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Abstract 

The Convention of the Rights of the Child came into force in 1990 after a number of 
ratifications from various nations around the world, including Sweden. When Sweden agreed to 
undertake the obligations of the convention, the swedish government were committed to protect 
and ensure children’s rights.  
 
The purpose of this thesis is to examine whether or not the swedish government is fulfilling this 
task, focusing on the third article of the convention about the best interest of the child. Is 
Sweden fulfilling the principle of the best interest of the child, and if not, why are this problems 
occurring and what can the government do to improve the situation? 
 
 
Keywords: Sweden, Best interest of the child, Convention on the rights of the child, Asylum 
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1 Inledning 

Ingen annan konvention har fått ett så stort gensvar som barnkonventionen fick då den antogs 
1989. I slutet av 2005 hade alla världens stater, förutom Somalia och USA, ratificerat 
konventionen och därmed folkrättsligt bundit sig att förverkliga den. Sverige ratificerade 
konventionen 1990 och har alltså därmed åtagit sig ett juridiskt ansvar att genomföra och 
förverkliga de rättigheter som tillfaller barn i konventionen. Detta förverkligande ska ske genom 
åtgärder till det yttersta av sina resurser vilket borde leda till att de rikare staterna, däribland Sverige, 
skulle kunna förverkliga flertalet av de resurskrävande rättigheterna.1 Trots det stora försprång 
som ett så resurskraftigt land som Sverige har i loppet för att förverkliga barnets rättigheter, finns 
det bland annat problem vid bedömningar av barnets bästa i asylprocessen. Istället för resursbrist 
har problem gällande politisk prioritet fallit i staternas händer, och det är naturligtvis barnen som 
blir drabbade. 

1.1 Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om Sverige uppfyller kraven av FN:s 
barnrättskommitté gällande artikel tre om barnets bästa i barnkonventionen. Detta kommer jag 
göra genom att först redogöra för befintlig svensk lagstiftning och de insatser som hittills gjorts 
av den svenska regeringen. Därefter kommer jag redogöra för eventuella problem med 
förverkligandet och slutligen diskutera varför dessa problem finns och vad Sverige kan vidta för 
åtgärder i framtiden för att säkerställa barnets bästa-principen.  
 
Uppfyller Sverige kraven för artikel 3 om barnets bästa, och om inte, varför finns dessa problem 
och vad kan man göra för att förbättra situationen? 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast behandla Sveriges förverkligande av artikel 3 i barnkonventionen – 
principen om barnets bästa. Resterande del av konventionen kommer inte analyseras. Det kan 
vara värt att nämna att kommuner och landsting är en mycket viktig komponent för 
förverkligandet av barns rättigheter, men med tanke på omfånget av denna uppsats kommer 
endast arbetet från Sveriges regering och myndigheter att undersökas. För att kunna förankra 
diskussionen i verkligheten kommer asylprocessen att stå som exempel. 

1.3 Teori och metod 
Uppsatsen ska försöka redogöra varför Sverige har problem gällande barnets bästa och vad som 
kan göras för att förverkliga principen. För att behandla materialet gällande Sveriges arbete med 

                                                
1 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:16 
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konventionen har jag gått igenom en del skrifter gällande implementeringsproblem. En sådan 
skrift är ”Implementing the rights of the child. Six reasons why the human rights of children 
remain a constant challenge” av Paulo David. Problemet med denna, och en del andra skrifter, är 
att det är svårt att applicera på ett fall gällande ett land som Sverige. Många problem som tas upp 
gällande implementeringen av konventionen handlar om utvecklingsländer med svaga regeringar 
och stora brister i resurser eller ett stort antal reservationer som gjorts mot konventionen.  
 
I uppsatsen har istället avstamp tagits ur Thomas Hammarbergs skrift ”Konventionen om 
barnets rättigheter”, med speciellt fokus på delen ”Problem – resurser eller politisk vilja”. Här 
redovisar Hammarberg olika etapper och områden för att kunna förverkliga konventionen. Mitt 
fokus kommer främst ligga på den fördjupande delen då staten redan har anslutit sig. Där 
kommer jag fokusera på tre områden som handlar om konventionens faktiska relation till de 
konkreta sociala miljöerna, utvecklingen av de nationella institutionerna och processerna och de nationella 
resurserna.2 Ur UNICEF:s handbok om barnkonventionen har även material hämtats från en 
checklista gällande implementering av artikel 3 om barnets bästa. Den går igenom fyra steg för 
förverkligande som handlar om lagstiftning, administrativa beslut, kriterier för barnets bästa och 
barnkonsekvensanalyser.3 Hammarbergs teori och checklistan kommer redogöras utförligare i kapitel 
två. 
 
För att kunna svara på frågan huruvida Sverige bryter mot barnkonventionens tredje artikel eller 
inte har jag i uppsatsens första delar valt att redovisa både innebörden av konventionen och dess 
tredje artikel och Sveriges arbete för att uppnå dessa mål. För att redovisa Sveriges arbete har 
främst material hämtats från de svenska rapporterna till barnrättskommittén men även rapporter 
från barnombudsmannen och riksrevisionen. För att kunna redovisa de befintliga problem som 
Sverige har gällande principen om barnets bästa har material bland annat hämtats från både den 
svenska regeringens, UNICEF:s och barnrättskommitténs rapporter. Vid redovisningen av de 
svenska problemen var det viktigt att inte endast använda sig av de svenska rapporterna utan 
även få information från utomstående organisationer. Samtalet som sker mellan den svenska 
regeringen och barnrättskommittén kan ses som otillräcklig eftersom kommitténs sista rapport 
ännu inte har fått gensvar genom den femte svenska rapporten som kommer 2012. En del 
problem tas inte själv upp av den svenska regeringen förrän kommittén har påpekat det och 
därför har till exempel de praktiska problemen inom migrationsverket ännu inte behandlats i en 
rapport av den svenska regeringen. Jag har därför använt mig av ytterligare källor, som bland 
annat rapporter från barnombudsmannen och statens offentliga utredningar.  
 
I analysen har jag utarbetat två idealtyper av statligt arbete genom UNICEF:s checklista och 
Hammarbergs tre problemområden. De två typerna är menade att måla upp en bild av hur en stat 
som förverkligar barnkonventionen arbetar och hur en stat som bryter mot barnkonventionen 
har arbetat. De två typerna används inte nödvändigtvis för att se slutresultatet eller målet, utan 
snarare för att staka ut vad staten har vidtagit för åtgärder för att förverkliga rättigheterna. 
                                                
2 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:28-29 
3 UNICEF Sverige. Handbok om barnkonventionen 2008:54 
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Därefter har det svenska arbetet och dess brister analyserats för att se vilken idealtyp som ligger 
närmast den svenska staten. Genom uppsatsens teoretiska utgångspunkt har sedan förslag till 
varför problemen existerar lagts fram för att sedan ge några exempel på vad som kan göras i 
framtiden för att förbättra situationen för barn i Sverige. 
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2 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Konventionen om barnens rättigheter antogs den 20 november 1989. Sverige ratificerade 
konventionen den 21 juni 1990. I slutet av 2005 var antalet ratifikationsstater 192 stycken.4 Idag 
är det endast Somalia och USA som inte har ratificerat konventionen. Somalias regering har inte 
ansetts vara tillräckligt stabil och USA har bland annat förklarat att delstaternas 
självbestämmanderätt förhindrar en ratifikation.5 Konventionen är av mycket stor vikt eftersom 
den vid ratifikation blir juridiskt bindande. De tidigare dokumenten, Nationernas Förbunds 
Deklaration från 1924 och Förenta Nationernas Deklaration om Barnets Rättigheter från 1959, 
var endast viktiga principuttalanden. Genom en ratifikation av barnkonventionen gör sig den 
enskilda regeringen skyldig att respektera rättigheterna i det egna landet.6  
 
Barnkonventionens grundidéer går ut på att barnets grundläggande behov ska tillgodoses, att 
barnets ska skyddas från olika former av övergrepp samt att barnet ska få vara delaktig i beslut 
som rör en själv. I den första delen av konventionen (preambeln) beskrivs några grundläggande 
principer, bland annat att familjen är en grundläggande enhet och att barn bör växa upp i en 
sådan miljö. Den andra delen innehåller sakartiklarna som är konventionens stomme och den 
tredje delen uttrycker hur konventionsstaternas genomförande kontrolleras. Den sista delen 
innehåller bestämmelser gällande bland annat ratificering och reservationsförfarande.7 
Rättigheterna är universella och innefattar både de sociala, ekonomiska och kulturella liksom de 
medborgerliga och politiska rättigheterna.8 Konventionen vilar på fyra grundprinciper som 
uttrycks i artiklarna två, tre, sex och tolv. Artikel två framhåller principen om icke-diskriminering, 
artikel tre uttrycker barnets bästa, artikel sex formulerar barnets rätt till liv och utveckling och 
artikel tolv framhåller barnets rätt att komma till tals.9 Trots de fyra grundpelarna ska inte någon 
artikel rankas högre än en annan, barnkonventionen ska ses som en helhet och ingen åtskillnad på 
första och andra generationens rättigheter ska göras.10 

2.1 Artikel 3 om barnets bästa 
Artikel tre i konventionen uttrycker barnets bästa på följande sätt: 
 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 

                                                
4 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:5  
5 Lundberg, Anna. Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa. 2010:118 
6 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:6 
7 Lundberg, Anna. Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa. 2010:122 
8 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:6-7 
9 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt – Principer och regler i urval. 2004:10 
10 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:7 
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barnets bästa komma i främsta rummet.  
 
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för 
barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa 
åtgärder.  
 
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, 
särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.11 

 
Den första delen av artikel 3 betonar att staten och andra organ måste beakta hur deras 
handlingar kan komma att ha påverkan på barn för att kunna säkerställa principen om barnets 
bästa och bygga ett barn-vänligt samhälle. Den andra paragrafen betonar vikten av staternas 
förpliktelser att säkerställa barn välmående samtidigt som föräldrarnas rättigheter ska respekteras 
och den sista delen av artikel 3 begär att stater ska inrätta kompetenta organ för alla områden 
som berör barn.12 
 
Artikeln om barnets bästa fångar en viktig del av barnkonventionens syfte: den ger ett extra skydd 
vid bedömningar gällande barn. En bedömning ska både göras utifrån barnets unika individuella 
position och utifrån att barnet just är ett barn och kan behöva extra skydd i jämförelse med 
vuxna. Artikeln pekar också på att principen om barnets bästa både gäller enskilda individer och 
grupper av barn. Begreppet barn har använts i pluralis i artikeln, resterande artiklar i 
konventionen används i singularis. Vidare uttrycker artikeln att principen gäller i alla 
samhällsområden. Barnets bästa ska alltså tas i beaktande både vid statliga institutioner och i den 
privata sfären.13 Barnets bästa formuleras som en aspekt som ska väga tungt vid bedömningar 
gällande barn. Den engelska texten uttrycker vikten av principen som ”a primary consideration”. 
Detta betyder att barnets bästa inte alltid kan väga tyngre än andra intressen.14 Barnets bästa ska 
alltså vara en avgörande aspekt, men inte den enskilt mest avgörande. Barnets intresse måste dock 
ändå tas i beaktande och redovisas när andra intressen har vägt tyngre.15 Övervägandet av barnets 
bästa måste innefatta både långsiktiga och kortsiktiga aspekter. Alla former av interpretation av 
barnets bästa måste stämma överens med hela konventionens anda, speciellt tanken om barnet 
som en individ med egna känslor och uppfattningar och som ett subjekt för medborgerliga och 
politiska åsikter samt barnets behov av utökat skydd.16  
 

                                                
11 Konventionen om barnets rättigheter 1989 
12 Hodgkin, Rachel & Newell, Peter. Implementation handbook for the convention of the rights of the child. 2007:35-36 
13 Lundberg, Anna. Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa. 2010:126 
14 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:11 
15Lundberg, Anna. Barnkonventionen och dragkampen om barnets bästa. 2010:127 
16 Hodgkin, Rachel & Newell, Peter. Implementation handbook for the convention of the rights of the child. 2007:38 
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Det har ännu inte framställts någon general comment eller definition på principen om barnets 
bästa. I denna uppsats kommer jag därför utgå från principen som ett öppet och dynamiskt 
begrepp. BO uttrycker till exempel principen om barnets bästa som ett begrepp som ska utgå 
ifrån varje enskilt barn i fokus. En bedömning gällande barnets bästa ska göras utifrån det 
enskilda barnets situation på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet. BO anser att detta 
endast kan uppnås genom att ta hänsyn till barnets egna åsikter och tankar.17 Principen kan även 
ses som ett filter för de andra rättigheterna i konventionen.18 Barnkonventionen i sin helhet ger 
därmed en förståelse för vad barnets bästa kan tänkas vara, och detta i kombination med vikten 
av varje enskilt barns situation och syn på situationen, är den utgångspunkt jag kommer ha när jag 
talar om barnets bästa i denna uppsats.  

2.2 Barnrättskommittén 
En övervakningskommitté har införts för att övervaka hur väl ratifikationsstaterna förverkligar 
konventionens bestämmelser. Artikel 44 i konventionen stadgar att ratifikationsstaterna ska avge 
rapporter till kommittén om de åtgärder som gjorts gällande förverkligandet av konventionen. 
Dessa rapporter ska genomföras inom två år efter ikraftträdandet av konventionen och därefter 
vart femte år. Rapporterna ska innehålla tillräckligt god information för att kommittén ska kunna 
få en god uppfattning av implementeringen av konventionen och de ska finnas tillgängliga för 
allmänheten i det egna landet. Om kommittén inte finner rapporterna tillräckliga, kan ytterligare 
information begäras gällande genomförandet från den berörda staten. Efter den information som 
kommittén erhållit från rapporterna, kan förslag och allmänna rekommendationer avges till den 
berörda konventionsstaten.19  
 
Barnrättskommittén har uttryckt sig som sådant om principen om barnets bästa att den bör 
inkorporeras i regeringens arbete och i nationella strategier, framförallt i relation till 
budgetpropositioner och vid fördelning av resurser.20  I kommitténs generella kommentar nr. 5 
om ”General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child” 
betonas staters åtagande att se till att den nationella lagstiftningen reflekterar artikel 3 tillsammans 
med de andra generella principerna i konventionen (artikel 2, 6 och 12).21  Kommittén påpekar 
också vikten av att alla nivåer i statens styre ska använda sig av barnkonsekvensanalyser vid varje 
nytt beslut som berör barn.22 Kommittén har uttryckt att principen om barnets bästa bör 
inkorporeras i nationell lagstiftning på det sätt att man kan åberopa principen vid en rättegång. 
Man har också kommenterat att artikeln inte får vara subjekt för någon form av reservation.23  
 

                                                
17 Barnombudsmannen rapporterar BR2005:06 Barnets bästa. 2005:7 
18 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:36 
19 Konventionen om barnets rättigheter 1989 
20 Hodgkin, Rachel & Newell, Peter. Implementation handbook for the convention of the rights of the child. 2007:36 
21 CRC/GC/2003:5 para. 22 
22 Ibid para. 45 
23 Hodgkin, Rachel & Newell, Peter. Implementation handbook for the convention of the rights of the child. 2007:40-41 
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2.3 Modell för implementering 
Thomas Hammarberg skriver i skriften ”Konventionen om barnets rättigheter” om problem för 
implementeringen och förverkligandet av barnkonventionen. Det första steget som togs för 
förverkligandet av barns rättigheter var själva texten i konventionen. Det andra steget handlade 
om att få staterna att vilja ansluta sig och ratificera konventionen. Det tredje steget handlar om en 
fördjupning på det nationella och lokala planet. Under den tredje etappen fokuserar Hammarberg 
framförallt på politisk vilja och resurser. Som nämnt i teorikapitlet kommer jag i uppsatsen att 
utgå ifrån Hammarbergs tre områden som handlar om konventionens faktiska relation till de 
konkreta sociala miljöerna, utvecklingen av de nationella institutionerna och processerna och de nationella 
resurserna. 
 
Den faktiska relationen till konkreta sociala miljöer är viktig eftersom konventionens artiklar annars 
kan kännas som halvhjärtade importerade regler. Detta kan motverkas genom samtal om till 
exempel barnets bästa för att hitta beröringspunkterna och få fram en plan för hur konventionen 
kan föras ut i samhället. Utvecklingen av de nationella institutionerna och processerna handlar om en mer 
praktisk tillämpning. Det viktigaste vid denna fördjupning är att institutionerna är genuina, en 
barnombudsman får ingen verkan om den inte tas på allvar av systemet som helhet. Det 
viktigaste här handlar om att ta steget från retorik till politik. De nationella resurserna kan enligt 
Hammarberg vara en mycket viktig del för det hela internationella samfundet och samarbetet för 
barns rättigheter världen över.  Resurserna är viktiga för ett barnrättsperspektiv i länderna och 
syftar till att stödja ekonomiska, sociala och kulturella förändringar.24 I uppsatsen kommer dock 
fokus endast ligga på Sverige och därför kommer begreppet endast användas för att se 
resursfördelningen i Sverige.   
 
UNICEF:s handbok om barnkonventionen erhåller en checklista för varje artikel i konventionen 
som hjälp för att implementera de enskilda rättigheterna. Checklistan för artikel 3 om barnets 
bästa innehåller, som nämnt i teorikapitlet, fyra steg för förverkligandet som handlar om 
lagstiftning, administrativa beslut, kriterier för barnets bästa och barnkonsekvensanalyser. Den första 
punkten syftar till att se om principen om barnets bästa återfinns i relevant lagstiftning. Den 
andra punkten syftar till att se om det finns krav på att ta barnets bästa i beaktande vid 
administrativa beslut i samhället när det gäller till exempel ansökan om asyl eller hälso- och 
sjukvård. Den tredje punkten gäller om det finns kriterier för barnets bästa och om de stämmer 
överens med barnkonventionen. Den sista punkten på checklistan undersöker huruvida 
barnkonsekvensanalyser används vid beslut som rör barn.25 
 
 

                                                
24 Hammarberg, Thomas. Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. 2006:28-29 
25 UNICEF Sverige. Handbok om barnkonventionen 2008:54 
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3 Sveriges arbete att förverkliga konventionen 

Genom att ratificera barnkonventionen är en stat folkrättsligt bunden till denna. I Sverige är det 
regeringen som får stå till svars för de möjliga brister som kan uppstå gällande förpliktelserna till 
konventionen. Det är även regeringen som ska se till att kommuner, landsting och myndigheter 
fullföljer de regler som Sverige har åtagit sig. Själva arbetet med att förverkliga barnkonventionen 
i Sverige äger rum inom barnpolitiken. Målet är att barn ska respekteras och få möjlighet till 
utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande inom olika politikområden.26  
 

3.1 Svensk lagstiftning 
 
Sverige har i proposition 1989/90:107 dragit slutsatsen att svensk rätt och praxis har god 
överensstämmelse med barnkonventionens bestämmelser. Man är dock tveksam på om alla 
detaljer om svensk rätt och praxis stämmer överens. Den bedömningen som därför gjordes var 
att konventionen skulle få en rimlig mening i det nationella systemet. Man konstaterade att 
eftersom konventionen ska tillämpas på ett internationellt plan, kommer rättsystemen vara av 
omväxlande karaktär. Likaså menade man på att artiklarna har ett visst utrymme för bedömning 
gällande hur lämpliga de är för statliga åtgärder.27 Sverige har alltså inte inkorporerat 
barnkonventionen i den svenska lagstiftningen och därmed är inte barnkonventionen svensk rätt. 
Däremot är naturligtvis konventionen folkrättsligt bindande för Sverige eftersom den är 
ratificerad. Konventionen är alltså inte gällande svensk rätt och domstolarna är inte bundna att 
tillämpa artiklarna som svensk lag. Men som nämnt ovan är en del artiklar i överrensstämmelse 
med svensk lag och utöver detta kan konventionen fungera som en ledstjärna vid bedömningar 
gällande barn. Konventionen har i praktiken även lett till en del förändringar i svensk lagstiftning, 
bland annat i föräldrabalken 6 kap. 2a §.28  
 
Principen om barnets bästa har länge varit en del i den svenska lagstiftningen. Den kan bland 
annat återfinnas i föräldrabalken vid frågor som rör vårdnad och boende men även i 
socialtjänstlagen, utlänningslagen och namnlagen. Principen återfinns även i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i 
kriminalvårdslagstiftningen. I svensk rätt ska barnets bästa alltid tas i beaktande, men det ska inte 
vara den enskilt avgörande principen.29 
 

                                                
26 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:14 
27 Prop. 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter. 1989:28 
28 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt. Principer och regler i urval. 2004:11 
29 Ibid:16-17 
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Barnets bästa-principen kan återfinnas i en rad olika svenska lagar, bland annat i 1 kap. 2§ och 5 
kap. 2§ i socialtjänstlagen, 6 kap. 2a, 4, 5, 6, 10 b, 13, 14a, 15a§ och 21 kap. 6§ i föräldrabalken, 45 
och 48 § i namnlagen 30 och 1 kap. 10§ i utlänningslagen.31 Jag kommer här ta upp tre specifika 
paragrafer i föräldrabalken, socialtjänstlagen och utlänningslagen som jag anser ha stor 
överrensstämmelse med artikel 3 i barnkonventionen: 
 
6 kap. 2a§ i föräldrabalken: 

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 
-risken för att barnet eller annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen 
förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 
-barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.32 

 
1 kap. 2§ i socialtjänstlagen: 

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 
barn avses varje människa under 18 år.33 

 
1 kap. 10§ i utlänningslagen: 

I fall som rör ett barn skall särskilt beaktande vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt kräver.34 

3.2 Barnombudsmannen 
En statlig myndighet som arbetar för barns rätt är barnombudsmannen. Barnombudsmannen 
arbetar för att barnkonventionen ska förverkligas genom att bland annat ge stöd och visa goda 
exempel för arbetet i kommuner, landsting och myndigheter. BO ska även följa upp, analysera 
och utvärdera de åtgärder som tagits för att kunna genomföra barnkonventionens 
bestämmelser.35 BO arbetar med att konkret koppla barns vardagliga liv till barnkonventionen.36 
En av strategierna i riksdagsbeslutet från 1999 handlar om hur barnombudsmannen ska ses över 
för att kunna stärka dess roll i arbetet med att förverkliga barnkonventionen.37  
 

                                                
30 Melin, Stefan. Barnkonventionen i svensk rätt. Principer och regler i urval. 2004:19 
31 Utlänningslag (2005:716) 
32 Föräldrabalk (1949:381) 
33 Socialtjänstlag (2001:453) 
34 Utlänningslag (2005:716) 
35 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:5 
36 Barnombudsmannen rapporterar. BR2004:05. Från ord till handling. 2004:11 
37 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:15 
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3.3 Åtgärder för förverkligandet av barnkonventionen 
Sveriges riksdag antog i mars 1999 en strategi för att implementera barnkonventionen. Strategin 
utgår främst ifrån att barnkonventionens bestämmelser ska tas i beaktande gällande alla beslut 
som rör barn. En åtgärd för att kunna införliva detta är att sprida kunskap om konventionen i 
Sverige, bland annat ska de yrkesgrupper som jobbar med barn utbildas om barnkonventionen. 
Även de statligt anställda samt anställda inom landsting och kommun, vars arbete berör barn, ska 
få chansen att få ytterligare kunskap om barnkonventionen. Statliga beslut ska följas upp för att 
se hur arbetet har genomförts. Detta kan göras genom barnplaner och barnkonsekvensanalyser.38  
 
Sverige har arbetat fram en del åtgärder de senaste åren för att kunna förverkliga bestämmelserna 
i barnkonventionen. De har, förutom att de arbetat fram riksdagens strategi, även inrättat ett 
statsråd med ansvar för barnpolitiken. Man har granskat den svenska lagstiftningen och 
konstaterat harmoni. Man har lyft fram barnkonsekvensanalyser och vikten av att inkludera både 
barnen, det civila samhället och frivilligorganisationer i arbetet. Man har arbetat för att föra fram 
bättre statistik om barn och man har stärkt BO:s ställning. Ett mycket framträdande begrepp 
inom strategin, som starkt kan kopplas till barnets bästa, är barnperspektivet. Ett barnperspektiv 
är menat att ge en bild av hur beslut påverkar ett enskilt barn eller barn som grupp. Det ska även 
ge barn utrymme att komma till tals och få en känsla av hur barn och unga upplever situationen 
de befinner sig i.39 
 
Regeringen beskriver i sin fjärde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter att 
de har beslutat att se över brister som kan finnas hos barnombudsmannen och de uppdrag BO 
har.40 BO har, tillsammans med regeringen, vidtagit åtgärder för att utbilda barn om deras 
rättigheter i form av informationsmaterial till flickor i pojkar i åldrarna 5-9, 9-13 och 13-16 år. 
Regeringen har även tagit fram en handbok om barnkonventionen som kan vara till hjälp för de 
som arbetar med barn eller endast är intresserade av konventionen.41 Åtgärder som är mer 
specifikt kopplade till barnets bästa innefattar bland annat en förändring i Utlänningslagen 2006. 
Paragrafen om barnets bästa hittas fortfarande i det första kapitlet och nu har även en 
bestämmelse om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter tagits in. 
Bestämmelsen innebär att uppehållstillstånd kan beviljas på grund av synnerligen ömmande 
omständigheter om inte en beviljan kan ske på annan grund. Den stadgar även att barn inte 
bedöms med liknande tyngd som vuxna. Migrationsverkets riktlinjer har förändrats och tydliggör 
nu barnperspektivet i arbetet. Barnärenden prioriteras och beslut ska ha tagits inom 3 månader till 
skillnad från andra ärenden där ambitionen är ett halvår. Migrationsverket har även i viss mån 
börjat samarbeta med BO för att öka kvalitén på handläggarnas samtal med barn.42  

                                                
38 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:15 
39 Ibid:17-18 
40 Sveriges fjärde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande 
under 2002-2007:5 
41 Ibid:12 
42 Ibid:20-21 
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4 Problem med förverkligandet av 
barnkonventionen 

Genom att titta på de regleringsbrev43 som regeringen skrev till de olika myndigheterna 2004 kan 
man se att inte alla myndigheter har ett krav på att använda sig av barnperspektivet. I 
regleringsbreven till integrationsverket och handikappombudsmannen beskrivs inte ett 
barnperspektiv som något krav, trots att de båda myndigheterna arbetar med barnfrågor. Samma 
problem finns inom budgetpropositioner från 2004 inom de politikområden som rör barn. Ingen 
av propositionerna inom områdena integrationspolitik, konsumentpolitik, migrationspolitik eller 
hälso- och sjukvårdspolitik nämner barnperspektivet. Genom dessa regleringsbrev och 
budgetpropositioner kan man konstatera att den svenska regeringen inte har nått sitt mål som 
tidigare nämnts om att inkorporera barnkonventionen och barnperspektivet i alla statliga beslut 
som rör barn. Det kan vara viktigt att påpeka att detta mål inte ska tolkas ordagrant, men likväl 
har den största delen av breven och propositionerna saknat detta perspektiv.44  
 
Ett annat mål som inte har uppnåtts i den grad man önskat är användandet av 
barnkonsekvensanalyser. Barnkonsekvensanalyser är enligt BO ett utav de bästa sätten att 
förverkliga artikel 3 om barnets bästa i barnkonventionen. Även barnkommittén anser att det är 
en bra åtgärd för att omsätta artikel tre i praktiken och uppmanar alla ratifikationsstater att 
använda sig av sådana typer av analyser. Att använda sig av en sådan princip innebär att man i 
förhand prövar de konsekvenser ett beslut kan få. På det sättet kan man strukturera upp sättet att 
tänka och göra en granskning av barnets bästa innan det riktiga beslutet tas. Det finns ingen 
allmän definition av barnets bästa men den nationella strategin pekar på att arbetet ska sträva mot 
ett förverkligande av barnets bästa och en viktig utgångspunkt är barnkonsekvensanalyser.45 
 
I riksrevisionens granskning av regeringens redovisning till riksdagen 2004 gällande den nationella 
strategin för förverkligandet av barnkonventionen kommer man fram till att de faktiska 
framstegen och förändringarna är få, speciellt med tanke på att det gått en relativt lång tid sedan 
den antogs 1999. De insatser som har gjorts är av förberedande karaktär vilket tyder på att 
förverkligandet fortfarande är i en inledande fas. Det finns dock även en positiv sida då många 
myndigheter har ett intresse av att få hjälp och vidare utveckla åtgärder för förverkligandet.46 
 

                                                
43 Regleringsbrev är beslut från regeringen som bland annat innehåller mål, resultatkrav och budget för de berörda 
myndigheterna. 
44 Sveriges fjärde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande 
under 2002-2007:20-22 
45 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:26 
46 Ibid:30,33 
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I barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige kritiseras bland annat det faktum att 
barnkonventionen inte har inkorporerats i den svenska lagstiftningen. Det anses viktigt eftersom 
det kan ha en påverkan på tillämpningen av rättigheterna.47 Även UNICEF påpekar att den 
nuvarande harmoniseringen inte är tillräcklig.48 Kommittén kritiserar också att 
barnombudsmannen inte är självständig från regeringen och det faktum att barn inte kan lämna 
individuella klagomål till BO.49 Likaså pekar kommittén på problemet att barn i Sverige inte har 
någon kunskap om konventionen och att många tjänstemän som arbetar med barn inte har någon 
utbildning inom området.50 De ovan nämnda problemen kan i allra största grad påverka 
förverkligandet av barnets bästa på ett negativt sätt, men för att vara ännu mer specifik så har 
kommittén även uttryckt bekymmer över att barnets bästa inte har inkorporerats i praktiken. 
Kommittén påpekar främst att det finns stora problem med barnets bästa i asylprocesser.51 Även 
UNICEF påpekar problemen med barnets bästa i asylprocessen, men lägger även till problemen 
då ett barn blir offer för trafficking.52 
 

4.1 Problem med barnets bästa i asylprocessen 
Som nämnt ovan har kommittén för barnkonventionen och UNICEF båda kritiserat Sverige för 
de brister som finns gällande principen om barnets bästa i asylprocessen. De anställda på 
migrationsverket som fattar beslut om asylärenden gällande barn ska ha barnets bästa i beaktande 
vid beslutsfattandet, men begreppet barnets bästa är ett mycket öppen koncept. Detta syns tydligt 
i asylprocessen om man ser till definitionen i utlänningslagen. Som nämnt tidigare konstaterar 
lagen att ”barnets bästa i övrigt ska beaktas”. Detta öppna begrepp används för att bedömningen 
ska kunna göras utifrån varje individ och även innefatta grunder som inte uttrycks i lagstiftningen. 
Både formuleringen i utlänningslagen och i barnkonventionen antyder att barnets bästa alltid ska 
övervägas. Avvägningen mellan samhällsprinciper och principen om barnets bästa kan på många 
sätt ses som problematiskt.53  
 
Den rättsliga regleringen om barnets bästa har diskuterats ej vara tillräcklig för att principen ska 
tas i beaktande vid bedömningen av asyl. Även om undersökningar visar att barn har fått ett 
större utrymme att komma till tals under processen, visar ändå resultaten på att barnets ord spelar 
en mycket begränsad roll vid beslutsfattandet. Det finns få dokumenterade fall där barnets talan 
läggs till grund för en bedömning. I juridiska bedömningar används istället barnets bästa så som 
det beskrivs i rättskällorna vilket bidrar till en begränsad tolkning av principen.54 Detta bidrar 

                                                
47 CRC/C/SWE/CO/4 2009 art. 9 
48 UNICEF comments on the Swedish Government’s 4th report 
49 CRC/C/SWE/CO/4 2009 art. 15 
50 Ibid art. 20 
51 Ibid art. 27 
52 UNICEF comments on the Swedish Government’s 4th report 
53 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:16-17 
54 Ibid:30 
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naturligtvis till ett stort problem eftersom varje individuellt barns behov utelämnas i 
bedömningen.  
 
Det bör också nämnas att barn i asylprocesser kan behöva ett utökat skydd för barnets bästa. 
Förutom de basala behov som alla barn behöver, kan barnen i asylprocesser behöva särskilda 
behov tillgodosedda. Studier visar att många barn far illa på grund av den stressade situationen de 
måste genomgå, både på grund av den sårbara situationen de befinner sig i och det faktum att de 
inte har någon historia i Sverige.55 Detta utökade skydd beskrivs i barnkonventionen under artikel 
22 som handlar om att barn i asylprocessen ska få ett utökat skydd för att kunna åtnjuta sina 
rättigheter.56  
 
Handläggare som arbetar på Migrationsverket har uttryckt oro över att principen om barnets 
bästa inte har definierats. Det finns alltså svårigheter med att tillämpa barnets bästa utanför 
benämningen i lagtexten. Tjänstemännen på migrationsverket använder därmed inte utrymmet 
för tolkning av barnets bästa i asylärenden. Då det inte reflekterar över eller prövar barnets bästa i 
besluten bidrar det istället till att principen inte används, eller endast används som beskriven i 
förarbetena eller lagstiftningen. Lagstiftningen tillhandahåller trots allt ett tolkningsutrymme och 
den tolkningsförmågan har stora brister vid asylprocesserna.57 

4.2 Exemplifierande fall 
Besluten som tas gällande barns uppehållstillstånd i Sverige innehåller inte alltid en självklar 
avvägning av barnets bästa. I de fall där barnets bästa faktiskt beaktas handlar det inte så mycket 
om barnets framtid i Sverige utan snarare om huruvida det kan ses som olämpligt att skicka 
tillbaka barnet till sitt hemland.58  
 
I Anna Lundbergs bok ”Principen om barnets bästa i asylprocessen” beskriver hon ett antal 
beslut från Migrationsverket gällande barn. Ett fall handlar om en fyra år gammal pojke med 
epilepsi från Eritrea. Under hans och hans mamma 11 månader långa resa till Sverige har pojken 
blivit underdoserad i brist på medicinering och behandling och ansöker om uppehållstillstånd 
bland annat på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Beslutet nekas dock och 
Lundberg håller med om att pojken inte enbart hade kunnat få uppehållstillstånd på grund av att 
den svenska sjukvården kan anses vara bättre än den som finns tillgänglig i pojkens hemland, 
men påpekar ändå att man inte ens berör barnets bästa och dess koppling till utlänningslagen. 
Lundberg menar vidare att principen om barnets bästa här har kränkts och frågar sig vilken 
funktion principen är tänkt att ha om den inte används i fall av detta slag.59 Lundberg beskriver 

                                                
55 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:34 
56 Konventionen om barnets rättigheter 1989 
57 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:95 
58 Ibid:69 
59 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:59-60 
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också två fall där principen om barnets bästa har tagits i beaktande och lett till ett beslut om 
uppehållstillstånd för barn. Båda fallen behandlar barn med uppgivenhetssyndrom.60 
 
Den mesta kritik som riktats mot principen om barnets bästa har riktats mot asylprocessen. Det 
tidigare exemplet visar på att detta sker med all rätt. Det är på grund av den massiva kritik som 
Sverige fått som asylprocessen har fått en framstående del av problembeskrivningen i detta 
kapitel. I diskussionen i nästföljande kapitel kommer ett visst fokus fortfarande ligga på 
problemen vid beslutandet om asyl för barn, men även mer generella problem som tagits upp i 
uppsatsen kommer att diskuteras.  
 
 

                                                
60 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:66 



  
 
 

18 

5 Diskussion 

Efter att ha lagt fram både de åtgärder som Sverige hittills har vidtagit, och den kritik som Sverige 
har fått för de områden där det brister, ska jag nu diskutera var Sverige befinner sig gällande 
förverkligandet av konventionen, varför läget ser ut som det gör och om det finns några möjliga 
åtgärder i framtiden som kan komma att ge barnets bästa en tydligare och mer säker användning. 
För att se huruvida Sverige bryter mot barnkonventionen eller inte ska jag börja med att måla upp 
två idealtyper för att visa hur det kan se ut när en stat bryter mot konventionen och hur det kan 
se ut när en stat förverkligar konventionen. För att utgå ifrån UNICEF:s checklista och 
Hammarbergs tre områden kan man konstatera att en stat som förverkligar barnkonventionen 
har: 

• Inkorporerat barnkonventionen i lagstiftningen eller konstaterat normharmoni. 
• Arbetat fram en plan för hur konventionen kan inkorporeras i samhället. 
• Tillämpat konventionen i praktiken, bland annat genom politiska och administrativa 

beslut så som att ställa krav på att barnets bästa ska tas i beaktande och att använda sig av 
barnkonsekvensanalyser. 

• Se till att den praktiska tillämpningen fungerar, genom att t.ex. ställa fram kriterier för 
principerna. 

• Se över de nationella resurserna för att kunna stödja och förändra läget för barns 
rättigheter i landet. 

 
En stat som bryter mot barnkonventionen kan istället ha brister inom följande områden: 

• Den nationella lagstiftningen stämmer inte överens med bestämmelserna i konventionen, 
exempelvis kan reservationer ha lagts in mot specifika artiklar. 

• Inga nationella handlingsplaner eller andra steg för att förverkliga konventionen har 
arbetats fram. 

• Tillämpningen av konventionen stannar på det retoriska stadiet, politiken och det 
praktiska planet får inget utrymme. 

• Inga kriterier eller bestämmelser ställs upp varpå inga analyser eller uppföljningar av 
arbetet genomförs. 

• De nationella resurserna räcker inte till eller prioriteras bort för andra samhälleliga 
ändamål. 

 
För att se huruvida Sverige kan klassificeras som en stat som förverkligar, bryter mot 
konventionen eller befinner sig mellan de båda alternativen ska nu de svenska framstegen och 
problemen diskuteras. 
 
Barnrättskommittén har påpekat att Sverige inte har inkorporerat barnkonventionen i svensk lag 
och att detta bör göras för att artiklarna ska kunna tillämpas på bästa möjliga sätt.61 Sverige har i 
                                                
61 CRC/C/SWE/CO/4 2009 art. 9 
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sin tur svarat med att konventionen redan stämmer överens med den svenska lagstiftningen. Det 
är möjligt att barnkonventionen skulle bli ett mer effektivt verktyg att använda om detta skulle 
ske. Om det idag skulle uppstå en konflikt mellan konventionen och svensk lag, är det nämligen 
svensk lagstiftning som går först.62 Därför skulle en inkorporering av barnkonventionen kunna 
stärka barns rättigheter. Det skulle dock även kunna försvåra arbetet för svenska domstolar 
eftersom en del artiklar är vagt formulerade och mer inriktade på ett successivt verkställande. 
Sverige har trots allt redan en ganska uttömmande barnrättslig lagstiftning och därför skulle det 
kanske vara viktigare att se till att konventionens avsikt avspeglas i varje enskilt ärende. Det skulle 
kanske vara nog så viktigt att gå igenom svensk lagstiftning i förhållande till konventionen och 
sedan låta riksdagen tolka konventionen så att det kan stiftas lagar för de områden som har 
brister idag. Därefter bör lagstiftningen följas upp för att se om riksdagens beslut fungerar i 
verkligheten.63  
 
För att gå tillbaka till UNICEF:s checklista kan vi se att Sverige har arbetat med den första 
punkten på listan gällande lagstiftning. Sverige har ej inkorporerat hela barnkonventionen så att 
den gäller som svensk lag, men principen om barnets bästa återfinns i lagstiftningen. Här kan 
dock en diskussion gällande definitionen om barnets bästa försvåra läget gällande Sveriges rätt att 
kryssa för den första punkten på checklistan. Som nämnt tidigare är barnets bästa ett dynamiskt 
begrepp som kan tolkas som ett filter för hela konventionens anda och på så sätt är det kanske 
inte tillräckligt att endast inkorporera principen om barnets bästa. Lagstiftningen bör därför följas 
upp för att se om den lagstiftande principen fungerar i verkligheten och inom vilka områden det 
kan finnas brister.  
 
Precis som Hammarberg talar om att konkret föra in artiklarna i de olika sociala miljöerna, är det 
viktigt att förankra reglerna i svensk lag. Eftersom ett problemområde gällande barnets bästa 
återfinns i asylprocessen måste principen om barnets bästa vara starkt förankrat i den gällande 
lagstiftningen för det området. Som de ser ut nu finns barnets bästa-principen reglerad i 
utlänningslagen och bestämmelser finns för migrationsverket att varje beslut ska innefatta ett 
barnperspektiv. Men som nämnt tidigare finns det problem gällande principen eftersom det inte 
talas om hur den ska tolkas och användas. En viktig del av förankringen ligger ju i dialogen och 
för att inte behöva kompromissa bort någon del av konventionens anda måste en dialog föras 
gällande principen och hur den kan användas genom lagstiftning och andra bestämmelser där den 
finns reglerad. Genom att se till att artikeln finns reglerad i lagstiftning är man endast ett steg på 
vägen för att förverkliga barnets bästa.  
 
I varje enskild bedömning ska migrationsverket ha barnets bästa i beaktande och principen finns 
även reglerad i utlänningslagen. Detta skulle innebära att Sverige även kan kryssa i den andra 
rutan på checklistan som handlar om administrativa beslut och huruvida det finns krav på att ta 
barnets bästa i beaktande. Men denna punkt visar egentligen inte alls huruvida principen fungerar 
i praktiken. Det är vid sådana fall som steget mellan retorik och politik verkligen blir ett problem. 
                                                
62 UNICEF Sverige. Gör barnkonventionen till svensk lag. 2009 
63 SOU 1997:116 
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En bestämmelse och ett krav på att använda sig av barnets bästa är absolut ett steg i rätt riktning, 
men arbetet får absolut inte sluta där. Efter att en sådan bestämmelse har införts är det viktigt att 
följa upp och utreda hur bestämmelsen fungerar. I detta fall borde man upptäckt att det finns 
stora problem med själva användandet av principen. Migrationsverkets krav är ett exceptionellt 
bra exempel på detta. Det finns bestämmelser som stadgar att principen ska tas i beaktande i 
varje beslut, men ingen vet hur man ska göra. En asylhandläggare uttryckte sig såhär: ”Tala om 
det för oss, så ska vi göra det. Vi ska kunna det utan att egentligen ha några verktyg för det. Sen 
får vi skäll för att vi inte har gjort det.”64 Som nämnt tidigare är det absolut ett steg i rätt riktning 
att ställa upp krav på användning, men det måste fortsätta finnas en medvetenhet om de 
praktiska problem som kan uppstå. 
 
Den tredje punkten på checklistan har inte fått samma genomslag i Sverige som de tidigare 
punkterna, det finns fortfarande ingen definition eller några bestämda kriterier uppställda för 
principen. Detta är något som tjänstemännen på migrationsverket har påpekat försvårar 
beslutsfattandet. Så som principen är beskriven i lagstiftningen kan den ses som ett ganska öppet 
och tolkningsbart begrepp. Lagen beskriver ju begreppet som ”barnets bästa i övrigt” och i 
samband med lagstiftningen om ”synnerligen ömmande omständigheter” borde begreppet kunna 
användas med en mycket bred tolkning. Eftersom begreppet beskrivs som en avgörande aspekt 
istället för den avgörande aspekten kan man vid beslutsfattandet väga andra samhällsintressen mot 
principen. Detta kan dock leda till att tolkningsutrymmet och användandet av begreppet minskar 
och det är svårt att avgöra huruvida begreppet använts på ett sätt som verkligen gynnar det 
enskilda barnet. Problemet gällande principen i Sverige handlar dock troligtvis inte om att 
begreppet är för snävt, snarare tvärt om. Kanske har problemet förflyttats från osäkerheten över 
begreppet till att endast följa praxis. Att utarbeta en definition leder inte nödvändigtvis till en 
förbättring, en sluten lista med grunder att beakta kanske istället förminskar barnets möjligheter 
till att få ett beslut som är det bästa för individen. Men det bör föras en dialog bland de 
tjänstemän som arbetar med beslut som rör barn. Att ställa krav på att använda ett begrepp som 
ingen kan definiera eller använda är dömt att misslyckas. 
 
 Med tanke på genomgången av brister i praktiken ovan i uppsatsen kan det konstateras att 
Sveriges problem gällande barnkonventionen i första hand inte handlar om själva regleringen av 
principen. Barnets bästa finns inskrivet i relevant lagstiftning och det finns krav på att ha 
principen i beaktande vid beslut som rör barn. Sveriges problem ligger snarare i det Hammarberg 
kallar för utvecklingen av de nationella institutionerna och processerna, som handlar om den praktiska 
tillämpningen där retoriken blir till politik. Som diskuterat i föregående stycke finns det ett 
problem gällande hur principen ska användas. Även barnrättskommittén har påpekat att 
principen om barnets bästa inte är tillräckligt väl implementerad i det praktiska arbetet och att 
principen inte tas i beaktande i asylprocessen.65 Om detta beror på politisk ovilja eller brist på 
resurser är svårt att veta, men Sverige har både en del bestämmelser som försvårar och en del nya 
satsningar som syftar till att stärka principen. Bestämmelserna om synnerligen ömmande 
                                                
64 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:94 
65 CRC/C/SWE/CO/4 art. 27 
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omständigheter och att ett barns ärende inte behöver ha samma tyngd som en vuxens är ett steg i 
rätt riktning. Däremot kan vissa mål i migrationspolitiken eller invandringsregleringen vara ett 
hinder för barnets bästa i asylprocessen. Vid bedömningen av barnets bästa ska beslutet vägas 
mot Sveriges ekonomiska konsekvenser. Om de ekonomiska konsekvenserna blir för höga skulle 
ett asylärende kunna vägras.66 På de grunderna skulle bristerna i förverkligandet av barnets bästa i 
asylprocessen kunna handla om brist på de nationella resurser som Hammarberg talar om som ett 
problem. Likaså skulle problemet gällande budgetpropositionerna kunna handla om brist på 
resurser. Enligt en undersökning gjord av riksrevisionen 2004 nämndes inte ordet barn alls i mål- 
och inriktningsavsnitten i migrationspolitikens och hälso- och sjukvårdspolitikens 
budgetproposition.67 Det är möjligt att andra samhällsintressen har fått gå före barnperspektivet 
och att problemet därmed bottnar i en brist av de nationella resurserna. Resurs-problematiken 
kan även återfinnas vid migrationsverket. Migrationsverket vilar på fem stycken viktiga pelare och 
barnkonventionen är en av dem. Trots detta riktas det inte några extra resurser mot principen om 
barnets bästa. I ett flertal regleringsbrev till myndigheten har regeringen påpekat att det bör 
införas en större användning av barnkonsekvensanalyser. Detta har ändå inte gjorts eftersom man 
anser ha för mycket ärenden att arbeta med.68  
 
Även ett land som Sverige har en begränsad budget och alla områden kommer inte kunna få det 
utrymme som kanske är önskvärt. Men det är även möjligt att problemet bottnar i bristen eller 
oviljan till kunskap gällande ett barnperspektiv i det praktiska arbetet. Att införa ett sådant 
perspektiv i en verksamhet eller myndighet där det inte tidigare funnits kan säkert vara 
problematiskt, men man bör trots allt arbeta för att i framtiden kunna implementera en grund för 
barns rättigheter. Därmed kan alltså problemen gällande bristen på ett barnperspektiv ligga inom 
ramen för både brist på resurser och politisk ovilja.  
 
Frågan gällande utbildning och samtal gällande principen om barnets bästa hos tjänstemän som 
jobbar med beslut som rör barn och även barnens egna kunskap om rättigheterna skulle 
förmodligen mer luta åt att falla under kategorin politisk ovilja. Under 2003 erbjöd till exempel 
barnombudsmannen, i samarbete med migrationsverket, seminarium och föreläsningar för de 
anställda för att höja barnkompetensen.69 En undersökning gjord 2006-2008 visar dock på att de 
anställda på migrationsverket fortfarande inte vet vad barnets bästa egentligen är eller hur man 
ska tillämpa bestämmelserna.70 Detta tas inte upp i Sveriges fjärde periodiska rapport om 
barnkonventionens genomförande under 2002-2007. Kanske beror detta på att den främsta 
kritiken som Sverige fick från barnrättskommittén 2005 handlade om att förändra 
migrationsverkets riktlinjer och förfaranden.71 Den kritik som Sverige fick där har tagits i 
                                                
66 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:45 
67 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:21 
68 RiR 2004:30. Barnkonventionen i praktiken 2004:43-44 

69 Sveriges fjärde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande 

under 2002-2007:21 
70 Lundberg, Anna. Principen om barnets bästa i asylprocessen. 2009:94 
71 CRC/C/15 Tillägg 248 art. 22 
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beaktande och som nämnt tidigare har barnperspektivet tydliggjorts och en del andra 
förändringar införts, till exempel att barns beslut till asyl ska fattas inom tre månader. Eftersom 
Sverige ännu inte har lämnat sin femte rapport (lämnas in år 2012), kan vi inte veta hur man har 
mottagit kritiken gällande tillämpning och utbildning angående barnets bästa vid 
migrationsverket. Kanske kommer nya åtgärder ha införts, men problemet bör ha varit påträffat 
även innan kommittén påpekade det, och problemen gällande den praktiska tillämpningen av 
barnets bästa i asylprocessen fanns ändå inte rapporterat om i den fjärde rapporten.  
 
Ytterligare ett område som kan sätta käppar i hjulet för barnets bästa förankring i Sverige handlar 
om barnombudsmannens ställning. Detta faller även under utvecklingen av de nationella institutionerna 
och processerna. Hammarberg menar att det är viktigt att myndigheterna är genuina och att de 
fungerar i systemet som en helhet. Ett område inom BO som till exempel fått kritik från 
barnrättskommittén gäller BO:s behörighet att utreda individuella klagomål.72 Den ovilja som 
finns hos den svenska regeringen att förse BO med detta mandat är naturligtvis ett problem för 
förverkligandet av barns rättigheter. BO är en viktig grund för förverkligandet av principen om 
barnets bästa och att i framtiden därför ge BO detta mandat och i övrigt stärka BO:s ställning 
genom att se till att mänskligt och finansiellt kapital finns tillgängligt skulle kunna effektivisera 
och stärka verksamheten.   
 
Ett exempel på en praktisk tillämpning som hade kunnat säkerställa barnets bästa i beslut som rör 
barn är att använda sig av barnkonsekvensanalyser. Detta arbetssätt har både barnrättskommittén 
och barnombudsmannen förespråkat som ett sätt att säkra barnets bästa. Även om Sverige 
tidigare har lyft fram vikten av att använda sig av barnkonsekvensanalyser visade en undersökning 
gjord av BO under 2003 att endast en tredjedel av de 88 undersökta myndigheterna använde sig 
av barnkonsekvensanalyser. Av dessa myndigheter var det endast en som motsvarade BO:s krav 
på hur den ska tillämpas i praktiken.73 Denna undersökning visar på att Sverige även har brister 
vid den fjärde punkten på checklistan gällande användandet av barnkonsekvensanalyser. Varför 
detta problem kvarstår kan också härledas från både brist på resurser och politisk ovilja. 
Riksrevisionens undersökning visar bland annat på att en del myndigheter ansåg att analyserna 
inte hade någon nytta och att det fanns för höga ambitioner. Likaså ville vissa myndigheter hellre 
använda sig av andra tillvägagångssätt för att spara på resurserna.74 I fallet med 
barnkonsekvensanalyser kan man alltså se att det både finns ett problem gällande resursbrist och 
en politisk ovilja. 
 
För att sammanfatta Sveriges arbete med barnkonventionen kan man konstatera att Sverige 
varken faller under den typ av stat som förverkligar eller den stat som bryter mot konventionen. 
Arbetet gällande barns rättigheter hamnar någonstans mellan de båda typerna. Sverige har en 
grundläggande bas gällande bestämmelser och lagstiftning gällande barnets bästa. Sveriges största 
problem ligger istället i den praktiska tillämpningen. Man kan se i rapporterna till 
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74 Ibid:24 
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barnrättskommittén att man ständigt jobbar med att förbättra de områden där man fått kritik, 
men en del kritik väljer man att inte arbeta vidare med. Detta gäller bland annat förslaget att ge 
BO mandat att utreda individuella klagomål. Sverige är alltså inte en sådan typ av stat som 
förverkligar barnkonventionen fullt ut, men inte heller en stat som rakt av bryter mot den. 
Sverige är troligtvis ett av de länder som kommit längst i arbetet med barns rättigheter, men det 
har ingen betydelse för de brister som fortfarande finns kvar. Vid vissa områden gällande barnets 
bästa, bland annat i asylprocessen som visats ovan, förverkligar Sverige inte artikel 3 i 
konventionen. Detta innebär att det måste ske en del förändringar och för att det ska kunna ske 
krävs både den politiska viljan och en omvärdering gällande de nationella resurserna.  
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6 Slutsats 

Diskussionen ovan visar att man inte kan föra in Sverige i ett fack gällande förverkligandet av 
konventionen. Sverige är en stat som varken till hundra procent bryter mot eller förverkligar 
konventionen om barnets rättigheter. För att sammanfatta kan man se att Sverige har en del 
problem gällande själva regleringen av principen om barnets bästa, bland annat att en del 
myndigheter inte ställer krav på att använda ett barnperspektiv i sitt arbete och att det inte 
arbetats fram kriterier för vad barnets bästa verkligen är. Men Sverige har trots allt en ganska 
uttömmande barnrättslig lagstiftning och på bland annat migrationsverket, som fått utså en del 
kritik från barnrättskommittén, finns även krav på att använda barnperspektivet. Regleringen av 
principen om barnets bästa i Sverige visar trots allt en ganska positiv bild. 
 
Problemen ligger snarare djupare rotat i det praktiska arbetet. Barnperspektivet och 
barnkonsekvensanalyser används inte så effektivt som önskat i praktiken och anställda har inte 
tillräckligt med utbildning för att kunna tolka och tillämpa principen. Det är främst under det 
praktiska arbetet där retoriken blir till politik som de främsta kränkningarna mot barns rättigheter 
sker.  

6.1 Sveriges förverkligande enligt UNICEF:s checklista 
Det är svårt att ge konkreta svar på huruvida Sverige har uppfyllt kraven på UNICEF:s 
checklista. Den första punkten gällande lagstiftning kan både ses som uppfylld och ej uppfylld. 
Sverige har stiftat lagar gällande principen om barnets bästa, men med tanke på att principen 
används tillsammans med resterande artiklar i konventionen så bör hela barnkonventionen 
inkorporeras i svensk lag för att verkligen kunna förverkliga bestämmelsen. Den andra punkten 
gällande administrativa beslut kan även den ses från två perspektiv. Migrationsverket är en av de 
myndigheter som ställer krav på att använda ett barnperspektiv, men som tidigare redovisat i 
uppsatsen har varken integrationsverket och handikappombudsmannen ett sådant krav. Den 
tredje punkten gällande kriterier för barnets bästa har inte uppfyllts. Naturligtvis kan det finnas en 
del problem med att utarbeta en definition eller kriterier för ett begrepp som inte heller FN eller 
barnrättskommittén har lyckats enas om, men att inte heller utbilda eller föra samtal om 
begreppet bidrar till att denna punkt inte förverkligas. Den fjärde punkten gällande 
barnkonsekvensanalyser har även utstått en del kritik och kan därför inte heller ses som helt uppfylld. 
Olika insatser har genomförts för att trycka på vikten av användandet av analyserna, men det 
praktiska arbetet har trots allt inte fungerat och därmed kan inte den sista punkten på checklistan 
heller anses vara uppfylld. 

6.2 Problemen bottnar i resursbrist och politisk ovilja 
Diskussionen visar på att de största problemen gällande bristen på förverkligandet av barnets 
bästa i Sverige handlar om det praktiska arbetet. Att de nationella institutionerna inte är tillräckligt 
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utvecklade för att kunna tillämpa principen i praktiken handlar både om politisk ovilja och brist 
på resurser. Att påstå att problemen endast bottnar i en brist på de nationella resurserna känns på 
många sätt overkligt om man sätter det i ett perspektiv mot en del utvecklingsländer i världen 
som verkligen har problem att förverkliga konventionen på grund av resursbrist. Likaså känns det 
fel att endast peka på att det brister i den politiska viljan. Mycket av Sveriges redan utförda arbete 
gällande principen om barnets bästa är ju ett uttryck för den politiska viljan, men det är trots allt 
inte tillräckligt för att principen om barnets bästa ska bli ett effektfullt verktyg. I Sverige verkar 
bristen på resurser och politisk ovilja istället gå hand i hand.  
 
En del av de insatser som gjorts i Sverige har ansetts vara av förberedande karaktär och det visar 
på att arbetet fortfarande är i en inledande fas. Det kan därför i viss mån vara svårt att utreda 
varför de olika problemen finns. Det har nu dock gått tjugoett år sedan Sverige ratificerade 
konventionen, och det har gått tolv år sedan man antog den nationella handlingsplanen. Arbetet 
med barnkonventionen i Sverige borde därmed inte längre få anses vara under den inledande 
fasen. Det är nu dags att ta problemen på allvar och se till att komma med bra lösningar som kan 
säkra barnets rättigheter i framtiden. 

6.3 Framtida arbete 
Sverige bör i framtiden fortsätta sitt arbete med att förverkliga principen om barnets bästa. Som 
tidigare visat i uppsatsen har regeringen utvecklat arbetet gällande principen efter den kritik som 
kommit fram från barnrättskommittén. Att fortsätta detta samtal är viktigt för att förverkliga 
principen om barnets bästa. Mer konkreta förslag som Sverige bör arbeta med är att utbilda och 
föra samtal gällande principen om barnets bästa för att reda ut oklarheter som kan finnas för de 
tjänstemän som arbetar med begreppet. Likaså bör det läggas mer kraft på att använda 
barnkonsekvensanalyser och se över möjligheten för Barnombudsmannen att utreda individuella 
klagomål för barn. 
 
Sveriges nästa rapport till barnrättskommittén ska lämnas in år 2012. Det ska bli spännande att se 
vilka nya åtgärder som har vidtagits och vilka tankar Sverige har gällande den kritik som tagits 
upp från barnrättskommittén och även behandlats i denna uppsats. Jag kan endast hoppas att 
principen om barnets bästa i asylprocessen har fått en framträdande roll i arbetet och att nästa 
observation från barnrättskommittén inte ska ha några anmärkningar på denna punkt. 
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