnrättsliga arbetet i landet i stort och inte enbart inom ett visst 

område. Denna avgränsning gjordes eftersom att studien syftar till att identifiera den 

förväntade förändringen i landet samt den generella utmaningen för en inkorporering.  

 Även litteratur har används för att finna information för studien. Dels har UNICEF gett 

ut en handbok om barnkonventionen där innehållet och syftet med konventionen nämns på 

ett pedagogiskt sätt. Dels har Christian Diesens bok angående terapeutisk juridik använts 

för att få en djupare förståelse om teorin (Diesen, 2011). 

6.2 Målinriktat urval 

För att finna intervjupersoner används ett målinriktat urval det innebär att forskaren 

strategiskt väljer ut intervjupersoner utifrån dess kompetens och benägenhet att besvara 

forskarens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Utifrån ett målinriktad urval kontaktas nio 

sakkunniga inom forskningsområdet via mejl. De sakkunniga som valdes med hjälp av ett 

målinriktat urval har kunskap kring det barnrättsliga arbetet i Sverige samt den kommande 

inkorporeringen av barnkonventionen. Samtliga intervjupersoner arbetar på ett eller annat 

sätt med barn eller de insatser som planeras inför den kommande inkorporeringen. De har 

kompetens för att besvara studiens forskningsfrågor i och med att de har förväntningar på 

den kommande inkorporeringen, de är medvetna om svårigheterna och de har kunskap 

kring de insatser som regeringen beslutat om.  
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 I och med att studien syftar till att undersöka de förändringar som förväntas av att 

barnkonventionen blir svensk lag görs bedömningen att få personer faktiskt kan besvara 

studiens frågeställning. En förväntning av den nya lagstiftningen kräver aktivt arbete kring 

det barnrättsliga arbetet i Sverige. Intervjupersonerna måste ha kunskap om de brister som 

finns i det barnrättsliga arbetet idag för att kunna avgöra om en förändring kan tänkas 

trolig av den nya lagstiftningen. Intervjupersonerna måste också ha kunskap kring de 

planerade insatserna för inkorporeringen för att kunna avgöra om dessa är tillräckliga för 

att lösa de brister som finns. Slutligen behöver intervjupersonerna kunskap om den 

svårighet och de utmaningar som finns vid inkorporeringen av barnkonventionen för att 

kunna bidra med en kritisk reflektion. Ett målinriktat urval var därför nödvändigt för att få 

tag på de intervjupersoner som ansågs vara mest lämpliga att besvara studiens 

frågeställning.  

 Vid kontakten innehöll mejlet dels ett informationsbrev (se bilaga 3) där syftet till 

studien nämns och dels en motivering till varför just den personen är önskvärd i studien. 

Av de nio som blev tillfrågade var det sex personer som godkände att ställa upp på 

intervju. Samtliga intervjupersoner har godkänt identitetsröjning samt de citat som 

används i studien. De som har intervjuats är: 

▪ Karin Åhman, Professor på juridiska fakulteten på Stockholms Universitet och har 

även regeringsuppdraget att skapa vägledningen för hur barnkonventionen ska 

tolkas och tillämpas efter inkorporation 

▪ Pernilla Leviner, professor på juridiska fakulteten på Stockholms Universitet och 

undervisar i bland annat barnrätt och terapeutisk juridik 

▪ Elizabeth Englundh, sakkunnig i barnens rättigheter på Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) 

▪ Anna Östberg, barnrättsjurist på rädda barnen och även före detta 

målsägandebiträde speciellt för barn 

▪ Petra Dahlström, verksam inom Barnombudsmannen och även projektkoordinator 

för kunskapslyftet, barnrätt i praktiken  

▪ Ulrika Rogland, före detta domare och åklagare med specialisering på brott mot 

barn. Numera målsägandebiträde särskilt för barn 

 Den information som behövs för att besvara forskningsfrågorna har inbringats av de 

valda intervjupersonerna. Det hade dock varit intressant för studiens syfte att även 

intervjua personen som har fått regeringsuppdraget att verkställa insatsen i form av 

kartläggning. Detta i och med att Karin Åhman som är utvald att förfärdiga vägledningen 

och Petra Dahlström som är projektkoordinator för utförandet av kunskapslyftet har 

intervjuats. Anledningen till att detta inte har gjorts är för att vetskapen om vem som är 

utvald för regeringsuppdraget i form av kartläggning införskaffades senare under 

forskningsprocessen. Intervjuerna sker över telefon där varje intervjuperson får möjlighet 

att godkänna inspelning.  

6.3 Semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad intervjuguide används under intervjuerna med de deltagande (se 

bilaga 2). Det görs för att på bästa sätt ge intervjupersonerna möjlighet att tala fritt men 

samtidigt bidra till att studiens frågeställning besvaras (Bryman, 2011). I och med att 

intervjupersonerna har olika kunskap kring ämnet och även arbetar med barnkonventionen 

på olika sätt skrivs den semistrukturerade intervjuguiden om inför varje intervju. Åhman 

och Dahlstöm tillbeds att beskriva de båda regeringsuppdragen de tilldelats för att skapa 

en bredare syn kring vad de båda insatserna syftar till att åstadkomma. Leviner får 

förfrågan att beskriva terapeutisk juridik och hur hon anser att denna teori kan användas 

för att skapa ett mer rättssäkert arbetssätt i barnärenden. Även Östberg som har läst 

terapeutisk juridik på Stockholms Universitet tillbeds att beskriva teorin terapeutisk 

juridik och hur teorin kan användas i praktiken. Östberg och Englundh tillfrågas om det 
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finns insatser deras organisationer efterfrågar och Roglands intervju innehåller frågor 

kring önskade insatser utifrån hennes syn som målsägandebiträde för barn. Vissa frågor 

används under samtliga intervjuer och en del frågor ställs enbart till en eller några av 

intervjupersonerna. Den semistrukturerade intervjuguiden utgår från tre pelare som kan 

besvara min frågeställning, dessa pelare är. 

▪ Vad har du för förväntade förändringar av att barnkonventionen blir svensk lag? 

▪ Vad finns det för svårigheter och utmaningar för inkorporeringen av 

barnkonventionen? 

▪ Hur ska barnkonventionen inkorporeras, vad finns det för tänkta insatser för 

inkorporering? 

▪ Finns det ytterligare behov av annan insatts än dem som är tillsatta? 

Genom att utgå från dessa pelare kan studiens frågeställning besvaras samtidigt som 

intervjun inte blir för strukturerad (Bryman, 2011). 

 För att säkerställa att ingen information gick om miste under intervjuerna avslutades 

varje intervju med frågan om det fanns något utifrån studiens syfte, frågeställning eller 

intervjuguiden som inte diskuterats under intervjun. Det gjorde det möjligt för 

intervjupersonerna att utveckla svar och delge sig av information som inte framgick under 

intervjun. 

6.4 Kvalitativ innehållsanalys  

Studien är kvalitativ där kodning, kategorisering och tematisering utgår från Granheim 

och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativa innehållsanalys. Metoden används för att 

tolka och granska innehåll i texter för att kunna finna samband och dra slutsatser från 

innehållet av insamlad data i form av intervjuer och litteratur. Tanken bakom den 

kvalitativa innehållsanalysen är att underlätta hanteringen och analyseringen av större 

mängder data. Idag används kvalitativ innehållsanalys främst inom beteendevetenskapen, 

humanvetenskapen och vårdvetenskapen. Analysmetoden användes i studien eftersom att 

den på ett effektivt sätt bidrar till en tolkning av den information som framgick i 

intervjuerna (Granheim & Lundman, 2004).   

Intervjuerna transkriberades vilket innebar att allt som sägs under intervjuerna skrivs 

ner samt eventuella sinnesstämningar som skratt, suckar och pauser noteras. Detta görs för 

att datamaterialet har möjlighet att tolkas på både en manifest- och latentabstraktionsnivå 

(Szlarski, 2015). Manifest abstraktionsnivå å ena sidan innebär att forskaren tolkar det 

som framkommer i data i form av språk eller text, det vill säga det uppenbara och textnära 

i datamaterialet. Latent abstraktionsnivå å andra sidan är den tolkning som görs av 

budskapet i datamaterialet. Forskaren använder sig av latentabstraktionsnivå för att tolka 

det underliggande och dolda i texten (Granheim & Lundman, 2004). I studien har en 

analys på både manifest och latent abstraktionsnivå eftersträvats. Dels utfördes en 

noggrann transkribering där intervjuernas innehåll antecknades samt sinnesstämningar 

kommenterades, dels har studiens empiri i form av intervjuer dessutom granskas under 

flera tillfällen för att på bästa möjliga sätt kunna göra en tolkning på både en manifest och 

en latent abstraktionsnivå.  

Det transkriberande materialet omfattas av de sex intervjuerna som vardera var cirka 

30-45 minuter långa och omfattas av cirka 5000 ord. Den tolkning som har gjorts på latent 

nivå är tolkningen av diverse ordspråk och metaforer som intervjupersonerna använder sig 

av. Metaforer i form av ”vatten på kvarnen” och ”kniven mot strupen” är exempel på 

metaforer som har nämnts i intervjuerna. Som nämndes tidigare har alla intervjupersoner 

fått möjlighet att godkänna citat som används i resultatet. Eftersom att intervjupersonerna 

har godkänt sina citat samt fått en förståelse för hur citaten bygger resultatet så har en 

gemensam tolkning av ordspråk och metaforer bekräftats av intervjupersonerna.   

 Data i form av transkriberingar kodas och kategoriseras för att bidra till en bra analytisk 

reflektion. Att koda och kategorisera sitt material enligt Granheim och Lundmans (2008) 
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tolkning av kvalitativ innehållsanalys kan även förklaras som reducering av data. Vilket 

innebär att forskaren försöker identifiera samband och mönster i datamaterialet för att göra 

det mer hanterbart. Målet med kodning och kategorisering är att få fram det som är av 

störst vikt i materialet, de mest centrala dragen (Lindgren, 2014). Vid användning av 

kvalitativ innehållsanalys av Granheim och Lundman (2008) ska kodning och 

kategorisering av datamaterial ske utifrån fyra olika steg. Först tolkas textens 

meningsbärande enheter av forskaren det innebär att de mest centrala i transkriberingen 

som är relevanta för studiens syfte och frågeställning tolkas. Den effektiva reduceringen 

som görs av de transkriberade intervjuerna bidrar till att kunna decimera den information 

som är användbar för att besvara studiens syfte och frågeställning Detta görs utan en 

eftersträvan att försöka förklara ett socialt fenomen eller skapa en teori. 

 Detta gjordes på så sätt att det som ansågs ha betydelse för studiens syfte och 

frågeställning och utgöra meningsbärande enheter färgmarkerades. Efter att de 

meningsbärande enheterna färgmarkerats i samtliga intervjuer separerades dem från övrig 

transkriberad text. Därefter summerades de meningsbärande enheterna i en tabell. De 

meningsbärande enheterna som identifierades utgjorde 109 citat från intervjuerna. Det är 

dessa meningsbärande enheter som utgör citat i resultatet (kapitel 7).  

 Senare kondenseras meningsbärande enheter vilket innebär att meningen kortas ner för 

att bli mer lätthanterligt för forskaren. Det är dock viktigt att en kondensering sker utan att 

viktig information går förlorad. Kondensering av citaten gjordes då vissa ord eliminerades, 

alternativt kortades meningar ner. Den kondenserade meningsbärande enheten ges därefter 

ett namn i form av en kod. Efter att samtliga meningsbärande enheter försätts med en kod 

separerades koden från den meningsbärande enheten genom att kopieras till ett separat 

dokument. Vissa av de meningsbärande enheterna hade samma kod och därför omfattas 

studien av 87 olika koder.  

 Efter att koderna separerats från de meningsbärande enheterna placerades de koder som 

ansågs ha ett samband in under en och samma underkategori. Underkategorierna som var 

30 stycken till antalet placerades utifrån samband in i kategorier, detta innebär att flera 

underkategorier kan placeras under samma kategori. Utifrån de 16 kategorier som 

skapades utformades de 7 teman som bygger studiens resultat samt återfinns i bilaga 1. 

 

Tabell 1, tydliggör processen med kodning, kategorisering och tematisering av 

meningsbärande enheter.  

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Det kommer på 

agendan och 

diskuteras, det blir 

en debatt. Man 

brukar prata om 

Convention 

function of reform, 

att reformen i sig 

är kanske mindre 

viktig utan det 

viktiga är att man 

diskuterar 

Inkorporering 

skapar 

diskussion  

Positivt med 

inkorporering 

Positiv 

förändring 

Förväntad 

förändring 

 

6.5 Etik 

Under forskningsprocessen har de etiska principerna i form av informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet beaktats. Informationskravet innebär att forskaren 

tydligt informerar intervjupersonerna om syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet beaktas genom att intervjupersonerna innan påbörjad intervju får 

samtliga information om det allmänna syftet för studien samt vad deras medverkan kan 

bidra till. Detta sker dels genom det informationsbrev som skickas via mejl och dels 

genom språklig information över telefon. Intervjupersonernas medverkan är frivillig och 

de kan välja att passa på frågor.  

 Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna samtycker till att medverka i studien 

(vetenskapsrådet, 2002). Samtycke nämns redan innan intervjun påbörjats, det nämns då 

även en förfrågan om att få spela in intervjun för att underlätta tolkning och analysering av 

materialet. Samtycket dokumenteras dock inte i och med att intervjuerna sker över telefon 

och även för att inspelningen påbörjas efter det muntliga godkännandet.  

 Under telefonkontakten meddelades intervjupersonerna att det är av vikt för studien att 

deras identiteter röjs. Beslutet att röja de medverkandes identitet fattades i och med att 

studien syftar till att undersöka vad en inkorporering kan leda till så är det väldigt få 

personer som faktiskt anses kunna besvara syftet. Det bör även noteras att de 

intervjupersoner som medverkat i studien har kunskap kring barnets rättigheter och 

inkorporeringen av barnkonventionen på nationell nivå. Studien syftar till att undersöka de 

förändringar som barnkonventionen förväntas leda till på en nationell nivå. Bedömningen 

om att få personer kan besvara studiens syfte gör det därför värt att även argumentera för 

att identitetsröjningen är nödvändig. Att röja intervjupersonernas identitet höjer kvaliteten 

på studien på grund av att det bevisar att syftet besvaras av individer som vet vad som kan 

förväntas.  

 Studien har därför inte beaktat konfidentionalitetskravet i och med att 

intervjupersonernas identitet avslöjas och även de meningsbärande enheterna i form av 

citat namnges utifrån vem som har sagt vad. Under forskningsprocessen har samtliga 

intervjupersoner kontaktats och godkänt den information från intervjuerna som används i 

studien samt att en röjning av identitet godkändes. Samtliga intervjupersoner hade 

valmöjligheten att godkänna denna identitetsröjning samt att alla intervjupersoner har 

möjlighet att ta bort citat som användes i resultatet. En del korrigeringar av citaten har 

gjorts i efterhand för att eftersträva en gemensam tolkning och tillämpning av empirin 

ifrån intervjuerna. I vissa fall kan det ha skett en misstolkning av vad som sades eller på 

vilket sätt citaten stärker slutsatser i resultatet, därför har denna korrigering bidragit till en 

gemensam tolkning av empirin (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 Att använda en semistrukturerad intervjuguide möjliggör en frivillighet hos 

intervjupersonerna där de själva kan välja vilken information de vill tilldela. Det finns 

även en möjlighet för intervjupersonerna att inte svara på frågorna, en möjlighet som togs 

av samtliga intervjupersoner då dem främst inte hade tillräcklig information att besvara 

just den frågan. 

 Nyttjandekravet uppfylls genom att tilldela intervjupersonerna information om att deras 

medverkan och svaren de ger kommer att användas för att besvara studiens syfte och 

frågeställning (Kvale & Brinkmann, 2014).   

6.6 Avgränsning 

Barnens rättigheter och barnkonventionen är ett brett ämne och därför krävs en 

avgränsning i studien. Studien har inte fokuserat på situationen kring barnets rättigheter 

och hur de får ta plats i praktiken i Sverige idag. Inte heller i vilken utsträckning barnets 

röst blir hörd i ärenden som rör dem har prioriteras. Denna avgränsning gjordes i och med 

att det är en självklarhet att barnets rättigheter inte har den prioritering som de bör ha i 

dagens samhälle. Avgränsningen gjordes därför till problemformuleringen, om en 

inkorporering av barnkonventionen kan fylla de luckor som finns i samhället idag kring 

barnets rättigheter. 

 Som nämndes i kapitel 6.2 har en avgränsning även gjorts vid urvalet. Detta i och med 

att nio personer utsågs som relevanta för studien vid läsning av väsentlig litteratur, av 
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dessa nio var det sex personer som godkände att ställa upp på intervju. Det skedde då ett 

bortfall på tre personer. Även om dessa tre personer hade bidragit med mer kunskap om 

det studerande ämnet så gjordes inget andra försök i att försöka få ett samtycke till 

intervju. Det konstateras att studiens empiri inte är mättad, men det är ändå värt att betona 

att de intervjupersonerna sade under intervjun besvarade samtliga av studiens 

frågeställningar. Det hade som nämnt tidigare varit värt att intervjua personen som fått 

regeringsuppdrag med att framställa kartläggningen. Detta i och med att det hade bidragit 

till en bredare kunskap kring hur kartläggningen kommer utformas samt vad den syftar till 

att åstadkomma. Det hade även varit önskvärd information för att besvara studiens 

forskningsfrågor: Vad finns det för planerade/önskade insatser för inkorporeringen? Och 

vad finns det för förmodade svårigheter och utmaningar vid den kommande 

inkorporeringen? Den information som finns angående kartläggningen införskaffades 

istället från regeringens kommittédirektiv (Dir. 2018:20) samt utlåtanden från övriga 

intervjupersoner.  

6.7 Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ studie i och med det syfte som studien har som avsikt att besvara. 

Det var av stor vikt att studiens syfte besvarades med hjälp av intervjuer från sakkunniga i 

ämnet barnets rättigheter i och med att få personer faktiskt reflekterat och analyserat kring 

den förändring som inkorporeringen av barnkonventionen kan leda till. Genom intervjuer 

kunde reflektioner kring utmaningarna för den kommande inkorporeringen diskuteras med 

intervjupersonerna och kopplingar till barnrättighetsutredningen kunde göras.  

 Vid användning av kvalitativ innehållsanalys kan forskaren ha en deduktiv, abduktiv 

eller induktiv ansats. Vid en induktiv ansats drar forskaren slutsatser genom de 

observationer och tolkningar som forskaren gör under forskningsprocessen. Däremot vid 

en deduktiv ansats utgår forskaren från en regel eller hypotes och försöker sedan under 

forskningsprocessen undersöka om hypotesen stämmer eller inte. När resultatet av 

forskningen stämmer överens med hypotesen fastställs den om den inte kan fastställas kan 

forskaren förkasta hypotesen (Molander, 2003). Vidare görs en analys med en deduktiv 

ansats utifrån en redan utarbetad mall eller ett kodningsschema som är baserad på en 

modell eller teori (Granheim & Lundman, 2008). Under forskningsprocessen har varken 

en utarbetad mall eller ett kodningsschema använts och en induktiv ansats har 

eftersträvats. Det finns en medvetenhet om att även om en induktiv ansats har eftersträvats 

i studien har forskningsprocessen lett till mer kunskap om ämnet och att det därför har lett 

in forskningen på det deduktiva spåret. Under läsningen av relevant forskning skapades en 

bredare kunskap kring barnkonventionen i sin helhet och även inkorporeringsprocessen. 

Det finns därför en medvetenhet kring att forskningen inte är helt induktiv även om en 

induktiv ansatts eftersträvades genom hela forskningsprocessen.  

 Med en abduktiv ansats kombineras den deduktiva och den induktiva ansatsen. Det 

innebär att forskaren inte har en teori i början av studien utan införskaffar sig en teori 

under studiens gång (Molander, 2003). De valda teorierna i studien har inte påverkat 

studiens syfte och frågeställning, dock har teorin terapeutisk juridik påverkat 

intervjufrågorna som ställdes till Leviner och Östberg i och med att dem hade kunskap om 

teorin. I och med att läsning om terapeutisk juridik påbörjades redan innan intervjuerna 

med Leviner och Östberg, tillades frågor om teorin i intervjuguiderna. Det gav möjlighet 

till information om terapeutisk juridik samt en reflektion kring hur teorin kan underlätta i 

barn mål. Det finns därför en medvetenhet om att den information som framkom under 

intervjun kan ha påverkat studiens diskussion där kopplingar mellan teorin, tidigare 

forskning och empirin från intervjuerna görs. Även insamlingen av relevant litteratur har 

bidragit till en ökad kunskap kring ämnet därför redovisas en studie med en abduktiv 

ansats.  
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 Den abduktiva ansatsen kan kopplas till det fenomenologiska synsättet som innebär att 

människans medvetande riktar sig till en verklighetstolkning. Den verklighet som vi 

upplever och även våra erfarenheter implementeras in i den fenomenologiska 

verklighetsbild som vi har. Det innebär att den uppfattning och de erfarenheter som 

forskaren besitter alltid kommer prägla de tolkningar som görs och därför får studien en 

deduktiv ansats även om en induktiv ansats eftersträvas (Molander, 2003).  

 I kvalitativ forskning diskuteras forskningens resultat utifrån validitet och reliabilitet. 

När en studie har en hög validitet kan det resultat som forskaren kommer fram till 

generaliseras till andra situationer och sociala miljöer det kan till exempel vara andra 

geografiska platser eller andra kulturer. Vidare kan validitet avgöra hur väl studien lyckats 

mäta och observera det sociala fenomen som studien har som avsikt att mäta. När en 

forskning har en hög reliabilitet innebär det att forskningen är utförd på sådant sätt att den 

är lätt för läsaren att följa och att studien blir upprepningsbar för andra forskare (Sauer et 

al. 2009).  

 För att mäta en studies validitet och reliabilitet i en kvalitativ innehållsanalys används 

begreppet trovärdighet. För att studien ska vara trovärdig ska studien ha en hög giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. En hög giltighet innebär att forskaren är noga vid 

kodning, kategorisering och tematisering när datamaterialet analyseras. Samt att det som 

framgår i resultatet ska stämma överens med innehållet i intervjuerna. En hög 

tillförlitlighet innebär att tolkningarna som görs ska vara trovärdiga samt att 

forskningsprocessen ska vara detaljerad och lätt för läsaren att förstå. När studien har en 

bra överförbarhet innebär det att studiens resultat lätt kan överföras till andra situationer, 

miljöer och sociala grupper (Granheim & Lundman, 2004).  

 Kodning och kategorisering sker noggrant i studien med en tydlig koppling till studiens 

meningsbärande enheter i form av citat, detta för att resultatet ska stämma överens med 

innehållet i data. De meningsbärande enheterna har tilldelats en kod, som tilldelats en 

underkategori, som placerats i kategorier. Meningsbärande enheter, koder, underkategorier 

och kategorier har placerats i tabeller, där varje tabell har tilldelats ett tema. Varje 

meningsbärande enhet har även namngivits utifrån vilken intervjuperson som har sagt vad 

så att inte förväxling sker. Processen med kodning, kategorisering och tematisering har 

skett så noggrant som möjligt för att uppnå en hög giltighet för studien (se bilaga 1).   

 I och med att intervjupersonerna har fått godkänna de citat som används i resultatet så 

har studien en hög tillförlitlighet. De tolkningar som har gjorts under reducering av data är 

trovärdiga eftersom att intervjupersonerna godkänt att dem används. Forskningsprocessen 

förklaras även så tydligt och utförligt som möjligt för att skapa bra tillförlitlighet, det gör 

att studiens forskningsprocess blir lätt för läsaren att förstå. En tydlig beskrivning av 

forskningsprocessen i form av urvalsmetod av intervjupersoner, utformning av 

intervjuerna och analysen av den empiri som framgår under intervjuerna ges för att 

medföra att studien får en så hög överförbarhet som möjligt. I och med att 

intervjupersonernas identiteter röjs erbjuds en tydlig beskrivning om vilket urval som 

använts och vilka intervjupersoner som medverkat i studien. I och med det faktum att 

forskningsprocessen beskrivs grundligt så att läsaren lätt kan förstå de steg som tagits, 

studiens design i form av urvalsmetod och intervjumetod beskrivs genomgripande och 

analysen av de transkriberade intervjuerna i form av meningsbärande enheter, koder, 

underkategori och kategori beskrivs noggrant bidrar detta till en genomgripande 

trovärdighet i studien.  

 Det finns en medvetenhet om att tillförlitligheten i studien till viss del är låg detta på 

grund av att tolkning av materialet enbart har gjorts utifrån egna uppfattningar. Av respekt 

för intervjupersonerna så har varken inspelningarna från intervjuerna eller det 

transkriberade materialet inte tilldelats någon annan för tolkning det är därför enbart egna 

tolkningar som har gjorts. Även om kodning och kategorisering har gjorts så noggrant och 

detaljerat som möjligt finns en risk att dem bär en tolkning som präglas av forskarens 



 

 23 

fenomenologiska verklighetsbild. Det finns därför en medvetenhet om att studiens resultat 

kan utformas annorlunda av en annan forskare. Det faktum att intervjupersonerna godkänt 

de citat som används i studien möjliggör dock en högre tillförlitlighet. Detta på grund av 

att det sker en gemensam tolkning av citaten mellan forskare och intervjuperson.  

 Enligt Hirsijärvi och Hurme (2008) minskar även tillförlitligheten på grund av att en 

semistrukturerad intervjuguide används under intervjuerna. Detta eftersom att en annan 

forskare inte kan använda sig av samma intervjuguide och för att varje intervjuguide 

skrevs om och utformades olika mellan intervjuerna. Genom en standardiserad 

frågeställning blir det lättare för en annan forskare att upprepa forskningen. Vidare 

beskriver Hirsijärvi och Hurme (2008) att användandet av ljudinspelningar höjer 

tillförlitligheten på studien eftersom användandet av ljudinspelning erbjöd forskaren till 

studien en möjlighet att avlyssna intervjun flera gånger. Genom att göra detta kunde 

intervjun transkriberas noggrant och den lateta abstraktionsnivån kunde tolkas. 

 Även om forskningsprocessen noggrant presenteras bör det poängteras att det fenomen 

som studien har som avsikt att undersöka är rörligt. I och med att barnkonventionen 

kommer träda i kraft år 2020 är de förändringar och svårigheter som efterfrågas omöjliga 

att besvara. De förändringar som barnkonventionen som lag kan bidra till ligger i 

framtiden och det kan därför bara antas att inkorporeringen kan leda till förändring och 

utmaningar. Det ger studien till viss del en låg trovärdighet, i och med att om en liknande 

studie genomförs efter barnkonventionen blivit svensk lag kan de faktiska förändringarna 

eller de faktiska svårigheterna se annorlunda ut från de förväntade förändringarna i 

studien.  

 

7. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån sju teman som har utformats efter kodning och 

kategorisering av det empiriska materialet. Detta eftersom att det på ett tydligare sätt ger 

ett sammanhang för resultatet och även vid besvarandet av frågeställningen. För att få en 

närmare förståelse för vad dessa teman innehåller för kategorier och koder, se bilaga 1.  

 

Tabell 2, introducerar en överblick över de teman som presenteras samt vilka kategorier 

som ingår i respektive tema.  

Tema Kategorier 

1: Förändringar intervjupersonerna tror 

inkorporeringen av barnkonventionen kan 

leda till. 

• Positiva förändringar 

• Oklara förndringar  

• Negativa förändringar 

2: Viktigt med transformeringsarbete även 

efter att barnkonventionen inkorporerats 
• Transformering 

3: Intervjupersonernas åsikter kring att inte 

tillträda tilläggsprotokoll 3 
• Tilläggsprotokoll 3 

4: Behov av insatser utöver dem regeringen 

beslutat om  
• Insatser för inkorporering 

• Behövda insatser 

5: Synvända för barnets rättigheter • Synvända 

6: behov av ett tvärdisciplinärt arbetssätt  • Tolkningen av barnkonventionen  

• Teorin terapeutisk juridik gynnar 

juridiken 

7: inkorporering av barnkonventionen: en 

internationell trend 
• Förändring av svenskt rättssystem 

• Inkorporering av barnkonventionen 

i Norge 
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7.1  Förändringar intervjupersonerna tror inkorporeringen av 
barnkonventionen kan leda till. 

Intervjupersonerna tillfrågades vad de tror en inkorporering av barnkonventionen kan leda 

till för förändringar. Svaret från intervjupersonerna var främst att ingen vet vad det 

faktiskt kan leda till eftersom att barnkonventionen blir lag år 2020. Det finns dock 

förväntningar av den kommande inkorporeringen som både är positiva och negativa. Det 

berättades i intervjuerna att det finns en osäkerhet kring om detta är den bästa åtgärden att 

ta till för att uppnå barnens rättigheter. Däremot antyddes det också att alternativet att inte 

inkorporera är sämre än alternativet att göra det, detta på grund av det arbete som en 

inkorporering medför och även för den statushöjning som barnens rättigheter får. 

 Kategorierna som skapade temat, förändringar intervjupersonerna tror inkorporeringen 

av barnkonventionen kan leda till, består därför av kategorierna positiva förändringar, 

oklara förändringar och negativa förändringar. För att få en tydlighet i hur temat skapades 

och även vad det innehåller för kodningar och kategoriseringar (se tema 1, i bilaga 1).  

7.1.1 Positiva förändringar 
Det framkom i intervjuerna att flertalet av intervjupersonerna ställer sig positivt till 

inkorporeringen av barnkonventionen. Östberg berättar att en inkorporering av 

barnkonventionen är något som dem på rädda barnen länge önskat. Även Åhman berättade 

att det steget som regeringen och riksdagen har fattat om att inkorporera barnkonventionen 

kan bidra till ett symboliskt tydliggörande till barnens rättigheter och att det därmed ges en 

stärkt position i praktiken.  

 
Inkorporering kan innebära ett symboliskt tydliggörande för statusen av barnets 

rättigheter – Citat, Karin Åhman 

 

 Det framgick även att det finns en förhoppning om att barnens rättigheter kommer bli 

en prioriterad fråga i alla beslut som fattas där barn direkt eller indirekt blir påverkade av 

beslutet. Det blir därför ett större fokus och en större tydlighet vilka beslut som har fattats 

efter beaktning av barnets bästa. 

 Den generella responsen var att inkorporeringen öppnar upp för en diskussion och 

debatt kring barnets rättigheter. Genom att diskutera barnets rättigheter, de brister som 

finns i det barnrättsliga arbetet och möjligheterna till inkorporeringen så blir människor 

medvetna om barnkonventionen. Denna debatt och diskussion uppstår som ett resultat av 

beslutet om inkorporering och kan därför bli den viktigaste delen i 

inkorporeringsprocessen.  

 
Det kommer på agendan och diskuteras, det blir en debatt. Man brukar prata om 

Convention function of reform, att reformen i sig är kanske mindre viktig utan det 

viktiga är att man diskuterar – Citat, Karin Åhman 

 

 Intervjupersonerna var alla enade om att den önskade förändringen är att barnets 

rättigheter stärks med hjälp av en inkorporering och även att den process som just nu 

pågår i arbetet kring inkorporeringen kan stärka barnets rättigheter och få igång ett 

förändringsarbete.  

 
Förhoppningen är att inkorporeringen ska bidra till att konventionen får ett starkare 

genomslag genom att berörda aktörer sätter in fler insatser än tidigare för att 

säkerställa att konventionen efterlevs och tillämpas – Citat, Anna Östberg 
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7.1.2 Oklara förändringar 
En tydlig ståndpunkt under intervjuerna var att ingen kan veta vad den faktiska 

förändringen kommer bli. Den självklara förändringen är att barnkonventionen ska bli 

svensk lag men ingen vet hur det kommer förändra barnens rättigheter. Majoriteten av 

intervjupersonerna antydde att detta beror på att politikerna inte har uttalat vad 

barnkonventionen kommer få för betydelse i praktiken.  

 
Vi vet faktiskt inte vad det kommer att innebära, för politikerna har inte uttalat ännu 

vad dem vill att det ska betyda, det kan ju bli fantastiskt bra och att barnets rättigheter 

får starkare ställning, men det kan också bli så att det inte blir genomslag för att ingen 

riktigt vet vad man ska göra – Citat, Pernilla Leviner 

 

 Intervjupersonerna betonade därför vikten av att riksdagen tydligt formulerar vad 

barnkonventionen betyder och vad den ska få för betydelse i Sverige. Det behövs därför 

ett tydliggörande av meningen i artiklarna och även att det utfärdas allmänna råd för 

samtliga artiklar för att det ska vara tydliggjort vad den får för mening och betydelse i 

Sverige. 

 Det uppmärksammades även att det blir problematiskt att inte förespråkarna till 

konventionen betonar vad barnkonventionen ska få för mening och betydelse i Sverige 

och att det behövs tydliga definitioner från respektive myndighet över vad man faktiskt 

vill uppnå med inkorporeringen av barnkonventionen.  

 
Även dem som är förespråkare för inkorporering varför tydliggör man inte vad barnets 

rättigheter ska betyda nu när man har möjligheten – Citat, Pernilla Leviner 

 

7.1.3 Negativa förändringar 
Under intervjuerna berättades det om negativa förändringar som en inkorporering av 

barnkonventionen kan leda till. Mest framträdande är farhågan att ansvaret för barnens 

rättigheter ska fastna på ett specifikt plan och att barnkonventionen därför inte får 

genomslag i alla verksamheter och myndigheter. Till exempel finns det en risk att 

politikerna lägger över ansvaret på rättstillämparna och att det blir upp till dem att fatta 

beslut kring hur barnkonventionen ska tillämpas. 

 
Jag pratar om politisk problemdumpning att politikerna borde ha tydliggjort vad 

man vill idag för det är en demokratisk och politisk fråga vad det skulle betyda – 

Citat, Pernilla Leviner 

 

 Intervjupersonerna var oroliga för att tillämpningen av barnkonventionen skulle fastna i 

juridiken och att det blir en juridifiering av barnens rättigheter.  

 
Det finns en risk att det blir en juridifiering av rättigheterna. Det är en politisk och 

pedagogisk process att genomföra barnets rättigheter och ska det nu fastna i 

domstolarna så kommer vi inte kunna stärka barnets rättigheter i den takt som vi 

skulle vilja – Citat, Elizabeth Englundh 

 

 Det antyddes även att det kan bli problematiskt att det finns en övertro på att domstolar 

ska kunna lösa problemen och att enbart de ska kunna tillämpa barnkonventionen. Detta 

på grund av att det uppstår en problematik i vem som ansvarar för att överklaga besluten 

till domstol. Barnet kanske inte har kapacitet nog att göra det själv och kanske att 

vårdnadshavare inte har något intresse av att överklaga. Därför blir det av stor vikt att 

beslutet för barnet blir rätt direkt och inte bara i domstol. 
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7.2. Viktigt med transformeringsarbete även efter att barnkonventionen 
inkorporerats  

Samtliga intervjupersoner nämnde upprepande vikten av att fortsätta transformera 

barnkonventionens bestämmelser in i nationell lagstiftning för att uppnå normharmoni. 

Koder angående vikten av en fortsatt transformering var upprepande vid analyseringen av 

data materialet. Därför skapades kategorin transformering som i sin tur utgjorde grunden 

för temat, Viktigt med transformeringsarbete även efter att barnkonventionen blivit lag. 

För att få en närmare förståelse kring vilka koder som skapade kategorin och temat, se 

tema 2, bilaga 1.  

 Det var en gemensam uppfattning hos intervjupersonerna att barnkonventionen måste 

genomsyra alla Sveriges lagar för att kunna få det genomslag som man hoppats. 

Intervjupersonerna betonade vikten av att det måste råda normharmoni mellan 

barnkonventionen och all nationell lagstiftning. Det måste därför ske en transformering av 

barnkonventionens bestämmelser in i all nationell lagstiftning. 

 
Det räcker inte med en inkorporering utan att man också måste transformera den 

nuvarande lagstiftningen så att den stämmer överens med barnkonventionen – 

Citat, Anna Östberg 

 

 Intervjupersonerna berättade att barnkonventionens bestämmelser transformerats in i 

nationell lagstiftning som direkt rör barn så som socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

vård av unga (LVU). Det nämndes dock även att transformering inte har skett i den 

utsträckning som den bör i lagar som indirekt rör unga och att detta bör göras om 

barnkonventionen ska få det genomslag som man hoppas på.  

 Som ett exempel finns det brister i beslutsparagrafer som rör bistånd, Östberg berättade 

att med enlighet till barnkonventionen kan barnen ha rätt till bistånd men enligt 

biståndsparagrafen har inte föräldrarna det. Ska föräldrarna då få bistånd bara för att 

barnet har den rätten? Det är vid dessa beslut som det kan uppstå en konflikt mellan 

barnkonventionens bestämmelser och nationell lagstiftning. 

 Intervjupersonerna betonade därför att det är viktigt att myndigheter meddelar när det 

uppstår konflikter mellan barnkonventionen och den nationella lagstiftningen så att en 

fortsatt transformering kan ske. Det framgick även att den kartläggning som görs för att 

skapa en uppfattning om hur nationell lagstiftning stämmer överens med 

barnkonventionen bör ha skett innan beslut fattades om en inkorporering så att en 

transformering kan genomföras där det behövs innan barnkonventionen blir aktuell som 

lag.  

7.3 Intervjupersonernas åsikter kring att inte tillträda tilläggsprotokoll 3 

I och med det faktum att riksdagen inte beslutat att tillträda tilläggsprotokoll 3 tillfrågades 

samtliga intervjupersoner om deras åsikter angående detta beslut. Svaren skapade 

kategorin, tilläggsprotokoll 3, som lade grunden för temat, intervjupersonernas åsikter 

kring att inte tillträda tilläggsprotokoll 3. För att få en närmare förståelse kring koder, 

kategorier och tema, se tema 3, bilaga 1. 

 Samtliga intervjupersoner uttryckte en fördel med att tillträda det tredje 

tilläggsprotokollet som utgör en rätt för barn att överklaga beslut i deras ärenden till FN:s 

barnrättskommitté om dem anser sig blivit felaktigt bemötta. Intervjupersonerna uttryckte 

även en kritik mot regeringen som inte ännu har beslutat om att tillträda 

tilläggsprotokollet.  

 
Jag tycker att det är motsägelsefullt och jag förstår inte varför man inte gör det för att 

den har sådan betydelse för att barnets rättigheter enligt konventionen ska realiseras. 

Det hade ju varit naturligt att göra det samtidigt men jag tror att i och med att 
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motståndet var så stort bara mot inkorporering så kanske man tänkte att nu satsar vi på 

inkorporering så tar vi den andra frågan sen – Citat, Pernilla Leviner 

 

Jag tror naturligtvis att det kommer att komma, jag tycker ju att ska man gå med så 

ska man gå med fullt ut – Citat, Elizabeth Englundh 

 

 Petra Dahlström berättade att Barnombudsmannen anser att Sverige ska tillträda det 

tredje tilläggsprotokollet. Vidare berättar hon att förhoppningsvis sker det efter att 

barnkonventionen blivit lag. En uppfattning som hon delar med Englundh och Östberg.  

 
Vi jobbar ju stenhårt för att det ska bli verklighet för vi tycker ju absolut att det måste 

finnas en klagomekanism och att det ska vara som ett organ som alla barn har tillträde 

till – Citat, Anna Östberg 

 

 Det framgick även att avvaktandet med att tillträda det tredje tilläggsprotokollet kan 

vara strategiskt från politikernas sida i och med att beslutet om inkorporering av 

barnkonventionen mötte motstånd. Därför kan det vara så att politikerna vill tillträda 

tilläggsprotokollet men att de först vill verkställa inkorporeringen av barnkonventionen. 

7.4 Behov av insatser utöver dem regeringen beslutat om 

Under intervjuerna tillfrågades de olika intervjupersonerna om vad det finns för aktuella 

insatser för den kommande inkorporeringen samt vad dem anser att det finns för behövda 

insatser för att barnkonventionen ska kunna inkorporeras och tillämpas.  

 De kategorier som skapades om ämnet var insatser för inkorporering samt behövda 

insatser. Dessa kategorier konstruerade temat, behov av insatser utöver dem regeringen 

beslutat om (se tema 4, i bilaga 1). 

7.4.1 Insatser för inkorporering 
Samtliga intervjupersoner hade vetskap om den vägledning och kartläggning som 

regeringen beslutat om inför inkorporering av barnkonventionen. Generellt ställer de sig 

även positiva till dessa insatser. Åhman som dessutom är ombedd att utforma 

vägledningen betonar att vägledningen ska bli ett instrument för tolkning och tillämpning 

av barnkonventionen för alla som fattar beslut och arbetar för och med barn. Vilket enligt 

Åhman kommer kunna användas av både jurister, myndighetspersoner, skolpersonal och 

många fler.  

 Det fanns en uppfattning om att det kan komma att bli problematiskt att vägledningen 

och kartläggningen görs efter att riksdagen har röstat igenom regeringens förslag att göra 

barnkonventionen till lag. Det borde också ha gjorts innan för att tydligare se vart vår 

nationella lagstiftning inte räcker till. 
 

Det pågår ett arbete med att ta fram en vägledning för hur barnkonventionen ska 

tolkas, den vägledningen och kartläggningen skulle man ju ha gjort innan utredningen 

för det ligger ju till grund för riksdagens beslut för att inkorporera, nu blir det inte ett 

förarbete utan ett efterarbete, vilket är lite lustigt – Citat, Pernilla Leviner 

 

 Dahlström berättade under intervjun att Barnombudsmannen har fått två 

regeringsuppdrag för att förbereda kommuner, landsting och berörda myndigheter för den 

kommande inkorporeringen. Dahlström berättar att hon arbetar som projektkoordinator för 

detta projekt som fått namnet Barnrätt i praktiken. Barnrätt i praktiken är ett kunskapslyft 

som består av e-learning och barnrättsresan. E-learning är en internetbaserad utbildning 

och Barnrättsresan är en processinriktad utbildning till verksamheter och myndigheter för 

att ge verktyg till hur dem kan implementera barnkonventionen i sitt arbete. Förutom detta 

kunskapslyft framkom det från intervjun med Dahlström att Barnombudsmannen även har 
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tagit fram en webbsida som heter mina rättigheter. Mina rättigheter är en sight som riktar 

sig till såväl barn som lärare för en ökad kunskap om barnens rättigheter. 

 Englundh berättade att det är många kommuner, landsting och regioner som har skapat 

en samordningsfunktion som syftar till att samordna barnets rättigheter i den kommunen, 

landstingen eller regionen. Fortsättningsvis menar Englundh att det är viktigt att det finns 

en funktion som samordnar arbetet för att rättigheterna ska få genomslag. 

7.4.2 Behövda insatser 
Då intervjupersonerna tillfrågades om de planerade insatserna för inkorporeringen 

kommenterade majoriteten ett behov av ytterligare insatser som behövs för att 

barnkonventionen ska få genomslag. Det nämndes vidare att juridiken inte räcker utan det 

måste arbetas med även på andra plan.  

 
Man ska inte vara helt naiv och tro att enbart en inkorporering löser alla problem i de 

brister som finns i skyddet av barnets rättigheter. Även andra åtgärder behöver vidtas 

för att stärka barnets rättigheter – Citat, Anna Östberg 

 

 Övriga insatser som behövs för inkorporeringen var enligt intervjupersonerna att 

socialstyrelsen skriver allmänna råd och föreskrifter om implementeringen av de 

barnrättsliga principerna för kommuner och landsting så att det blir en likabehandling över 

hela landet. Samt att staten borde bidra med medel för kommuner och landsting i enlighet 

med finansieringsprincipen vilket innebär att staten ger offentlig verksamhet medel för 

ökad kunskap och utbildning om barnkonventionen.  

 Samtliga intervjupersoner pratade även om insatser som behövs i skolan för att det är 

där barn har möjlighet att lära sig om sina rättigheter och om innehållet i 

barnkonventionen.  

 Östberg påtalade även behovet av en utredning om varför inte barnkonventionen 

efterlevs idag och hävdar att det bör ha utförts innan beslutet. För nu uttalas det att 

barnkonventionen inte efterlevs men det nämns inte varför eller vart det brister. 

 Ulrika Rogland uttalade att från hennes perspektiv som särskilt målsägandebiträde för 

barn efterfrågar hon att barn i vårdnadstvister får ett särskilt ombud som ser till att barnets 

åsikt verkligen får ta plats i beslutsfattandet. På detta sätt menar Rogland att man kan 

säkerställa att barnets röst blir hörd eftersom att det inte alltid görs. Att barnets röst måste 

få ta med plats var en allmän efterfrågan hos samtliga intervjupersoner.  

 
Vi måste låta barn komma till tals mer, jag ser det fram för allt i vårdnadstvister men 

det är ju något som sker över lag. Jag vill att barn i vårdnadstvister får ett eget ombud 

precis som man har när det gäller LVU. För barn i vårdnadstvister kommer väldigt 

mycket i kläm – Citat, Ulrika Rogland 

 

Att höra barnets åsikter och faktiskt ta hänsyn till det och beakta barnets bästa och 

barnets åsikter innan man fattar beslut att man inte ska döma ut svar från början innan 

man fattar beslut att till exempel 5 åringar är för små för att ha åsikter om det här, det 

ska du inte besluta innan du har hört åsikterna – Citat, Petra Dahlström 

 

7.5 Synvända för barnets rättigheter 

Det har under intervjuerna påpekats att inkorporeringen av barnkonventionen kan leda till 

en skillnad för barnen i samhället. Intervjupersonerna nämnde att det kan leda till en 

synvända för hur individerna i samhället behandlar och pratar om och med barn. Detta 

skapade temat synvända för barnets rättigheter (se tema 5, i bilaga 1). 

 Samtliga intervjupersoner berättade om hur viktigt det är att alla individer i samhället 

ändrar syn på barnen och även hur dem behandlar barnen. Det framgick under intervjuerna 
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att det är där vi måste börja för att helt kunna uppnå barnens rätt. Det berättades att vi 

måste tänka om och vi måste tänka nytt i vårt förhållande till barn och vi måste behandla 

barn utifrån de rättigheter som dem har. Det framgick att det är en fördel att 

barnkonventionen blir svensk lag i och med att det kan bidra till att värderingar och 

normer förändras i samhället i stort. På detta sätt kan en lag fungera som ett pedagogiskt 

verktyg för att visa medborgare i samhället vad som anses vara rätt och fel.  

 Enligt Englundh innebär det att vi lever rättigheterna bland barnen för att visa och lära 

dem vad dem har för rättigheter. Detta kan till exempel vara att visa barnen att dem inte 

behöver ge en kram till en släkting bara för att dem har fått en leksak. Vidare berättar 

Englundh att vi måste tänka på vår barnsyn det vill säga hur vi pratar om och med barn. 

Hon berättade att vi är väldigt duktiga på att etikettera barn som exempel barn med 

funktionshinder, ensamkommande barn och utsatta barn. Men barn är barn först och 

främst och det måste vi visa barnen genom att leva deras rättigheter. 

 
Jag pratar alltid om den barnsyn som vi har i ett land och inte bara som land utan även 

som individer i landet att det är viktigt att fundera över vilka ord använder vi när vi 

pratar om barn och hur behandlar vi barn i det allmänna vardagliga livet– Citat 

Elizabeth Englundh 

 

Det är jättepedagogiskt att göra något till lag i Sverige, för alla vet vad lag är men alla 

kanske inte har koll på vad en konventionen är eller vad den betyder – Citat Anna 

Östberg 

7.6 Behov av ett tvärdisciplinärt arbetssätt 

Det framgick under intervjuerna att det kan finnas en tolkningssvårighet när det gäller 

barnets rättigheter. En lösning på detta problem var enligt intervjupersonerna ett 

tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt perspektiv vid bedömningen av barnets bästa.  

 Leviner undervisar i terapeutisk juridik på Stockholms Universitet vilket bjöd in till en 

diskussion under intervjun hur terapeutisk juridik kan gynna barnens rättigheter vid beslut. 

Även Östberg har studerat juridik på Stockholms Universitet, vilket är ett av de få 

universitet som erbjuder undervisning i terapeutisk juridik, och har därför kunskap om 

teorin.  

 Svaren kring tolkningsproblemet, det tvärprofessionella arbetssättet och även teorin 

terapeutisk juridik skapade temat behov av ett tvärprofessionellt arbetssätt (se tema 6, i 

bilaga 1) 

7.6.1 Tolkning av barnkonventionen 
Det framkom under intervjuerna att det finns ett tolkningsproblem av barnkonventionen 

dels i och med en vag formulering i artiklar och förarbeten, dels på grund av att varje 

bedömning måste ske individuellt och det finns inte ett barn som är ett annat lik. Under 

intervjuerna betonades det dock att detta är ett problem som redan existerar idag vid 

bedömning av barnets bästa, tolkningsproblemet kommer inte bli mindre av en 

inkorporering. Åsikten kring tolkningsproblemet var enad bland intervjupersonerna med 

undantag från Dahlström som säger att hon tror att tolkningsproblemet kommer minska 

efter inkorporering och efter att barnens rättigheter stärks. Detta på grund av att det i den 

svenska översättningen av barnkonventionen tydliggörs i artikel 3 om prövning av barnets 

bästa. 

 En gemensam uppfattning bland intervjupersonerna är att för att kunna fatta ett korrekt 

beslut om barnets bästa måste man ha en tvärprofessionell bedömning.  

 
Tolkningssvårigheten är den största och svåraste utmaningen faktiskt. Det finns inget 

statiskt som är barnets bästa. När man ska gör en prövning om barnets bästa så ska det 

vara tvärdisciplinärt, att man ska träffas över professionsgränserna och göra den 
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bedömningen att vad är egentligen barnets bästa utifrån just den här frågan. Att man 

ska ha tvärprofessionella perspektiv när man ska göra den här bedömningen.– Citat, 

Elizabeth Englundh 

7.6.2 Teorin terapeutisk juridik gynnar juridiken 
Leviner berättade under intervjun att det är viktigt att man har en holistisk syn på 

människan vilket terapeutisk juridik erbjuder. Teorin betonar även behovet av annan 

kunskap som inte juridiken har när man ska fatta svåra beslut. Hon berättar vidare att 

användandet av terapeutisk juridik i beslutsfattande stärker och vidgar officialprincipen 

som är en princip som domstolar ska använda sig av idag och att det är viktigt med en 

stark rättighetsstat som ser till medborgarnas behov och intressen snarare än individuella 

rättigheter.  

 Både Leviner och Östberg är positiva till teorin och medger att juridiken kan leva i ett 

vakuum och vara väldigt strikt juridiskt och att terapeutisk juridik kan vara en bra metod 

för att öppna upp till nya perspektiv inom juridiken. Leviner avslutar med att berätta att 

hon tror Sverige har goda förutsättningar till att anamma terapeutisk juridik. 

 
Jag tänker att synsättet som TJ förmedlar och betonandet av behov av annan kunskap 

när man ska fatta svåra beslut och så är viktig. Det finns ett behov av att se mera 

holistiskt på människors situation och att det krävs då kunskap på olika sätt liksom 

som inte juridiken har och att juridiken inte ska ses som i ett vakuum det är viktigt – 

Citat, Pernilla Leviner 

7.7 Inkorporeringen av barnkonventionen: en internationell trend?   

Under intervjuerna framgick det att Sverige är relativt efter när det gäller inkorporeringen 

av barnkonventionen. Det framgick att den kommande inkorporeringen och det 

barnrättsliga arbetet i Sverige kan byggas på en europeisering av svensk rätt. Det framgick 

även att Norge har inkorporerat barnkonventionen, därför ställdes frågan om betydelsen av 

inkorporeringen i Norge till samtliga intervjupersoner. Svaren kring inkorporeringen i 

Norge och europeiseringen av svensk rätt skapade temat Inkorporeringen av 

barnkonventionen: en internationell trend? (se tema 7, i bilaga 1). 

7.7.1 Förändring av svenskt rättssystem 
Det framgick i intervjuerna att det skett en förändring av det svenska rättssystemet 

överlag. Det kan därför vara en så kallad europeisering av rätten som gjorde att 

europakonventionen fick det genomslag som den fick och inte för de förändringar som 

skedde i form av inkorporering och transformering. Att rätten har förändrats generellt kan 

förklaras som en process där rätten internationaliseras och pluraliseras. Detta medför att 

den som tillämpar lagen nu även måste ta hänsyn till annan rättspraxis och andra 

rättskällor inte bara kolla på svensk lagstiftning. Kanske är vi redan på väg in i en process 

som stärker människors och barnets rättigheter utan att vi behöver inkorporera de 

internationella konventionerna. 

 
Det kan snarare vara en allmän europeisering av rätten som har gjort att 

Europakonventionen har fått genomslag alltså det är svårt att veta vad är hönan och 

vad är ägget, att rätten så att säga förändras generellt. Vi är i en process där rätten 

internationaliseras och pluraliseras – Citat, Pernilla Leviner 

7.7.2 Inkorporeringen av barnkonventionen i Norge  
Östberg nämnde under intervjun att Sverige har en övertro på att vi har ett bra 

barnperspektiv och att vi ofta hurrar för det barnrättsliga arbete som vi åstadkommit, men 

om Sveriges barnperspektiv jämförs med Norge ligger vi i underkant. Hon berättade 

vidare att detta beror på att barnens rättigheter inte har varit ett lika prioriterat område i 
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Sverige som i Norge. Dahlström delar denna uppfattning och påtalade att dem ofta 

använder Norge som ett bra exempel. 

 Under intervjun med Leviner påtalades att det inte var samma debatt i Norge kring 

barnens rättigheter, kritik eller inkorporering när barnkonventionen inkorporerades. Hon 

berättade att detta kan ha och göra med att det inkorporerades andra konventioner 

samtidigt som barnkonventionen och att det kan vara därför som barnkonventionen inte 

fick mycket uppståndelse. Hon berättade även att det är svårt att veta om inkorporeringen 

hade någon betydelse för barnets rättigheter i och med att det är omöjligt att veta hur det 

skulle ha varit i Norge om landet inte hade inkorporerat barnkonventionen. Hon berättade 

även att det kan bli lite fel när man tittar på andra länder detta på grund av att rättskulturen 

och rättssystemet har en stor betydelse. Även mellan länder som är så lika som Sverige 

och Norge är kan det få olika betydelser.  
 

I Norge så var det inte på samma sätt den här debatten som har varit i Sverige. Man 

inkorporerade andra internationella konventioner samtidigt så det blev inte samma 

fokus liksom på just den här konventionen men en del menar att den har haft betydelse 

och andra menar att det inte har haft stor betydelse. Man vet ju inte heller hur det hade 

varit om konventionen inte hade inkorporeras alls så det är svårt att säga – Citat, 

Pernilla Leviner 

 

8. Diskuterande analys 

I kapitlet diskuteras det som framgick i intervjuerna i relation till studiens empiri och 

teorier. Intervjupersonerna delar många uppfattningar med barnrättsutredningen samt 

regeringens proposition till riksdagen. Det är information om bland annat risken att det 

sker en överlämning av det politiska ansvaret på rättstillämpare samt den fördel som 

uttalas av att behandla barnärenden med ett tvärdisciplinärt arbetssätt. Intervjupersonerna 

informerade om vikten av att barnet ses som en bärare av rättigheter samt att det är 

väsentligt att alla människor i samhället ändrar syn på barnen och ser dem som bärare av 

rättigheter.  

8.1 Resultat som överensstämmer med tidigare kunskap 

En del av den information som framkommer i intervjuerna stämmer på många sätt överens 

med det som framgick av bakgrunden och kunskapsläget. Dels har intervjupersonerna, 

regeringens proposition till riksdagen och barnrättsutredningen till stor del samma 

uppfattning kring vad det finns för förhoppningar kring en inkorporering av 

barnkonventionen. Dels framkommer det att intervjupersonerna anser att det är av stor vikt 

att fortsätta en transformering av barnkonventionens bestämmelser in i nationell 

lagstiftning, precis som propositionen och barnrättsutredningen också påtalar. Dels delar 

dem uppfattningen om att barnkonventionen kan framstå som vag i sina formuleringar och 

att den därför kan bli svår för jurister och myndighetspersoner att tolka och tillämpa, vilket 

remissinstanserna i barnrättsutredningen också uppfattade som problematiskt (SOU 

2016:19) (Prop. 2017/18:186). 

 Det framkom från intervjuerna att den positiva förväntade förändringen som en 

inkorporering av barnkonventionen kan leda till är att det blir ett symboliskt tydliggörande 

av barnens rättigheter. Detta i och med den diskussion och de insatser som planeras för att 

implementera barnkonventionens principer och bestämmelser i alla verksamheter som 

arbetar med barn. På detta sätt skapas ett synliggörande som Åhman nämner i intervjun i 

form av Convention Funktion of Reform, att barnkonventionen kommer på agendan och 

diskuteras skapar ett synliggörande av konventionen och dess bestämmelser. 

 Det nämns tidigare att de barnrättsliga bestämmelser som har transformerats in i 

nationell lag (till exempel att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn och att 

barn har rätt att få sin röst hörd) ses mer som en möjlighet och rekommendation för 
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yrkessamma än en faktisk bestämmelse (SOU 2016:19). Regeringen anser att en 

inkorporering kommer att leda till att barnets rättigheter synliggörs i alla beslut och 

utredningar som innefattar barn. Vidare anser regeringen att de artiklar som kommer att få 

störst genomslag av en inkorporering är artikel 3 (principen om barnets bästa) och artikel 

12 (principen om barnens rätt att komma till tals). De anser att barnets bästa kommer att 

prövas i alla beslut och utredningar som innefattar barn samt att barnens rätt att uttrycka 

sin mening och få den hörd kommer att bli ett krav i alla utredningar och bedömningar 

som rör barn, detta utifrån barnets mognad och ålder (2017/18:186). 

 Intervjupersonerna delar denna åsikt, de tror och hoppas att barnets rättigheter kommer 

att synliggöras vid en inkorporering av barnkonventionen. Det framkommer även under 

intervjuerna att de instämmer med regeringen om att det är artikel 3 (principen om barnets 

bästa) och 12 (principen om barnets rätt att komma till tals) i barnkonventionen som 

förhoppningsvis kommer få mer genomslag av en inkorporering. Genom denna iakttagelse 

kan en gemensam förhoppning fastställas om att barnets rättigheter kommer att 

synliggöras. Samt att principen om barnets bästa samt principen om barnets rätt att komma 

till tals kommer att få mer genomslag efter en inkorporering.  

 Även behovet av en fortsatt transformering är en förutsättning för att barnkonventionen 

ska få genomslag enligt både regeringen och intervjupersonerna. Enligt regeringen 

kommer den tillsatta utredningen i form av en kartläggning identifiera de lagar i nationell 

lagstiftning som inte stämmer överens med barnkonventionen så att en fortsatt 

transformering kan utföras (Prop. 2017/18:186). Det framkom från intervjuerna att 

transformeringen inte kan avslutas efter kartläggning och inkorporering utan att det krävs 

att det uppmärksammas när det råder en normkonflikt mellan nationella lagar och 

barnkonventionen. Vid uppmärksammandet av nya områden där det sker en konflikt 

mellan barnkonventionens bestämmelser och nationell lag bör det beslutas om 

transformering.  

 Intervjupersonerna berättade även att det är av vikt att denna transformering även sker 

in i lagar som indirekt rör barn och inte bara lagar som direkt rör barn. Detta eftersom att 

barnens rättigheter ska genomsyra hela samhället och för att det kan uppstå en 

normkonflikt mellan lagar som till exempel först och främst rör föräldrarna och lagar som 

rör barnen. Ett sådant område som uppmärksammades av intervjupersonerna var bland 

annat lagar som rör bistånd. Vad händer om föräldrarna enligt lag inte har rätt till bistånd 

men det minderåriga barnet har det, ska föräldrarna ändå på grund av detta få rätt till 

bistånd? I dessa konflikter kan det uppstå ett problem vid tolkningen och tillämpningen av 

barnkonventionen om det inte skett en transformering av konventionens bestämmelser in i 

övrig lagstiftning. 

 En svårighet och utmaning som nämns i både kapitlet utmaningar och svårigheter av en 

inkorporering och i intervjuerna är den generella uppfattningen om att barnkonventionen 

är vagt formulerad och svår att tolka och tillämpa i praktiken (SOU 2016:19). Det 

framgick under intervjuerna att det är en fördel att ha ett tvärdisciplinärt eller 

tvärprofessionellt arbetssätt vid bedömning av barnets bästa. Detta på grund av den 

tolkningssvårighet som råder dels vid bedömningen av vad som faktiskt är barnets bästa 

men även för att tolka och tillämpa bestämmelserna i barnkonventionen. Det kan därför 

vara av vikt att använda ett tvärdisciplinärt arbetssätt vid tillämpningen av konventionen, i 

och med att olika professioner tillsammans tolkar det som står skrivet i konventionen samt 

tillämpar de barnrättsliga principerna utifrån ärendet.  

 Tillämpningen av ett tvärprofessionellt arbete kan kopplas till teorin terapeutisk juridik. 

I terapeutisk juridik är det av stor vikt att juristen bjuder in andra vetenskaper för att få en 

bredare förståelse av konflikten som ska uppklaras. När det skapas en bredare förståelse av 

konflikten blir det lättare för juristen att förstå effekten av de olika lösningarna som kan 

erbjudas. Att bjuda in samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga rön i juridiken 

hjälper å ena sidan juristen att förstå det psykologiska bakom konflikten samt effekten av 
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lösningen. Å andra sidan hjälper det även samhälls- och beteendevetenskaperna att förstå 

hur barnkonventionens artiklar kan tolkas och tillämpas juridiskt. Barnets bästa är ett 

begrepp som kan tänkas svårt att beakta vid alla ärenden. För en yrkesperson med 

samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund kan det tänkas svårt att med 

lagstöd fatta beslut om barnets eget bästa. På samma sätt kan det för jurister te sig vara 

lättare att finna lagstöd för beslut utifrån barnets bästa men desto svårare att beakta alla 

faktorer som inverkar i att beslutet blir det bästa för barnet. Diesen (2011) beskriver därför 

att det är viktigt att juristen införskaffar grundläggande kunskap i psykologi och 

beteendevetenskap för att veta när en konflikt är så pass utmanande att det krävs stöd från 

andra professioner. Terapeutisk juridik kan ses som en teori där yrkessamma över olika 

professioner hjälps åt för att tillsammans hitta den bästa lösningen. Det nämndes tidiagare 

att konflikter som hanteras av barn- eller familjerätten ofta omfattas av mycket känslor 

och att det därför är av extra stor vikt att dessa ärenden behandlas med ett tvärdisciplinärt 

synsätt. Därför är det viktigt att konflikter som innefattar barn får den mest effektiva, 

hållbara och långsiktiga lösningen.   

 Vikten av att låta barnen komma till tals i ärenden som rör dem bör poängteras. Det 

framgick dels i barnrättighetsutredningen som påtalade bristen i användandet av principen 

och dels i intervjuerna. Angående barnens rätt att komma till tals argumenterar denna 

studie för att användandet av teorin terapeutisk juridik kan vara användbar. Detta i och 

med att barnkonventionens artiklar lyder att barnet ska ha rätt att få sina åsikter hörda i 

alla ärenden som rör dem och för att detta ska mätas i förhållande till barnets mognad och 

ålder. Det betyder att jurister behöver tillgång till psykologer i de fall där barnets rätt att 

komma till tals måste mätas i förhållande till barnets mognad och utveckling. Genom att 

låta en psykolog avgöra om barnet är mogen nog att bli hörd i ärendet så lever man på 

riktigt upp till principen om att göra barns röst hörd. Citat från Dahlström, poängterar 

bristen vid att faktiskt lyssna på barnens åsikter i ett ärende innan man fattar beslut om att 

barnet är för ungt för att yttra sig. Genom att Juristen får tillgång till en psykolog kan en 

korrekt bedömning ske kring om barnet ska få rätt till att göra sin röst hörd utifrån mognad 

och ålder.  

 Diesen (2011) nämner vikten av användandet av terapeutisk juridik i barn mål i och 

med det faktum att juristen kan behöva hjälp av andra professioner för att avgöra barnets 

mognad och utveckling. Vidare nämner Diesen att juristen bör ha kunskap kring 

utvecklingsteorier för att avgöra barnens utveckling i enskilda fall. Studiens resultat 

föreslår även, utifrån det som nämndes i föregående stycke, att detta är en förutsättning för 

att kunna leva upp till principen om barns rätt att komma till tals enligt artikel 12 i 

barnkonventionen.  

 I metoddiskussionen nämndes att teorin terapeutisk juridik, kan ha präglat resultatet 

och intervjufrågorna för denna studie. Intervjufrågor kring terapeutisk juridik ställdes till 

Östberg och Leviner, i och med att dem hade kunskap om teorin. Behovet av ett tvär 

disciplinärt och tvärprofessionellt arbetssätt nämndes dock även av Dahlström och 

Englundh. Dem ansåg att det var viktigt med ett tvärprofessionellt arbetssätt för att kunna 

dela kunskap och erfarenheter av tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Det 

tvärprofessionella arbetssättet påtalas genomgående i studien och anses vara viktigt för att 

barnkonventionen ska få genomslag och tillämpas på bästa sätt. Utifrån studiens resultat 

anses det därför vara av stor vikt att använda ett tvärdisciplinärt arbetssätt vid 

tillämpningen av barnkonventionen.  

 Terapeutisk juridik används sällan i Sverige (Diesen, 2011). Det är därför en utmaning 

att implementera det tvärprofessionella arbetssättet i svenskt rättsystem. Även om det 

framkommer i intervjun samt i studiens resultat att det hade underlättat tolkningen och 

tillämpningen av barnkonventionen är det inte en självklarhet att det tvärprofessionella 

arbetssättet kommer att användas. Som nämndes tidigare är ett av de områden som måste 

förbättras, för att barnkonventionens bestämmelser ska få genomslag, principen om att låta 
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barnen komma till tals. En organisation som har skapats för att möjliggöra denna princip 

är barnahus. Ett fullt fungerande barnahus är ett prakt exempel på terapeutisk juridik i 

praktiken, dock har barnahusutredningen (2010) visat att brister i barnens rätt att komma 

till tals finns även inom dessa verksamheter. Även om utredningen påtalar brister kan 

verksamheten barnahus anses vara ett steg i rätt riktning i att dels beakta principen om 

barnets rätt att komma till tals. Dels principen om barnets bästa i och med att all hjälp 

barnet kan tänkas behöva finns samlat på ett och samma ställe och risken för att barnets 

ärende skulle ”falla mellan stolarna” reduceras.  Dels i att skapa tvärprofessionella och 

tvärdisciplinära verksamheter för att tillsammans tolka och tillämpa barnkonventionen. 

Barnahus är relativt nytt för Sverige och den första barnahusverksamheten bildades 2005 

(Diesen, 2011).  

 Det nämns även i barnahusutredningen (2010) att många av de barnahusverksamheter 

som finns i Sverige inte har rätt kompetens, detta kan tänkas vara en anledning till varför 

verksamheterna fått den kritik som dem fått. Emellertid föreslår resultatet, utifrån vikten 

av ett tvärprofessionellt arbetssätt, att verksamheter som barnahus är en väg i rätt riktning. 

Det gör det möjligt att hjälpas åt över professorsgränserna för att tillsammans göra de 

tolkningar och tillämpningar som krävs för att barnkonventionen ska få genomslag.  

 Det är värt att betona att ett tvärprofessionellt tänk och samverkande verksamheter som 

barnahus är praktexempel på terapeutisk juridik i praktiken (Diesen, 2011). Samt att 

resultatet av denna studie pekar mot att det hade varit en bra lösning för att helt uppnå 

barnets rättigheter utifrån barnkonventionens bestämmelser. I och med Terapeutisk 

Juridiks betoning på långsiktiga lösningar, tvärprofessionella bedömningar och 

terapeutiska effekter (Diesen, 2011). Anses risken för tolkningen av barnkonventionens 

artiklar reduceras i och med det faktum att andra professioner bjuds in i tolkningen kring 

vad barnets bästa faktiskt är i det enskilda fallet. Vikten av behovet av tvärprofessionella 

bedömningar ökar chansen för samverkande verksamheter som barnahus, vilket leder till 

ett bättre barnperspektiv i form av att all den hjälp barnet tycks behöva finns samlat under 

ett och samma tak.  

 Terapeutisk juridik bidrar även till att juridiken inte framstår som strikt eller som i ett 

vakuum i och med att åsikter och bedömningar även görs av andra professioner. Samt för 

att juristen enligt ett terapeutiskt juridik- tänk alltid ska försöka finna den mest reparativa 

och långvariga lösningen på en konflikt. Inte nödvändigtvis den lösning som är rätt strikt 

juridiskt (Diesen, 2011). Enligt Leviner kan juristen riskera att leva i ett vakuum. Att alltid 

ha en person med en annan professionell bakgrund påverkar även det på grund av att 

juristens beslut kan bli ifrågasatt och andra bedömningar kan erbjudas.  

 För att jurister och myndigheter ska veta hur barnkonventionens artiklar ska tolkas och 

tillämpas, samt när konventionen ska ha företräde framför annan nationell lagstiftning har 

insatsen i form av en vägledning utformats. Denna vägledning kommer enligt både 

regeringen och intervjupersonerna skapa en förutsättning för hjälp vid beslut och 

utredningar där barn är inblandade (SOU 2016:19). Det framgick dock från intervjuerna 

att det även krävs en vägledning för övriga yrkessamma i samhället till exempel 

samhällsplanerare och byggnadsarbetare för att dem ska veta hur barnkonventionen kan 

tillämpas inom deras arbete. Övriga yrkesverksamma kommer inte kunna använda sig av 

den tänkta vägledningen och det krävs därför ytterligare vägledning. En planerad 

vägledning för andra professioner finns varken uttalat i SOU rapporten (2016:19) eller 

propositionen (2017/18:186).  

8.2 Risken för politisk problemdumpning 

Inkorporeringen av barnkonventionen inte kommer bli enkel och smärtfri. Som nämns 

ovan finns det svårigheter och utmaningar vid en inkorporering och dessa är samförstådda 

av både regeringen, utredare och remissinstanser i barnrättsutredningen och 

intervjupersoner. Under intervjun med Leviner identifierades ytterligare en svårighet och 
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utmaning som dessutom kan bidra till att inkorporeringen blir rent av kontraproduktiv. 

Denna svårighet kan beskrivas med begreppet politisk problemdumpning vilket innebär att 

det ansvaret som regeringen har i att säkerställa att barnkonventionen efterlevs i landet 

lämnas över till rättstillämparen. Med andra ord innebär politisk problemdumpning att 

ansvaret för att göra avvägningar som i grunden är politiska lämnas över till 

rättstillämparen. Det kan därför skapas en uppfattning om att det politiska ansvaret har 

tagits vid beslutet av en inkorporering men att faktiskt implementera barnkonventionens 

bestämmelser blir rättstillämparens ansvar (Leviner, 2018).  

 Om detta sker efter att barnkonventionen har inkorporerats finns det en risk för att 

arbetet med att följa upp implementeringen och användningen av konventionen avstannar. 

Detta bidrar till att andra nödvändiga insatser som behövs för att främja barnets rättigheter 

samt den fortsatta transformeringen av barnkonventionens bestämmelser in i nationell lag 

inte utformas och utvecklingen upphör. Leviner berättar i intervjun att det politiska 

ansvaret för att säkerställa att barnkonventionen följs stagneras om det sker en 

inkorporering men ingen fortsatt transformering eller kontinuitet i arbetet för att efterleva 

den. Vikten av en fortsatt transformering kan jämföras med Vamstad (2016) där det 

framgår att anledningen till varför barnkonventionen fick det genomslag i Norge som den 

idag har beror inte på inkorporeringen i sig utan på alla de insatser som skedde runt själva 

inkorporeringen. Det blir därför viktigt att det fortsättningsvis sker insatser för att främja 

barnets rättigheter och att det sker ett kontinuerligt arbete kring att implementera 

barnkonventionens bestämmelser i olika verksamheter och organisationer. Vamstad 

(2016) beskrev även att barnkonventionen i Norge har haft störst betydelse de första åren 

efter inkorporering. Det är därför värt att uppmärksamma att de insatser som beslutats 

kommer att genomföras innan Sverige faktiskt har inkorporerat konventionen. Det kan 

därför vara så att det mycket väl kommer skapas och identifieras fler insatser som behövs 

för att barnkonventionen kommer att få genomslag. Vidare beskriver Vamstad (2016) att 

Norge åren efter inkorporeringen har arbetat med att nyansera tolkningen av konventionen 

samt dess artiklar för att underlätta tillämpningen. Detta i kombination med en fortsatt 

transformering hade varit önskvärt efter inkorporeringen år 2020. Det går därför att vara 

observant kring att kartläggningen kan vara avgörande för fortsatt transformering och 

vägledningen kan vara väsentlig för en nyansering av tolkning och tillämpning. Men i och 

med att både kartläggningen och vägledningen ska redovisas under år 2019 kan varken en 

fortsatt transformering eller nyansering förväntas innan barnkonventionen blir gällande 

lag.  

 Regeringen inrättade Barnombudsmannen 1993. Det är Barnombudsmannens ansvar att 

företräda barn och ungas rättigheter och intressen i samhället med bakgrund av 

barnkonventionen samt bevaka efterlevandet av konventionen. Barnombudsmannen har 

även rättsliga befogenheter att uppmana förvaltningsmyndigheter, kommuner och 

landsting om att följa barnkonventionens bestämmelser samt att dem måste meddela 

regeringen om vilka åtgärder som har vidtagits för att förverkliga barnkonventionen (SOU 

2016:19). Det kan genom detta tänkas att Barnombudsmannen är regeringens högra hand 

när det gäller hur barnkonventionen efterlevs. Det kan argumenteras kring att detta 

reducerar risken för politisk problemdumpning i och med att regeringen alltid kommer att 

ha det yttersta ansvaret för att barns rättigheter enligt konventionen efterlevs och 

Barnombudsmannen ansvarar för att kontrollera till vilken grad detta sker i 

förvaltningsverksamheter, kommuner och landsting. Det kan dock förekomma en risk att 

regeringen förlitar sig på att Barnombudsmannen ansvarar för efterlevandet av 

konventionen. Om så är fallet bör det vara tydligt redan innan inkorporering i och med att 

både regeringen och Barnombudsmannen har samma ansvarsområden idag som dem 

kommer ha efter att barnkonventionen blir gällande lag.  

 Att det finns en risk att det sker en överlämning av ansvaret från regering till 

rättstillämparen framgick som en okänd svårighet och utmaning i början av denna studie. 
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Även om Leviner var den ända intervjupersonen som tog upp problemet med politisk 

problemdumpning uttryckte Englundh att en farhåga med inkorporeringen av 

barnkonventionen är att ansvaret fastnar i juridiken. Hon fortsatte med att berätta att 

barnens rättigheter är så brett att det måste omfatta alla i samhället och inte bara juristerna. 

Det kan fastställas av detta uttalande att det blir en svårighet att låta en inkorporering 

genomsyra hela samhället om ansvaret fastnar inom ett område. Det blir då av stor vikt att 

politikerna ser till att barnets rättigheter enligt barnkonventionen efterlevs på alla arenor i 

samhället. 

8.3 Förväntningen att barnen blir bärare av rättigheter  

Det nämns i barnrättighetsutredningen att barnen oftast inte bemöts som bärare av 

rättigheter från myndigheterna. Denna information nämns bland annat i 

Barnombudsmannens rapporter där barn fått berätta om situationer där de upplevt att de 

inte blivit lyssnade på eller tagna på allvar (SOU 2016:19). Det framkom även från 

intervjuerna att en förhoppning och förutsättning för att barnens rättigheter ska få 

genomslag är att barnen blir bärare av rättigheter. För att barnen ska kunna bli bärare av 

rättigheter är inte bara bemötandet dem får en given omständighet utan barnen måste även 

veta vad dem har för rättigheter. I resultatet framgår det att en behövd insats är att barnen 

får kunskap om sina egna rättigheter i form av information i skolan. Även om alla 

intervjupersonerna påtalade detta behov är det tänkta kunskapslyftet inte riktat till barnen 

utan till yrkessamma. Barnombudsmannen har ett kunskapslyft i form av mina rättigheter. 

Kunskapslyftet är riktat till barn och lärare för att kunna öka kunskapen om 

barnkonventionen i skolorna men i vilken grad detta används är inget som finns belägg 

för. Det kan dock poängteras att lärare synnerligen kommer att påverkas av den 

kommande inkorporeringen i och med att de i stor utsträckning arbetar med barn. Det är 

därför väldigt bra att det kunskapslyft som redan kan tillhandahållas från 

Barnombudsmannen i form av mina rättigheter finns att tillgå lärarna när de sedan ska 

undervisa barnen om deras rättigheter.  

 För att barnen ska bli bärare av rättigheter är det även av stor vikt att Sverige tillträder 

tilläggsprotokoll 3. Att Sveriges regering fortfarande inte beslutat om att tillträda 

tilläggsprotokoll 3 (som innebär att barn har rätt att överklaga beslut till FN:s 

barnrättskommitté om dem anser sig blivit orättvist behandlade) kan absolut anses 

motsägelsefullt om målet med inkorporering är att barnens rättigheter ska stärkas i 

samhälle. Leviner nämner i intervjun att det är motsägelsefullt i och med att det är en 

viktig faktor för att barnens rättigheter ska realiseras utifrån barnkonventionens 

bestämmelser.  

 Inkorporeringen av barnkonventionen görs enligt regeringen för att stärka barnens 

rättigheter i alla beslut som rör dem (Prop. 2017/18:186). Att ställa detta uttalande i 

kontrast till att inte tillträda tilläggsprotokoll 3 kan ses som att barnen inte beviljas alla 

medel för att bli bärare av rättigheter i och med att de inte har rätten att överklaga till en 

oberörd instans om de anser sig felbehandlade.  

 Det framgick under intervjuerna att det kan vara taktiskt av politikerna att först satsa på 

att inkorporera barnkonventionen och sedan tillträda tilläggsprotokoll 3 i och med att 

inkorporeringen mötte motstånd. Om barnens rättigheter enligt barnkonventionen ska få 

genomslag är det enligt intervjupersonerna av stor vikt att det beslutas att tillträda 

tilläggsprotokoll 3. Det är möjligt att anse att detta är en förutsättning för att barnen ska 

kunna bli bärare av rättigheter som motsvarar vuxnas rättigheter. Om ett barn känner sig 

felbehandlat av en auktoritet men inte har möjligheten att överklaga detta beslut befinner 

sig barnet fortfarande i underläge och frågan är om barnet då ens har rättigheter. Att 

faktiskt kunna motsätta sig en auktoritet i samhället är kan anses vara det som ger oss 

mänskliga rättigheter och dessa ska motsvara barnens rättigheter i form av 

barnkonventionen. Om ett barn är oförmöget att själv överklaga de beslut som fattas i 
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ärenden eller utredningar som rör dem ska dessa beslut fortfarande kunna överklagas av 

vårdnadshavare.  

 Om det skulle bli så att politikerna medvetet eller omedvetet förskjuter de skyldigheter 

dem har i att se till att staten efterlever barnkonventionen finns det en risk att tillträdandet 

av tilläggsprotokollet läggs på is. Det blir då emellertid oklart om det kommer att ske en 

inkorporering eller ratificering av tilläggsprotokoll 3, även om detta är önskvärt av de 

sakkunniga som medverkat i denna studie.  

8.4 Inkorporeringen kan leda till en synvända  

Det framkom i intervjuerna att det är viktigt att alla individer i samhället ändrar syn på 

barnen och hur de behandlar dem. Englundh konstaterade att det är där vi måste börja för 

att helt kunna uppnå barnens rättigheter. Intervjupersonerna berättade även att stiftandet av 

lagar kan skapa och förändra normer och värderingar i samhället i stort och att på så sätt är 

det väldigt pedagogiskt att göra något till lag. Kopplingar mellan intervjupersonernas 

uttalanden om att en inkorporering av barnkonventionen kan bidra till en synvända för alla 

människor i samhället kan förbindas med Emile Durkheims sociologiska teori. 

 I kapitlet om Durkheims sociologiska teori nämns synen på samhället som en helhet 

utifrån holism. Det nämns även att samhället är uppbyggt av formella lagar och regler 

vilket skapar en möjlighet för oss människor att leva tillsammans. Durkheims teorier om 

samhället som en helhet motsätter sig att samhället är uppbyggt av individuella önskningar 

och motiv som skapar förutsättningarna för oss att kunna leva tillsammans. Det nämns 

även att de lagar och regler som skapas i ett samhälle utgör ett socialt kontrakt för oss 

människor som bor i samhället (Gunerussen, 2007). Att barnkonventionen nu blir lag 

påverkar alla människor i samhället och skapar ett nytt tänkande kring barnens rättigheter 

för alla människor. Det framkom även i intervjuerna att det är viktigt att alla människor 

tänker om när det handlar om barnets rättigheter och att de nya perspektiven inte fastnar i 

juridiken. Det kan därför vara så som en del av intervjupersonerna hävdar att en 

inkorporering av barnkonventionen och det faktum att hela konventionen blir lag kan bli 

ett pedagogiskt verktyg. Genom att lagstadga barnets rättigheter utifrån barnkonventionen, 

blir dessa lagar och principer en del av alla människors sociala kontrakt.  

 Durkheims funktionalism den process som sker när det sociala tvånget bevaras till följd 

av de gynnsamma sociala verkningarna som dem ger (Gunnerusen, 2007). I och med att 

barnkonventionen ratificerades 1990 har dess bestämmelser varit ett socialt tvång dock har 

det yttre tvånget som konventionen utgör ännu inte utvecklats till ett inre tvång. Det kan 

därför anses viktigt att förstärka det yttre tvånget genom att barnkonventionen blir lag. Att 

barnen ska ha rätt till rättigheter kan anses vara en gemensam åsikt och ett gemensamt 

intresse för alla världens stater. Därför utgör barnkonventionen ett socialt tvång för alla 

människor. FN utgör då den auktoritet som sätter lagar och regler som utgör sociala tvång 

för världens stater och på detta sätt kan barnens rättigheter och barnrättskommittén även 

kopplas till konvergensteorier och nyrealismen. 

 Durkheims teori innehåller även begreppen yttre och inre tvång (Gunnerusen, 2007). 

Genom att auktoriteter i samhället stiftar lagar och formella regler skapas ett yttre tvång 

för de människorna som lever i samhället. Efter tid kommer de lagar och regler som stiftas 

bli allt mer etablerade och människorna i samhället följer dessa lagar utan att de tänker på 

det. Det yttre tvånget blir då mer som allmänt tänkande eller sunt förnuft för individerna i 

samhället (Gunerussen, 2007). Likheter kan dras till när barnaga blev förbudet enligt lag, 

innan förbudet var det en mer allmän uppfattning om att det var okej att tillrätta sina barn 

med slag. Efter att lagen trädde i kraft har den synen på barnaga förändrats och idag skulle 

det anses vara oacceptabelt bland de flesta medborgare i samhället.  

 På detta sätt blir inkorporeringen av barnkonventionen ett pedagogiskt verktyg för alla 

människor i samhället. Att konventionen blir lag skapar ett yttre tvång som alla måste rätta 

sig efter. Inte bara jurister eller myndighetspersoner utan alla. Det kan bli en omställning i 
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början men i och med att det är lag tvingas alla människor följa det yttre tvånget. När det 

yttre tvånget blir mer väletablerat kan principerna om barnens rättigheter övergå till att bli 

ett allmänt tänkande och sunt förnuft för individerna i samhället. Det övergår då till att bli 

ett inre tvång.  

 Östberg, nämner i intervjun att det är pedagogiskt att inkorporera internationella 

konventioner eftersom att alla vet vad en lag är men alla vet inte vad barnkonventionen är.  

Även om Sverige har varit tvunget att följa konventionens bestämmelser efter 

ratificeringen 1990 har inte barnens rättigheter utifrån konventionen varit en del av det 

sociala kontraktet eftersom att den inte varit lag. I och med att konventionen blir lag blir 

tvånget att följa lagen mer tydlig för alla människor i samhället och förhoppningen är att 

barnets rättigheter och en synvända för hur vi pratar med barn, om barn och behandlar 

barn blir en del av varje människas inre tvång. På det sättet kommer barnen behandlas som 

bärare av integritet och rättigheter omedvetet av alla människor i samhället.   

 

9. Avslutande diskussion 

I kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till studiens syfte och problemområde. 

Det sker även en argumentation för varför studien är relevant för socialt arbete. Det 

bedöms även finnas ett behov av fortsatt forskning på ämnet vilket också diskuteras. 

9.1 Diskussion kring studiens resultat 

Syftet med studien är att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering. 

Det framkommer i studien att det finns flera förändringar som en inkorporering av 

barnkonventionen förväntas leda till, dessa förändringar är dels positiva och dels negativa.  

De positiva förändringar som identifierades är att barnens rättigheter kommer att 

synliggöras, det kan innebära en synvända för alla individer i samhället, barnets bästa 

kommer att prövas i alla ärenden som rör barn och barnens rätt att komma till tals kommer 

få ett starkare genomslag. De negativa förändringarna som förväntas av en inkorporering 

är att barnkonventionen blir svår att tolka och tillämpa i praktiken i och med att den är 

vagt formulerad. Samt att det finns en risk att det kommer att kunna ske en politisk 

problemdumpning i och med att politikerna anser att de gjort det som de förväntas göra 

utifrån sitt ansvar att säkerställa att konventionen följs genom den bestämda 

inkorporeringen. De negativa förändringarna som kan förväntas är även de svårigheter och 

utmaningar som råder vid den tänka inkorporeringen.  

 De insatser som har identifierats är de tre insatserna i form av vägledning, kartläggning 

och kunskapslyft. Vägledningen förväntas underlätta för tolkning och tillämpning av 

barnkonventionen i praktiken, vilket är en av de svårigheter som inkorporeringen medför. 

Kartläggningen syftar till att identifiera områden där nationell lagstiftning inte 

överensstämmer med barnkonventionen vilket medför möjligheter för en fortsatt 

transformering. Kunskapslyftet syftar till att öka kunskapen om barnkonventionen och 

dess bestämmelser i verksamheter och myndigheter som arbetar med barn (SOU 2016:19). 

Det kan dock anses vara oroväckande att regeringen anser att dessa insatser räcker för att 

barnkonventionen ska få genomslag. Det ökar risken för en förskjutning av det politiska 

ansvarsområdet till andra instanser i form av en politisk problemdumpning. Studiens 

resultat överensstämmer med uttalanden av Leviner (2018) och remissinstanserna i 

barnrättsutredningen (SOU 2016:19).  

 Det är besynnerligt att insatserna tillsätts efter ett beslut av inkorporering. Om 

insatserna hade tillsatts innan beslutet om inkorporering fattades hade det underlättat för 

den kommande transformeringen och en närmare förståelse för vad som kan tänkas vara 

svårt att tolka och tillämpa i praktiken hade identifierats och kunnat åtgärdas innan 

barnkonventionen blir gällande lag. I och med att insatserna ska presenteras hösten 2019 

och barnkonventionen blir gällande lag januari år 2020 är tiden för åtgärder i form av 
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transformering och nyansering knaper. Det kommer alltså behöva ske efter att 

barnkonventionen blir gällande lag, drömscenariot enligt studiens resultat är att när 

barnkonventionen får genomslag i nationell rätt så vet alla instanser redan vad den innebär 

för den egna verksamheten. De vet även hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas i 

praktiken så att det görs på rätt sätt redan från början. 

 Det bör även poängteras att barnens rättigheter är ett rörligt fenomen och det kommer 

alltid nya arenor där barnens rättigheter behöver stärkas. Det kan därför vara av stor vikt 

att det barnrättsliga arbetet sker kontinuerligt även efter att barnkonventionen blir gällande 

svensk lag. Det framgick även av Vamstad (2016) att det är en nyansering av 

barnkonventionens artiklar och kontinuerligt aktivt arbete som bidragit till att 

barnkonventionen fått genomslag i Norge. Även om Lundy et al. (2013) skriver att det är 

viktigt att alla länders resa till att uppnå barnens rättigheter är individuell visar studiens 

resultat att Sverige i detta fall ska lära från Norge. För att vi på bästa sätt ska kunna uppnå 

barnens rättigheter måste arbetet ske kontinuerligt med insatser och transformeringar som 

underlättar för att barns rättigheter främjas av alla människor i samhället. Det är även 

viktigt att de insatser och transformeringar som görs grundas på de behov som vi har i 

Sverige och att vi på detta sätt skapar vår egen riktning för att uppnå målet med att barnen 

blir bärare av rättigheter. 

 Ett samband kan dras mellan utlåtandet av Lundy et al. (2013) angående vikten av att 

de länder som inkorporerar barnkonventionen måste finna sin egen väg till full 

inkorporering och uttalandet av Leviner. Leviner (2018) menar att i och med det faktum 

att barnkonventionen ratificerades för 29 år sedan och yrkessamma har varit tvungna att 

följa barnkonventionen under de åren, möjliggör att problemet inte ligger i lagstiftningen 

utan i tolkningen av den. Det bör därför noteras att Sverige kanske inte är i behov av att 

göra barnkonventionen till svensk lag utan omformulera och nyansera innebörden av den 

transformerade lagstiftningen som redan finns.  

 Resultatet av denna studie pekar mot att terapeutisk juridik kan vara en möjlig lösning 

kring denna tolkningssvårighet. Genom att professioner samarbetar och tillsammans avgör 

vad som är barnets bästa samt om barnet är moget att få sin röst hörd i ärenden som rör 

dem. Denna studie påvisar även att samverkansverksamheter som innehåller en 

tvärprofessionell arbetsgrupp så som barnahus, kan underlätta för bedömningen av barnets 

bästa. Det underlättar även för barnen som kan finna all den hjälp de behöver inom samma 

verksamhet och det minimerar risken att dem faller mellan stolarna.  

 Det bör även noteras att terapeutisk juridik gynnar barnets bästa i och med att teorin 

syftar till att alltid hitta den mest långsiktiga och terapeutiska lösningen för de inblandade 

i konflikten inte det som är mest rätt juridiskt (Diesen, 2011). Studiens resultat 

argumenterar därför för att terapeutisk juridik kan underlätta bedömningen av barnets 

bästa i till exempel vårdnads mål. Teorin betonar även vikten av att juristen hör in de 

inblandades åsikter för att få en klar bild av konflikten och för att kunna avgöra den bästa 

möjliga lösningen på problemet. Vilket i vårdnads mål även innefattar barn. Ett samband 

skapas då mellan teorin terapeutisk juridik och principen av barns rätt att få sin röst hörd, 

som återfinns i artikel 12 i barnkonventionen. 

 Studien identifierade även ett behov av en insats som ökar barnens kunskap kring 

barnkonventionen och deras rättigheter eftersom att dem måste ha kunskap om att dem är 

bärare av rättigheter. En insats för att öka kunskapen hos barnen finns i 

Barnombudsmannens internetbaserade insats mina rättigheter men det framgick från 

intervjuerna att denna kunskap främst måste tillhandahållas barnen i skolan. En lösning 

kan därför vara ett krav om undervisning om barnens rättighet i skolan och att detta blir 

obligatoriskt utifrån läroplanen. Att barnen är bärare av rättigheter är en ståndpunkt som 

förlorar sitt värde i det faktum att Sverige ännu inte ratificerat eller beslutat om att 

inkorporera barnkonventionens tilläggsprotokoll 3. Detta tilläggsprotokoll utgör en 

möjlighet för barnen att överklaga beslut och utredningar som rör dem till FN:s 
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barnrättskommitté (SOU 2016:19). Det är möjligt att argumentera att detta är en 

nödvändig åtgärd om barnens rättigheter ska uppnås fullt ut och det anses även vara en 

förhoppning hos intervjupersonerna. 

 I samhörighet med det som diskuteras ovan anses studiens huvudproblem, om den 

kommande inkorporeringen av barnkonventionen kommer kunna fylla de luckor som finns 

i det barnrättsliga arbetet, till viss del vara besvarad. Studiens resultat visar dock att den 

förväntade förändringen kan bli både positiv och negativ, vilket betyder att luckorna kan 

förbli öppna eller eventuellt täppas igen. En inkorporering av barnkonventionen kan leda 

till att barnen blir bärare av rättigheter och behandlas utefter det. Således kan det även 

betyda att transformering av barnkonventionen kommer att ske för att säkerställa 

normharmoni i alla beslut som innefattar barn.  

 I kontrast till dessa positiva förändringar av en inkorporering har flertalet negativa 

scenarion också identifierats. Inkorporeringen kan även leda till att det barnrättsliga 

arbetet i att efterleva barnkonventionen genom transformering upphör. Detta i och med det 

faktum att det finns en risk för politisk problemdumpning och att politikerna därför slutar 

ta sitt ansvar. Det finns även en risk för att myndigheter och verksamheter som arbetar 

med och för barn inte får de insatser som krävs för att dem ska kunna tolka och tillämpa 

konventionen.  

 Den framtidsbild som intervjupersonerna har om synvända för alla individer i samhället 

kräver även kunskap och information till alla i samhället. Hur spridningen av 

barnkonventionens innehåll till allmänheten och främst barnen ska se ut är i dagsläget 

oklart. Trots att det framgår i artikel 44 och 45 i barnkonventionen att det är 

konventionsstatens ansvar att se till att barn och vuxna inom nationens gränser får kunskap 

om konventionens bestämmelser (UNICEF, 2008). Det är dock en förutsättning för att 

barnen ska bli bärare av rättigheter på alla arenor i hela samhället. Hur kan barnen som 

rättighetsbärare antas om de inte behandlas som bärare av rättigheter av alla individer i 

samhället. Framförallt hur ska vi kunna presumera att de är bärare av rättigheter om dem 

inte har rätten att överklaga beslut till utomstående enhet.  

 Som slutsats påvisar studiens resultat att de insatser och den kraftansträngning som sker 

de närmsta åren i samband med inkorporering kan bidra till att de luckor som finns i det 

barnrättsliga arbetet fylls. Dock kan det argumenteras för om de insatserna som regeringen 

har beslutat om (kunskapslyft, vägledning och kartläggning) kommer att räcka för att 

tillgodose de förändringar som förväntas.  

9.2 Studiens relevans för socialt arbete 

 Denna studie är relevant för socialt arbete i och med att socionomer synnerligen arbetar 

med och för barn och kommer därför att omfattas av barnkonventionens bestämmelser. 

Socionomer kommer att möta barn som är i behov av insatser, familjer som är i behov av 

stöd och människor som är i behov av hjälp och som har barn. På alla dessa områden 

måste barnets bästa beaktas även om utredningen främst rör föräldern. Socionomer måste 

då ha vetskap om vad principen om barnets bästa och principen om barns rätt att komma 

till tals innebär och hur principerna utifrån barnkonventionens bestämmelser tillämpas. 

 Det är även viktigt från ett socialt arbetes perspektiv att ha vetskap om hur 

barnkonventionen ska inkorporeras och hur denna inkorporeringsprocess kommer fungera. 

Om socialarbetare har kunskap om till exempel den fortsatta transformeringen av 

barnkonventionen kan dem påverka den transformeringen. Att social arbetare faktiskt 

uppmärksammar när det uppstår en konflikt mellan nationell lag och barnkonventionen är 

otroligt viktig för att kunna påverka transformeringen. Som nämndes i resultatet är det av 

stor vikt att myndigheter meddelar när det råder normkonflikt mellan barnkonventionen 

och den nationella lagstiftningen så att en fortsatt transformering kan ske.  

 Det kan förmodas att socionomen lätt faller tillbaka i gamla mönster och fattar beslut 

utifrån den lagstiftning som användes innan inkorporeringen om det skulle visa sig att den 
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nya lagstiftningen inte är förenlig med den gamla. Istället för att då återgår till 

bekvämligheten är det viktigt för alla om normkonflikten, tolkningssvårigheten eller 

tillämpningssvårigheten uppmärksammas.  

9.3 Framtida behov av forskning 

 Barnkonventionen, inkorporeringsprocesser och barnens rättigheter är mycket breda 

företeelser. Det finns därför många fler områden som denna studie hade kunnat 

uppmärksamma och undersöka. Det faktum att det studerade området är mycket brett 

påverkade avgränsningar i form av intervjupersoner och fokusområden till att omfatta 

förväntningar av inkorporering, planerade insatser och svårigheter och utmaningar. Ett 

område som hade varit intressant att undersöka som ett komplement till denna studie är 

vad barnen har för kunskap om deras rättigheter. Samt hur undervisning om 

barnkonventionen och barnens rättigheter sker i skolan, om den sker.  

 Det hade även varit intressant för studiens syfte att inkludera fler länder än Norge i den 

jämförelse som görs kring vad en inkorporering av barnkonventionen i Sverige kan tänkas 

leda till i förhållande till Norges utveckling. Ytterligare intressanta jämförelser hade 

kunnat skapas kring skillnaden med inkorporering i dualistiska och monistiska 

konventionsstater. Utgör det en skillnad för konventionens betydelse i landet beroende på 

om processen först innefattar ratificering och transformering och sen inkorporering eller 

omvänt?  

 I och med att studien för fram kritik mot bland annat att regeringen inte har beslutat att 

tillträda tilläggsprotokoll 3 samt risken för politisk problemdumpning hade det varit 

intressant för studiens resultat att även intervjua politiker. Det hade erbjudit en möjlighet 

att undersöka om det förs en diskussion kring fler insatser för inkorporeringen eller om 

dem planerar att tillträda tilläggsprotokoll 3.  

 Som nämndes i metoddiskussionen, hade det även varit intressant att genomföra en 

liknande studie efter att barnkonventionen har inkorporerats. I och med att 

barnkonventionen blir gällande lag 2020 är de förändringar och svårigheter som nämns 

byggda på förväntningar. Det hade därför varit intressant att undersöka vad den faktiska 

förändringen blev. 

9.4 Slutsats  

  Som några anslutande ord är det värt att påpeka att studien är en ögonöppnare för hur 

barnen faktiskt behandlas i samhället. Det reflekteras sällan kring hur integritetskränkande 

vissa handlingar som barnen utsätts för faktiskt är. Att dem tvingas sitta i tomtens knä 

även om de är skräckslagna eller att dem tvingas krama avlägsna släktingar på släktkalas 

även om dem inte känner personen. Det behövs en förändring kring hur vi ser på barnen, 

pratar om barnen och behandlar barnen. Men för att det ska kunna ske en synvända måste 

alla människor i samhället ändra syn på barnet och se barnet som en bärare av integritet 

och rättigheter.  
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Bilagor 

 
Bilaga: 1 
 

Tema 1: Förändringar intervjupersonerna tror inkorporeringen av barnkonventionen kan leda 

till. 

Kategorier Antal enheter Kod 

Positiva 

förändringar 

7 • Symboliskt tydliggörande av barns rättigheter 

• Stärkta rättigheter för barn 

• Bra steg för att uppnå barns rättigheter 

• Bra med inkorporering, pedagogiskt att göra något till lag i 

Sverige 

• Inkorporering skapar diskussion 

• Inkorporering som vatten på kvarnen i aktivt barnrättsligt 

arbete 

• Stiftandet av lagar kan ge normerande värde 

Oklara 

förändringar 

8 • Oklart vad en inkorporering av barnkonventionen kommer 

att leda till 

• Viktigt att arbeta i praktiken inte bara genom att stifta lag 

• Kommer inte bli så stora utmaningar och inte heller så 

stora förändringar 

• Det kommer ta tid innan vi ser resultat, tiden får visa hur 

det blir. 

• Förändringen beror på vad vi vill att barnkonventionen ska 

betyda i Sverige 

• FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer måste 

fyllas med mening 

• Förespråkare till barnkonventionens inkorporering 

tydliggör inte heller betydelsen 

• Behövs tydliga definitioner från respektive myndighet vad 

barnkonventionen ska betyda 

Negativ 

förändring 

3 • Det kan bli en politisk problemdumpning och att vi inte 

ser en så stor förändring 

• Det finns en övertro på att domstolar ska lösa problemen 

• Det finns en risk att det fastnar i juridiken. 

 

Tema 2: Viktigt med transformeringsarbete även efter att barnkonventionen 
inkorporerats. 

Kategori Antal enheter Kod 

Transformering 4 • Besutsparagrafer måste vara i enighet med 

barnkonventionen 

• Myndigheter måste informera om när det finns 

behov av transformering 

• Det finns behov av fortsatt transformering 

• Har funnits en uppfattning om att transformering 

räcker 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/vagledning-for-hur-barnkonventionen-kan-tolkas-och-tillampas/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/vagledning-for-hur-barnkonventionen-kan-tolkas-och-tillampas/
https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen
https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen


 

 

 

Tema 3: Intervjupersonernas åsikter kring att inte tillträda tilläggsprotokoll 3 

Kategori Antal enheter kod 

Tilläggsprotokollet 3 6 • Det är motsägelsefullt att inte tillträda det tredje 

tilläggsprotokollet 

• Det är naturligt att tillträda det tredje tilläggsprotokollet 

i samband med inkorporering 

• I och med motstånd mot inkorporeringen av 

barnkonventionen har det beslutats att inte tillträda 

tilläggsprotokollet 

• Politikerna vill avvakta med att tillträda det tredje 

tilläggsprotokollet 

• Finns en tro om att det kommer ske en tillträdning av 

tilläggsprotokoll 

• Finns ett önskat intresse av att tillträda det tredje 

tilläggsprotokollet 

 

Tema 4: Behov av insatser utöver dem regeringen beslutat om 

Kategori Antal enheter Kod 

Insatser för 

inkorporering 

4 • Kartläggning borde gjorts innan beslut för 

inkorporering 

• Vägledningen blir ett efterarbete istället för ett 

förarbete 

• Bornombudsmannens uppgift med kunskapslyft 

• Samordningsfunktion i kommuner, landsting och 

regioner bra för inkorporering 
Behövda insatser  • Att göra konventionen till lag gör ingen skillnad 

i sig självt, får inte vara naiva och tro att en 

inkorporeringen löser allt. 

• Måste se till att barn får göra sin röst hörd 

• Borde göra en utredning om varför det brister 

innan man vet vad som måste åtgärdas 

• Socialstyrelsen bör skriva allmänna råd och 

föreskrifter 

• Finansieringsprincipen, staten bör bidra med 

medel för att öka kunskapen om konventionen 

• Att stärka barnens rättigheter kräver dynamiskt 

arbete över en längre tid 

 

Tema 5: synvända för barnets rättigheter 

Kategori Antal enheter kod 

Synvända 3 • Krävs en form av synvända och att man tänker om 

och tänker nytt 

• Det bästa sättet för att få barn att förstå sina 

rättigheter är att leva rättigheterna 

• Barnasyn, viktigt att fundera över vilka ord vi 

använder vi använder när vi pratar med barn  

 

Tema 6: behov av ett tvärprofessionellt arbetssätt 

Kategori Antal enheter Kod  

Tolkning av 

barnkonventionen 

3 • Tolkningsproblem finns redan idag 

• Tolkningsproblemet kommer att bli bättre efter 

inkorporering 



 

 

• Behov av ett tvärdisciplinärt förhållningssätt vid 

bedömning av barnets bästa 

Teorin terapeutisk 

juridik gynnar 

juridiken 

6 • Viktigt att ha en holistisk syn på människan 

• Behövs en stark rättighetsstat som ser till 

medborgarnas behov 

• Terapeutisk juridik stärker och vidgar 

officialprincipen 

• Juridiken lever i ett vakuum 

• Terapeutisk juridik väldigt viktig, många domstolar 

strikt juridiskt  

• Sverige goda förutsättningar till att anamma 

terapeutisk juridik 

 

Tema 7: inkorporering av barnkonventionen: en internationell trend 

Kategori Antal enheter Kod 

Inkorporeringen 

av 

barnkonventionen 

i Norge  

5 • Det finns en övertro på Sverige 

• Norge är ett bra exempel för Sverige 

• Inkorporeringen i Norge blev inte en så stor debatt 

• Det inkorporerades andra konventioner i Norge under samma 

tid vilket kanske gjorde att debatten inte blev så omfattande 

• Svårt att avgöra betydelsen som barnkonventionen har fått i 

Norge 

Förändring av 

svenskt rättssystem 

1 • Europeisering, pluralisering och 

internationaliserig av rätten 

 

 

Bilaga: 2 

 

Intervjuguide – generell för alla intervjupersoner 
Vad finns det för förväntade 

förändringar en 

inkorporering kan leda till? 

Hur ska barnkonventionen 

inkorporeras och vad finns 

det för insatser för en 

inkorporering? 

Vad finns det för svårigheter 

och utmaningar för 

inkorporering? 

• Vad tror/ hoppas du att 

en inkorporering 

kommer leda till? 

• Vad måste vi göra för 

att nå denna 

förändring? 

• Hur har 

inkorporeringen av 

barnkonventionen sett 

ut i Norge?  

• Vad ska vi göra 

annorlunda/hur ska vi 

följa deras exempel? 

• Hur ska vi på bästa 

sätt nå fram till barn så 

att dem får kunskap 

om deras rättigheter 

samt bjuda in till 

delaktighet? 

• Är det motsägelsefullt 

• Vad tror du att det 

behövs för insatser för 

att barnkonventionen 

ska kunna tillämpas i 

praktiken? 

• Vad finns det för 

planerade insatser? 

• FN:s 

barnrättskommitté 

rekommenderar 

kunskapslyft och årlig 

rapportering från 

myndigheter som 

arbatar med barn, vet 

du om det kommer att 

göras? 

• Vad tror du blir den 

största utmaningen vid 

inkorporeringen av 

barnkonventionen? 

• Tror du att det på 

något sätt kan vara 

missgynnande att 

inkorporera? 

• Allmän kritik mot 

barnkonventionen, vad 

ska vi göra för att 

stärka upp de vaga 

formuleringarna och 

betydelsen av 

barnkoventionen? 

• Tolknings och 

tillämpningssvårighete

r, hur underlättar man 

för tolkning? 



 

 

att inte tillträda det 

tredje 

tilläggsprotokollet? 

 

 

 

Bilaga: 3  

 
 
UMEÅ UNIVERSITET  
Magisteruppsats Ht 18 
Intuitionen för socialt arbete 
 
 
 
Hej, skulle du kunna tänka dig att bidra med information till min studie? Jag 
heter Johanna Thorén och jag läser en magisterexamen i socialt arbete vid 
Umeå Universitet. Just nu skriver jag min magisteruppsats och jag har valt att 
skriva om inkorporeringen av barnkonventionen. Arbetet syftar till att ta reda 
på den förväntade förändringen som en inkorporering av konventionen kan 
leda till samt vilka svårigheter och utmaningar detta kan innebära. Jag är 
särskilt intresserad av att undersöka hur olika professioner som jurister och 
socialarbetare tillsammans ska tolka konventionen samt sträva efter att uppnå 
barnens rätt. 
 
Intervjun kommer att pågå i 30-45 minuter och en telefonintervju är ett 
alternativ om ett möte av olika anledningar inte går att boka in. Ditt 
deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan 
närmare motivering. Efter intervju kommer du att få ta del av och godkänna 
det som kommer publiceras.  
 
Vill du ställa upp på en intervju eller har någon fundering kring studien så kan 
du nå mig på telefon, 0729683667 eller mail, johannathoren@live.se  
Jag kommer att handledas av David Rosenberg, universitetslektor vid 
Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. 
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