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Summary 
During 2013 the Swedish government appointed a Commission to map out 

how the practice of laws and regulations on children's rights conform with 

the UN's Convention on the Rights of the Child and its supplements. The 

Commission will furthermore analyze if the UN's Convention on the Rights 

of the Child should be incorporated under Swedish law. The report from the 

Commission will be ready by 2015.  

As early as in the legislation from the 13th century the rights of children, or 

rather the lack of rights, were regulated. In the beginning of the 19th century 

the legislation around children's rights started to develop and along with the 

globalization in the 20th century the rights of children became an important 

part of the international debate. In 1989 the Convention on the Rights of the 

Child was adopted by the UN General Assembly.  

The Convention on the Rights of the Child has today an almost universal 

acceptance. The basic principles that permeates the Convention shall be 

assimilated by the Convention States. The States that have acknowledged 

the Convention have an obligation to take action to carry through all the 

children's rights that are recognized by the Convention.   

Since the ratification by Sweden of the Convention on the Rights of the 

Child 20 years ago, the Swedish reports and investigations indicate that the 

Swedish law, generally, are in line and harmonize with the Convention. 

However, in the last two international reports Sweden is criticized because 

the Convention is not incorporated under Swedish law and thus cannot be 

directly applied in Swedish courts. 

This thesis contains a comparative part where Norway is the compared 

subject. The reason being that Norway, in 2003, incorporated the 

Convention on the Rights of the Child under Norwegian law, with very 

good results. 

The summary of my conclusions is that Sweden should incorporate the 

Convention under Swedish law. This would give the Convention on the 

Rights of the Child a formal status and acknowledgement and it would make 
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the Convention applicable in Swedish courts. This is a very important step 

to make children's rights visible and it is important for Sweden as a country 

that respects the rights of children and takes children's rights very seriously.  
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Sammanfattning 
Regeringen tillsatte år 2013 en utredning i Sverige för att kartlägga hur 

tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barns 

rättigheter enligt FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) 

samt dess tilläggsprotokoll. Utredningen ska också kartlägga och analysera 

om Barnkonventionen bör inkorporeras i Sverige. Utredningen ska vara klar 

2015. 

Redan i 1200-talet landskapslagar är barns rättigheter, eller snarare bristen 

på barns rättigheter reglerad. Det var inte förrän på 1800-talet som 

lagstiftningen började ta fart kring barns rättigheter. I takt med 

globaliseringen på 1900-talet började barns rättigheter även ta plats i den 

internationella debatten och Barnkonventionen antogs av FN:s 

generalförsamling år 1989.  

Barnkonventionen har idag näst intill universellt stöd och de grundläggande 

principerna som genomsyrar konventionen ska införlivas i alla 

konventionsstater. Konventionsstaterna har en skyldighet att vidta lämpliga 

åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i Barnkonventionen. 

De svenska utredningarna och rapporterna sedan ratificeringen för 20 år 

sedan visar att den svenska lagstiftningen övergripande står i linje och 

harmoniserar med Barnkonventionen. Sverige har dock i de senaste två 

internationella rapporterna Från FN:s Barnrättskommitté fått kritik för att 

Barnkonventionen inte inkorporerats i den svenska lagstiftningen och 

därmed inte är direkt tillämpningsbar av landets domstolar. Uppsatsen 

innehåller en komparativ del med Norge som jämförelseobjekt. Norge har 

inkorporerat Barnkonventionen med goda resultat som följd. 

Sammanfattningsvis är min slutsats att Sverige bör inkorporera 

Barnkonventionen för att ge den formellt erkännande i Sverige och för att 

göra den tillämpningsbar i de svenska domstolarna. Inte minst för att det är 

viktigt att synliggöra barns rättigheter i Sverige att vi tar barns rättigheter på 

stort ansvar och anser det viktigt och värdefullt.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Redan i de svenska landskapslagarna från 1200-talet lyftes frågan om barn 

och barns rättigheter. Barn ansågs i princip som faderns eller föräldrarnas 

egendom fram till 1800-talet då det i den offentliga debatten började 

diskuteras om barn som skyddsobjekt och barns rättsliga ställning. Under 

1900-talet och under globaliseringens tecken började även framväxten av 

vissa grundläggande rättigheter som borde gälla för alla världens barn. 

Sverige har ratificerat flera deklarationer och konventioner som behandlar 

barn rättigheter. Den mest kända torde vara FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen) som är föremålet för denna uppsats. 

Konventionen ratificerades i Sverige 1990. I den efterföljande offentliga 

debatten har det fram till idag förts en diskussion huruvida konventionen 

bör inkorporeras i Sverige för att ytterligare säkerställa barns rättigheter 

enligt konventionen. År 2013 tillsattes på uppdrag av regeringen en 

utredning för att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter 

överensstämmer med Barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som 

Sverige har tillträtt. Utredaren ska också analysera för- och nackdelar med 

att inkorporera Barnkonventionen i svensk rätt. Sverige har fått kritik från 

FN:s Barnrättskommitté (Barnrättskommittén) vid flera tillfällen just för att 

konventionen ännu inte inkorporerats i svensk rätt.   

1.2 Syfte och frågeställning 

Bör FN:s konvention om barns rättigheter inkorporeras som lag i Sverige? 

 

• Återspeglas barnkonventionens principer idag i den svenska 

lagstiftningen? 

• Vilka utmaningar finns med att inkorporera Barnkonventionen i 

svensk lag? – För- och nackdelar 
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• Hur skulle en inkorporering kunna påverka och förändra 

rättsutvecklingen på barnrättens område i det svenska samhället? – 

den norska modellen 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda frågan om Barnkonventionen bör 

inkorporeras som lag i Sverige samt analysera för och nackdelar med en 

inkorporering i svensk rätt.  

Vidare är syftet att analysera skillnader och utvecklingen i ett komparativt 

perspektiv med Norge som jämförelseobjekt då de har inkorporerat 

Barnkonventionen i den nationella rätten.   

 

1.3 Teori och metod 

Denna uppsats har jag valt att skriva med utgångspunkt i den klassiska 

juridiska metoden. Jag kommer också att använda mig av det komparativa 

perspektivet och en komparativ metod mellan jämförelseobjekten Sverige 

och Norge. Anledningen till det är att jag vill nå förståelse genom 

jämförelse och därmed öka förståelsen för den svenska rättsutvecklingen 

och rättsordningen i förhållande till en eventuell inkorporering av 

barnkonventionen samt undersöka vilken funktion en eventuell 

inkorporering av Barnkonventionen kan bidra med i den svenska 

rättsordningen. 

Utifrån ett kritiskt perspektiv ska jag analysera de för och nackdelar som en 

inkorporering skulle kunna innebära i det svenska rättsklimatet.  

Problem som jag tagit i beaktning vid den komparativa studien är att det kan 

finnas svårigheter i översättningen både språkligt och i kontexten. 

Anledningen till att jag valt att göra en komparativ studie just mellan Norge 

och Sverige är länderna ligger relativt nära varandra både geografiskt och 

ekonomiskt, kulturellt och moraliskt. Därmed är det intressant att utreda den 

rättsliga utvecklingen på området efter att Norge inkorporerat 

Barnkonventionen för att på så sätt kunna dra nytta av erfarenheterna 

därifrån.    
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1.4 Material 

Det materialet jag valt för att behandla mitt uppsatsämne är framförallt 

offentliga dokument och rapporter som gjorts inom området för att besvara 

mina frågeställningar. Därutöver har jag använt litteratur för att kunna 

beskriva barnrättens område i ett historiskt perspektiv samt den svenska 

traditionen och införlivandet av internationella konventioner och 

globaliseringens påverkan. I kapitel fem som beskriver Norge och dess 

förhållningssätt till Barnkonventionen har jag använt en norsk rapport gjord 

på uppdrag av den norska regeringen 2009 som primär källa. Dessutom har 

jag som komplement till denna ett rättsutlåtande av professor Karin Åhman 

angående inkorporeringen av barnkonventionen på uppdrag av Rädda 

Barnen i Sverige där hon lyfter fram Norge som exempel på ett land som 

inkorporerat Barnkonventionen.  

1.5 Disposition och avgränsning 

Uppsatsen är uppbyggd med en ambition om att läsaren ska:  

 

1. Få ökad förståelse och insikt i den rättsliga utvecklingen inom 

området barns rättigheter  

2. Få en redogörelse för Barnkonventionen och dess styrmedel  

3. Med hjälp av det komparativa perspektivet kunna bilda sig en 

uppfattning i frågan om konventionen bör inkorporeras i Sverige 

samt de eventuella svårigheterna med valet av en sådan 

införlivningsmetod 

 

Kapitel 2 har till syfte att ge en allmän överblick över Norden och 

framförallt Sverige och Norges rättsliga tradition och förhållningssätt vid 

införlivande av internationella konventioner och andra internationella 

åtaganden samt olika metoder för införlivande.  
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Kapitel 3 är en genomgång av Barnkonventionen och dess genomförande, 

syfte, efterlevande, uppbyggnad och principer vilket bidrar till ökad 

förståelse vid behandling av frågan om den bör inkorporeras i svensk rätt. 

Kapitel 4 är den svenska utvecklingen inom barnrättens område vilken dels 

ger en historisk tillbakablick och dels ger en översikt och kartläggning över 

dagens rättsläge. 

Kapitel 5 behandlar Norges rättsutveckling med en kort tillbakablick från 

tiden efter ratificeringen men före inkorporeringen av Barnkonventionen 

och därefter rättsutvecklingen efter inkorporeringen. 

Kapitel 6 är analysdelen som är en jämförelse mellan den svenska rätten och 

den norska rättens utveckling på området.   

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen) om de mänskliga 

rättigheterna skulle vara intressant att lyfta in som en del i bedömningen om 

Sverige bör inkorporera Barnkonventionen. Europakonventionen är en av de 

få konventioner som faktiskt är inkorporerad i Sverige. Den finns med som 

en del i kapitel fyra, men jag har valt att hålla detta avsnitt kort då uppsatsen 

inte ger utrymme för någon djupare analys på detta problemområde.  

Utöver ovan nämns de övriga nordiska länderna och deras förhållningssätt 

till införlivandet av barnkonventionen. Även Finland har valt att inkorporera 

konventionen medan Danmark valt transformeringsmetoden, vilken Sverige 

också valt.  

1.6 Forskningsläge 

Barnkonventionen har varit och är föremål för en relativt omfattande allmän 

debatt både nationellt och internationellt. Intresset för rättsutvecklingen 

finns på flera nivåer i samhället. Inte minst på uppdrag av regering och 

riksdag har flera utredningar gjorts för att utvärdera hur Barnkonventionen 

står sig i förhållande till svensk lagstiftning. Frågan om inkorporering har 

varit levande under de 20 år som gått sedan Barnkonventionen ratificerades 

i Sverige. Trots detta finns relativt lite forskning på området. Johanna 
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Schiratzki, professor vid Stockholms Universitet, har forskat om barns bästa 

i svenskt och internationellt perspektiv. 2012 invigdes ”Barnrättscentrum” 

vid Stockholm Universitet vilket ska vara ett centrum för att stärka 

forskningen på barnrättens område.  
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2 Svensk rätt och 
internationella konventioner 

2.1 Bakgrund 
I Sverige införlivar vi framförallt konventioner genom transformering eller 

konstaterande av normharmoni.1 Oavsett införlivningsmetod är Sverige 

folkrättsligt förpliktat att följa de konventioner och internationella 

åtaganden som tillträds. Riksdagen och regeringen ska säkerställa att den 

svenska lagstiftningen överensstämmer med de internationella åtagandena. 

Domstolar och myndigheter är skyldiga att så långt det är möjligt tolka de 

svenska lagarnas ordalydelse i förenlighet med Sveriges 

konventionsåtaganden.2 Uppstår en direkt lagkonflikt mellan svensk rätt och 

en internationell konvention har dock svensk rätt företräde om inte 

konventionen är inkorporerad.3 

 

2.2 Monistisk tradition 
I den monistiska traditionen finns det inte ett behov av att införliva 

konventionen i det interna rättssystemet utan konventionen blir gällande i 

det interna rättssystemet när den ratificeras.4 En konvention kan få olika 

status i det interna rättsystemet beroende på hur staten valt att reglera 

förhållandet mellan folkrätt, konstitutionell rätt och vanlig lag. Rättigheter 

som tillkommer enskilda efter ratificering av ett internationellt åtagande kan 

åberopas och användas inför nationella domstolar i staten. Åtagande riktade 

mot staterna kan inte åberopas i de nationella domstolarna. Vissa artiklar 

eller motsvarande i internationella åtaganden kan dock rikta sig mot både 

enskilda och staten, i detta fall kan inkorporering ske även om staten i sig 

har en monistisk tradition. När det gäller mänskliga fri- och rättigheter råder 

                                                
1 Bring, Mahmoudi 2007, s. 45 
2 Åhman 2011 s, 4 
3 Åhman 2011 s, 4 
4 Bring, Mahmoudi 2007, s. 40-41 



 11 

en tradition att kommittéerna som bevakar staternas uppfyllande av 

konventionerna rekommenderar staterna att formellt införliva 

konventionerna i intern lag.5 Detta för att reglerna ska få större internt 

genomslag.  

De monistiska och dualistiska systemen och synsätten är inte helt fasta. En 

stat med ett monistiskt synsätt kan ibland genomföra en inkorporering av 

vissa konventioner för att på så sätt göra det lättare att tillämpa 

konventionerna i den interna rätten. På samma sätt som dualistiska stater 

ibland kan använda konventioner direkt i de interna domstolarna utan 

föregående införlivande.6  

 

2.3 Dualistisk tradition 
Bland annat Sverige, Danmark och Norge har alla det så kallade dualistiska 

rättssystemet.7 Den dualistiska traditionen ser folkrätten och den interna 

rätten som två skilda rättssystem med olika rättskällor och olika rättssubjekt. 

Rättsystemen verkar då i den interna rätten parallellt med varandra.8 Dock 

kan inte en stat åberopa sin nationella, interna lagstiftning som ett skäl att 

inte fullfölja sina internationella förpliktelser och åtaganden, såtillvida kan 

folkrätten anses stå över den interna rätten.9 Den dualistiska traditionen ger 

staterna viss frihet i frågan om regleringen mellan folkrätt och nationell rätt. 

Olika länders konstitutionella rätt avgör om, och på vilket sätt traktat och 

internationella överenskommelser får verkan i den nationella rätten.10 

Konventioner om mänskliga rättigheter innehåller förpliktelser att 

respektera viss standard som för sin tillämpning behöver stöd i nationell 

rätt.11 Systemet beskriver metoden som används för att internationella 

konventioner ska bli gällande inom staten och den interna rätten. Staterna 

måste på något sätt införliva sina folkrättsliga förpliktelser i den nationella 

                                                
5 Bring, Mahmoud 2007, s. 41 
6 Åhman 2011, s. 5 
7 Åhman 2011, s. 4 
8 Bring, Mahmoud 2007, s. 42 
9 Bring, Mahmoud 2007, s. 44 
10Bring, Mahmoud 2007, s. 44 
11Bring, Mahmoud 2007, s. 44 
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rätten för att dessa regler ska kunna tillämpas gentemot statens 

medborgare.12 De mellanstatliga överenskommelserna kan inte överblickas 

av de nationella myndigheterna, så vida de inte transformeras eller 

inkorporeras i den nationella rätten.13 Det krävs ett beslut för att 

konventionen ska kunna åberopas och användas i den nationella rätten. 

Folkrättsligt är staten bunden att följa de internationella 

överenskommelserna staten har anslutit sig till och dess åtagande därigenom 

oavsett vilken åtgärd som vidtas för att införliva den. Det finns inom en 

dualistisk rättsstat olika metoder för att införa en konvention i det interna 

rättssystemet, transformation, inkorporation eller konstaterande av 

normharmoni. Alla dessa metoder kommer nedan att redovisas.14  

 

2.3.1 Konstaterande av normharmoni  
Domstolar och förvaltningsmyndigheter presumerar i sin tillämpning att den 

nationella rätten står i överensstämmelse med relevanta traktat och 

internationella överenskommelser och tolkar de nationella lagarna utifrån 

denna förutsedda normharmoni. Detta leder till att ny lagtext inte antas i 

samband med införlivandet av de internationella åtagandena.15 

Barnkonventionen är ett exempel på en internationell konvention som 

ratificerades i Sverige genom att riksdagen bekräftade att det förelåg 

normharmoni mellan konventionen och svensk lag.16 Därmed åligger det 

riksdagen att anpassa den svenska normgivningen till barnkonventionens 

innehåll.17 Domstolar och förvaltningsmyndigheter ska därmed tolka de 

svenska lagarna i fördragsvänlig anda, de är dock inte direkt bundna av 

barnkonventionen eftersom dessa bestämmelser inte direkt utgör svensk 

lag.18 Om rätten redan anses överensstämma med konventionens krav är inte 

några lagändringar behövliga. 

                                                
12 Bring, Mahmoud 2007, s. 43 
13 Bring, Mahmoud 2007, s. 43 
14 Åhman 2011, s. 4 
15 Bring, Mahmoud 2007 s. 45 
16 Schiratzki 2002, s. 23  
17 Schiratzki 2002, s. 23 jfr. art 4 Barnkonventionen 
18Schiratzki 2002, s. 23  
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2.3.2 Transformeringsmetoden 
Transformering innebär att i den utsträckning det anses behövligt införa 

eller ändra nationella bestämmelser så att de överensstämmer med 

konventionens krav.19 Detta sker genom omvandling av relevanta delar i 

traktatet till nationell rätt genom lagstiftningsåtgärder.20 Det är traktatets 

innehåll som transformeras, och det är den svenska översättningen som blir 

gällande som författningstext.21  

Två konventioner som implementerats i Sverige genom 

transformeringsmetoden är Haagkonventionen om de civila aspekterna på 

internationellt bortförande av barn och Europarådets konvention om 

erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad av barn samt 

om återställande av vård om barn. Dessa införlivades i svensk lag genom 

lagen 1989:14 om erkännande och verkställighet av utländska 

vårdnadsavgöranden m.m. och om överförflyttning av barn.22 I samband 

med transformering är ett viktigt ställningstagande hur mycket den svenska 

lagen kan tillåtas avvika från den internationella förpliktelsen. 

 

2.3.3 Inkorporeringsmetoden 
Inkorporering innebär att den internationella konventionen eller 

överenskommelsen i oförändrad form införs i den nationella rättsordningen 

på så vis att det i lag föreskrivs att konventionen i sin helhet ska gälla som 

nationell lag. Ett traktat kan inkorporeras på så sätt att en hänvisning eller 

referens till traktatet introduceras som nationell lag. Innebörden blir då att 

traktatet som sådant är giltigt som nationell rätt. En annan metod är att 

traktatet läggs som en bilaga till lagtexten.23 Originaltexten samt en 

översättning av denna publiceras då. Konventionen kan antingen anses ha 

                                                
19 Dir 2013:35, s. 1 
20 Bring, Mahmoud 2007, s. 45 
21 Bring, Mahmoud 2007, s. 45 
22 Schiratzki 2002, s. 23  
23 Bring, Mahmoud 2007, s. 45 
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företräde framför nationell rätt eller gälla vid sidan av denna.24 Metoden kan 

endast användas när traktatet eller överenskommelsen är utformad så att den 

kan bli direkt tillämpad av nationella domstolar och övriga organ.25 

Inkorporering är den implementeringsform som ger en konvention den 

starkaste ställningen i nationell rätt.26 Två exempel på konventioner som 

inkorporerats i sin helhet i Sverige är Europakonventionen om de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Haagkonventionen om 

skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.27 Den 

autentiska konventionstexten är i sin helhet gällande som svensk lag och 

måste därmed beaktas av domstolar och andra myndigheter.28 

 

                                                
24 Dir 2013:35, s. 1 
25 Bring, Mahmoud 2007, s. 45 
26 Schiratzki 2002, s. 23  
27 Schiratzki 2002, s. 24  
28 Schiratzki 2002, s. 24  
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3 Barnkonventionen 

3.1 Inledning 
En av huvuduppgifterna för FN och dess medlemsstater är att främja 

respekten för de mänskliga rättigheterna. FN:s kommission för de mänskliga 

rättigheterna bildades år 1946. En av kommissionens uppgifter är att arbeta 

fram regler om mänskliga rättigheter.  

I takt med att vi lever i ett allt mer globaliserat samhälle får allt fler av 

barnrättens normer och allmänna principer en internationell karaktär.29  

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november år 

1989. Ingen stat motsatte sig antagandet. Konventionen trädde i kraft den 2 

september 1990 efter att den ratificerats av 20 stater varav Sverige var en av 

dessa. Många frivilligorganisationer deltog i arbetet med barnkonventionen 

och de har aktivt varit med i utformningen av en rad artiklar.30 

Barnkonventionen är en konvention med näst intill universellt stöd, det är 

endast USA och Somalia av världens erkända stater som inte ratificerat 

konventionen.31 Många av de stater som tillträtt konventionen har dock gjort 

det med omfattande reservationer. Dessa reservationer visar att 

konventionsstaternas ambitioner att följa barnkonventionen varierar.32 FN:s 

Barnkommitté kan uppmana en stat att dra tillbaka sina reservationer men 

de kan inte föreskriva en stat att denna ska vara bunden av artiklar i 

konventionen som staten tidigare har reserverat sig mot.  

Danmark har inte inkorporerat Barnkonventionen, de har dock inkorporerat 

en del andra centrala FN-konventioner. Barnkonventionen anses vara en 

rättskälla likt andra konventioner i de danska domstolarna. Dansk rätt ska 

tolkas i överensstämmelse med de internationella överenskommelserna som 

Danmark har ingått, det vill säga en fördragskonform tolkning.  

Finland inkorporerade Barnkonventionen år 1991.  

 
                                                
29 Schiratzki 2002, s. 19 
30 SOU 1997:116, avsnitt 2.1 
31Schiratzki 2002, s.20 
32 Schiratzki 2002, s. 20 
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3.2 Barnkonventionens uppbyggnad 
Barnkonventionen är indelad i tre delar med en inledning om 13 paragrafer 

och sammanlagt 54 artiklar. Den första delen behandlar materiella frågor, 

därefter kommer övervakningssystem och slutbestämmelser. Inledningen i 

konventionen behandlar de allmänna principer om mänskliga rättigheter 

som även tidigare formulerats i FN:s konventioner och deklarationer om 

mänskliga rättigheter. Det slås också fast att barn, på grund av sin sårbarhet, 

behöver vård och skydd.33 

Den materiella delen behandlar barns rätt att få sina grundläggande 

rättigheter och behov tillfredsställda.   De olika rättigheterna är lika viktiga 

och Barnkonventionen skall ses som en helhet. Rättigheterna är dock olika 

till sin natur. Medan de medborgerliga och politiska rättigheterna är 

absoluta till sin karaktär och måste respekteras av alla stater oavsett 

utvecklingsnivå är de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna mera 

av målsättningskaraktär.34 

De olika sakartiklarna i konventionen ska ses som en del av en helhet där 

alla artiklarna är lika viktiga. Arbetet med Barnkonventionen handlade i 

stället om att tolka artiklarnas karaktär och inbördes relationer, för att ge 

staterna ett underlag för arbetet med att genomföra konventionen. I 

kommitténs första analys av Barnkonventionen utkristalliserades fyra 

grundläggande, allmänna principer som återfinns i artiklarna 2, 3, 6 och 12. 

Principerna i dessa speglas och konkretiseras i konventionens övriga 

sakartiklar.35 

Det är stater och inte enskilda individer som är rättsligt bundna av 

barnkonventionen eftersom det är ett folkrättsligt traktat. Trots detta 

behandlar konventionen också det rättsliga förhållandet mellan barn och 

föräldrar.36  

Jämfört med äldre internationella traktat och överenskommelser som 

omfattar skydd för barns bästa utgör barnkonventionen en försvagning inom 

                                                
33 SOU 1997:116, avsnitt 2.3 
34 SOU 1997:116, avsnitt 2.1 
35 SOU 1997:116, s. 2.3 
36 Schiratzki 2002, s. 28  
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detta område då barnkonventionen medger en intresseavvägning mellan å 

ena sidan barns bästa och å andra sidan andra intressen.37 

 

3.3 Barns rättigheter före 
barnkonventionen 

Redan år 1924 antog Nationernas förbund en deklaration som fastslog vissa 

huvudprinciper beträffande barns skydd och välfärd. År 1959 antog FN:s 

generalförsamling en annan deklaration om barns rättigheter. Både dessa 

deklarationer har fått relativt liten genomslagskraft trots att deklarationerna i 

vissa avseenden haft mer långtgående skydd för barns rättigheter än 

Barnkonventionen. Till skillnad från deklarationer är konventioner juridisk 

bindande dokument för de stater som ansluter sig till konventionen. En av 

anledningarna till att deklarationerna har fått relativt liten genomslagskraft 

kan vara att det inte finns något enskilt organ vars uppdrag varit att tillse att 

bestämmelserna i deklarationerna efterlevts av medlemsstaterna.38  

 

3.4 Genomförande av Barnkonventionen 

Artikel 4 Barnkonventionen: 

 

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 

administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som 

erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande 

till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen 

för internationellt samarbete.” 

 

Barnkonventionen lägger stor vikt vid varje konventionsstats nationella 

genomförande av de olika rättigheterna till förmån för barn som 

                                                
37 Schiratzki 2002, s. 28  
38 SOU 1997:116, avsnitt 2.2 
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konventionen ger. Det ankommer på staterna att vidta både lagstiftnings-, 

och administrativa åtgärder för att säkerställa att barns rättigheter genom 

konventionen beaktas. Genomförandet ska ligga i linje med de principer 

som ställs upp enligt konventionen och en viktig del är konventionens 

genomslagskraft i den nationella lagstiftningen i staten. Varje stat har rätt att 

med utgångspunkt i dess rättstraditioner och rättsliga system avgöra hur 

införlivandet av barnkonventionen ska ske. 39 

Barnkonventionens genomförande bygger på en grundtanke om diskussion 

och dialog mellan staten, kommittén, UNICEF, övriga FN organ samt 

frivilligorganisationer.  

Barnkonventionen innehåller inte någon möjlighet att pröva klagomål från 

enskilda.40 

De så kallade allmänna kommentarerna som FN:s barnrättskommitté 

utkommer med ska ge vägledning i hur Barnkonventionen ska tolkas på 

olika områden. Den allmänna kommentaren nummer fem behandlar 

genomförandet av Barnkonventionen. Konventionsstaterna bör på alla 

lämpliga sätt säkerställa att bestämmelserna verkställs i nationell 

lagstiftning. Kommittén anser att konventionen bör införlivas genom 

nationell lag vilket är det traditionella förhållningssättet i de flesta 

konventionsstaterna. Bestämmelserna i konventionen bör kunna åberopas 

direkt i domstol samt vara möjliga att tillämpa för nationella myndigheter. 

Konventionen ska väga tyngst vid en lagkonflikt med nationell lag eller 

sedvanerätt. Länderna ska säkerställa att alla nationella lagar stämmer 

överens med konventionen.41  

För att nå full överenskommelse mellan nationella lagar och konventionen 

bör staterna vidta en omfattande granskning. Granskningsprocessen på 

nationell nivå har påbörjats i de flesta konventionsstaterna, dock visar de 

periodiska rapporterna att denna granskning behöver vara noggrannare. 

Granskningen bör dels gälla de enskilda artiklarna i konventionen men 

framförallt dess helhet för att det på så vis ska framgå att de mänskliga 

                                                
39 SOU 1997:116, avsnitt 2.2 
40 SOU 1997:116, avsnitt. 2.2 
41Allmän kommentar nr 5: Allmänna åtgärder för genomförande av FN:s konvention om 
barnets rättigheter, p. 19-21 
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rättigheterna är en helhet och inbördes beroende av varandra. Detta bör ske 

fortlöpande.42  

 

3.5 Barnkonventionens allmänna 
principer 

I Barnrättskonventionen uppställs fyra övergripande allmänna principer som 

genomsyrar och går som en röd tråd genom hela konventionen. 

Konventionen förenar alla de allmänna principerna som återfinns i FN:s 

övriga deklarationer och konventioner för mänskliga rättigheter i samma 

dokument med ytterligare ett tillägg nämligen särskilt skydd mot övergrepp 

och utnyttjande.43  

Barns bästa, icke-diskriminering, rätten till liv och utveckling, samt respekt 

för barns åsikter är de fyra övergripande principerna i Barnkonventionen. 

 

3.6 Styrning och efterlevnad 
För övervakning av konventionens efterlevnad i de anslutna staterna finns 

en särskild kommitté bestående av medlemmar från de olika staterna. 

Medlemmarna är inte att anse som representanter för de stater som har 

nominerat dem utan verkar i sin personliga kapacitet.44  

De allmänna kommentarerna, de så kallade ”general comments” 

som Barnrättskommittén, publicerar ska ge vägledning i hur olika artiklar 

och teman i barnkonventionen ska tolkas. 

De stater som är anslutna till konventionen ska avge periodiska rapporter 

vart femte år till kommittén där de beskriver de åtgärder staten vidtagit de 

senaste fem åren för att efterleva sina förpliktelser enligt konventionen.  

Barnkommittén ger ut riktlinjer för staternas rapportering där de beskriver 

hur rapporten ska utformas samt vilka frågor de särskilt önskar få besvarade 

i rapporten. Vidare kan kommittén begära kompletterande information om 

                                                
42 Allmän kommentar nr 5: Allmänna åtgärder för genomförande av FN:s konvention om 
barnets rättigheter, p. 18 
43 SOU 1997:116, avsnitt 2.3 
44 SOU 1997:116, avsnitt 2.4 
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hur konventionens bestämmelser genomförts. Kommittén och den aktuella 

staten för därefter en diskussion med utgångspunkt i den periodiska 

rapporten. Därefter avger kommittén ett slutbetänkande eller så kallad 

"concluding observations". Kommittén ska här lämna beröm, kritik samt 

förslag till medlemsstaten på åtgärder och förbättringar för att bättre 

efterleva konventionen. Förhoppningen är att denna ska leda till en nationell 

diskussion om vägar att förbättra barns situation i landet. Kommittén anses 

vara den auktoritära tolkaren av barnkonventionens innehåll.45 

UNICEF och andra FN-organ samt övriga frivilligorganisationer kan 

komma med råd till kommittén angående staternas genomförande av 

barnkonventionen samt konventionens tillämpning. De kan också själva 

avge rapporter till kommittén.46  

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                
45SOU 1997:116, avsnitt 2.4  
46 SOU 1997:116 avsnitt 2.4 
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4 Barnkonventionen och 
Sverige 

4.1 Historisk tillbakablick 
Uppfattningen om att samhället ska ha ett direkt inflytande över barn- och 

familjerelationer är relativt modern.  

Redan i de äldre landskapslagarna från 1200-talet framkommer att fadern 

äger myndighet och agerar överhuvud över alla familjens medlemmar. Den 

som stod utanför familjesystemet så som ogifta kvinnor och 

utomäktenskapliga barn var däremot föremål för offentlig kontroll. 

Landskapslagarna från 1300- och 1400-talet föreskrev att modern skulle ta 

hand om det utomäktenskapliga barnet fram till att detta fyllt tre år, därefter 

skulle fadern ta hand om barnet till dess sjuårsdag, efter barnets sjuårsdag 

var föräldrarna tillsammans ansvariga för barnet.47 Var barnets fader okänd 

var modern ensam ansvarig för barnet.48  

Under 1500-talet ökade kyrkans inflytande över familjen och kraven på 

kyrklig välsignelse för familjeband skärptes i samband med 

protestantismens genomslagskraft i Sverige.49 Ogifta mödrar och deras barn, 

eller föräldralösa barn var föremål för myndighetsingripande genom bland 

annat fattigvård och barnhem. Det var inte frågan om att säkerställa barnets 

behov av skydd och omvårdnad utan snarare samhällets och medborgarnas 

behov av att skyddas från störande element i samhället.50  

Det utomäktenskapliga barnets ställning försämrades allt mer under 1600- 

och 1700-talet. I 1734 års lag skulle utomäktenskapliga barn åtnjuta ”av 

fader och moder nödtorftig föda och uppfostran, till dess att de själva kunde 

nära”. Begreppet ”okänd moder” infördes under 1700-talet och innebar att 

                                                
47 Schiratzki 2002, s. 14  
48 Schiratzki 2002, s. 14 jfr. ÄB 16 § Magnus Erikssons allmänna landslag 1350, ÄB 18 § 
Kristoffers allmänna landskapslag 1442 
49 Schiratzki 2002, s. 13  
50 Schiratzki 2002, s. 14  
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en kvinna kunde föda ett barn utan att registreras i statens register. De 

utomäktenskapliga barnen hade ingen arvsrätt.51  

Liberalismens teorier genomsyrade tidsepoken och innebar att en ny 

diskussion kring individens frihet kontra statens befogenheter och 

statsmaktens ingrepp i föräldramakten tog fart.52 Staten menade att 

offentliga ingripande i familjen kunde legitimeras med att föräldrarätten var 

delegerad till familjen via staten.53  

Under 1800-talet sker en uppluckring av faderns roll som familjens 

överhuvud och makarnas inbördes ekonomiska och sociala relation till 

varandra. Bland annat förbjöds mannen att aga sin hustru under mitten av 

1800-talet. I slutet av 1800-talet höjdes också den lagliga åldern för 

barnarbete inom industrin till tolv år. Folkskolan infördes i Sverige. Olika 

välgörenhetsorganisationer växte fram för att ta hand om föräldralösa barn. 

Under den senare delen av 1800-talet tog diskussionen om barn och barns 

rättigheter allt större plats i den offentliga debatten. Det som diskuterades 

var framförallt att skydda barn från skadliga arbetsmiljöer och försumliga 

föräldrar.54 

Den svenska lagstiftningen rörande barn och barns rättigheter fick allt större 

fäste under 1900-talet. 1900-talet kan delas in i tre perioder för att lättare 

kunna överblicka barnrättens utveckling under detta århundrade. Den första 

perioden under början av 1900-talet kännetecknas av ett mål att gynna 

äktenskapliga förbindelser med en kristen moral och familjesyn som 

utgångspunkt.55 Dock behandlades även i viss utsträckning frågan om 

kvinnor och utomäktenskapliga barns situation i den allmänna debatten. 

Nästa periods främsta kännetecken är Föräldrabalken (1949), den kristna 

moralen och familjebildningsuppfattningen ligger fortfarande fast och kan 

sägas fullfölja utvecklingen av den första perioden. Principen om barns 

bästa börjar dock vinna mark under mitten av 1900-talet.56 

                                                
51 Schiratzki 2002, s. 14  
52 Schiratzki 2002, s. 15  
53 Schiratzki 2002, s. 15  
54 Schiratzki 2002, s. 15 
55Schiratzki 2002, s. 16  
56 Schiratzki 2002, s. 16  
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Den sista perioden startar med 1973 års Giftasbalk samt 1977 års ändring av 

Föräldrabalken, enligt vilken bland annat gemensam vårdnad blev möjlig 

för frånskilda och ogifta föräldrar. FN:s barnkonvention ratificerades också 

under denna period av Sverige. Utmärkande för rättsutvecklingen inom 

barnrättens område under denna period var att de pedagogiska 

lagstiftningsmotiven ökade. Principen om barns bästa dominerar allt mer 

lagstiftningen som rör barn.57 

 

4.2 Ratificering av Barnkonventionen 
Sverige var en av de första länderna som ratificerade konventionen.58 

Numera finns även tre fakultativa protokoll till barnkonventionen. De två 

första protokollen, om indragning av barn i väpnade konflikter samt om 

försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi ratificerades av 

Sverige år 2003 och 2006. Det tredje protokollet om barnets rättigheter om 

ett klagomålsförfarande antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 

2011 och har ännu inte ratificerats i Sverige.59 

Under införlivandet av barnkonventionen i den svenska rätten har både 

konstaterande av normharmoni och transformeringsmetoden använts. Vid 

Sveriges tillträde till barnkonventionen ansågs inte några 

lagstiftningsåtgärder behövas eftersom svensk rätt ansågs överensstämma 

med konventionens bestämmelser.60 Därefter har flera åtgärder vidtagits för 

att bringa svensk rätt ytterligare i överensstämmelse med konventionen.  

Lagar har reviderats, det har genomförts informationsinsatser, och det har 

inrättats ett särskilt samordningsorgan för att genomföra en nationell strategi 

för att förverkliga konventionen och bevaka lagstiftningsärenden ur ett 

barnperspektiv.61 

                                                
57 Schiratzki 2002, s. 17  
58 Dir. 2013:35 s.1 
59 Dir. 2013:35 s.1 
60 Dir 2013:35 s.1 
61 Karin Åhman 2011, s. 7 
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 I den svenska debatten har hävdats att barnkonventionen uttrycker 

världssamfundets kollektiva syn på barn och därmed utgör det vår tids 

samhälleliga barnperspektiv.62  

När barnkonventionen skulle införlivas i Sverige gjordes en granskning av 

konventionsbestämmelserna vilken ledde till slutsatsen att svensk rätt i 

allmänhet stod i god överensstämmelse med barnkonventionen och dess 

bestämmelser. Däremot visade det sig tveksamt om svensk rätt och praxis i 

detalj överensstämde med konventionens krav. Bedömningen blir då 

beroende av vilka allmänna principer som ska ligga till grund vid tolkningen 

av konventionens bestämmelser. Det ska då hållas i minnet att konventionen 

är universellt tillämplig och att den ska tillämpas på en rad olika typer av 

rättssystem och andra förhållande av skiftande art. Därmed bör 

konventionen tolkas så att den får en rimlig mening inom varje nationellt 

rättsystem. Artiklarna är dessutom utformade så att det finns utrymme för en 

lämplighetsbedömning beträffande de åtgärder staten förväntas vidta.63  

Wienkonvention om traktaträtten artikel 31 fastställer att traktat ska tolkas 

enligt ordalydelsen sedd i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatets 

ändamål och syfte. Hänsyn ska dessutom tas till överenskommelser och 

praxis som uttrycker enighet över tolkning av bestämmelserna. Vid 

oklarheter över hur en viss bestämmelse ska tolkas kan även hänsyn tas till 

förarbeten som tolkningsmedel.64 Den svenska regeringen delar denna 

tolkningsmetod och har medgivit att förarbetena till Barnkonventionen ska 

användas som ledning vid tolkning av bestämmelserna.65 

 

4.3 En kartläggning 
Det finns i Sverige en tradition av en barnvänlig och barninriktad politik. 

Begreppet ”barns bästa” var vedertaget i Sverige långt innan 

Barnkonventionens tillkomst. Att arbeta med begreppet i politiken behöver 

                                                
62 SOU 1997:116 s. 137 
63 Prop 1989/90:107 s. 28 
64 Ds. 2011:37, s. 36 
65 Ds. 2011:37, s. 37 
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dock inte nödvändigtvis vara det samma som att ha ett barnperspektiv i 

Barnkonventionens mening.66 

Barnrätten fyller ett antal viktiga funktioner. Den har en styrande och 

normerande funktion som ger regler för hur vi ska bete oss i olika 

situationer. Rättsordningen och rättsskipningen fyller en funktion som 

samhällets yttersta tvistelösare. Barnrätten ska ses som ett skydd för den 

svagare parten, skyddsfunktionen.67  

 

Barnkonventionens budskap kan sammanfattas i tre ord:  

Barn skall respekteras.  

Respekten för barnets fulla människovärde och integritet bildar 

utgångspunkten för det barnperspektiv som Barnkonventionen ger uttryck 

för. Vuxna skall se barnet, sträva efter att förstå det och vidta åtgärder som 

bedöms vara till barnets bästa. Vuxna skall lyssna till barnet och respektera 

det som en individ med egna rättigheter och uppfattningar.68 

 

I området mänskliga rättigheter brukar de negativa och positiva 

förpliktelserna för staten ta plats i debatten. Många av Barnkonventionens 

artiklar är utformade som en negativ förpliktelse för staten, det vill säga 

statens skyldighet att inte handla på ett visst sätt. Staten ska inte handla på 

ett sätt som ingriper i ett barns grundläggande rättigheter enligt 

konventionen. En positiv rättighet är att se till att barn får sina rättigheter 

tillgodosedda i relation till andra rättssubjekt. Staten har en positiv 

skyldighet att bland annat stifta lagar som ger grundläggande skydd för 

dessa rättigheter. En annan positiv förpliktelse för staten är en rätt för barn 

att få något och det krävs av staten att denna vidtar en aktiv handling för att 

tillgodose förpliktelsen, ofta även kopplat till lagreglering.69 

 

Barnpolitiken har till uppgift att på ett strategiskt plan initiera, driva och 

samordna insatser för att Barnkonventionen ska genomsyra alla delar av 

                                                
66 Skr. 2003/04:47, s. 17 
67 Schiratzki 2002, s. 12 
68 Prop 1997/98:182 s. 8 
69 Ds. 2011:37, s. 35 
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regeringens politik och alla samhällsverksamheter som rör barn och unga. 

För att kunna mäta effekterna av arbetet med införlivandet av 

Barnkonventionen finns en arbetsgrupp med uppdraget att mäta och följa 

upp insatser på barnpolitikens område.70 

 

4.4 FN:s Barnrättskommitté och Sverige 
I Sveriges senaste rapport till Barnkommittén menar regeringen att de på ett 

strategiskt och systematiskt sätt arbetat för att genomföra konventionen. 

Bedömningen är att svensk lagstiftning står i god överensstämmelse med 

Barnkonventionen. Arbetet med barns rättigheter är en ständigt pågående 

process för att förbättra både lagstiftningen oh rättstillämpningen men 

tillämpningen måste ytterligare säkerställas.71 

Barnombudsmannen har nyligen fått i uppdrag att kommunicera barnrättens 

principer till offentliga myndigheter och förvaltningar.72  

Utgångspunkten är att barnrättskommitténs rekommendationer och förslag 

bör prioriteras för att i största möjliga mån leva upp till de åtaganden 

Sverige har åtagit sig genom Barnkonventionen.73  

Regeringens mål är att säkerställa efterlevandet av mänskliga rättigheter och 

barns rättigheter i Sverige. Barnkonventionen ska vara utgångspunkten i 

regeringens arbete för barns rättigheter. Att förverkliga barns rättigheter är 

dock en ständigt pågående process där det är viktigt att alla berörda aktörer 

utgår från samma allmänna principer.74  

Den gällande strategin för att säkerställa barns rättigheter i Sverige uttalar 

bland annat att all lagstiftning som rör barn ska utformas i 

överensstämmelse med Barnkonventionen, barns fysiska och psykiska 

integritet ska respekteras i alla sammanhang samt att beslut och åtgärder 

som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.75  

                                                
70 Skr. 2005/06:206, s. 7-8 
71 Art.nr. S2012.007, s. 2 
72 Art.nr. S2012.007, s. 2-3 
73 Art.nr. S2012.007, s. 3 
74 Art.nr. S2012.007, s. 3 
75 CRC/C/SWE/CO/4 12 juni 2009, FN:s Barnrättskommittés fjärde rapport till Sverige, p. 
5-6 
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Kritiken och rekommendationerna i barnkommitténs rapporter till Sverige  

 

” (9) The Committee takes note of the State party’s explanation in the report 

and the written replies to its list of issues as to why the Convention has not 

been formally incorporated into the domestic legal system. However, the 

Committee is concerned at the continuous lack of formal recognition of the 

Convention as Swedish law which can have an impact on the rights 

contained therein and on the application of such rights. 

(10)The Committee invites the State party to take all necessary measures to 

ensure that national legislation is brought into full conformity with the 

Convention and recommends that the State party continue and strengthen its 

efforts towards formal recognition of the Convention as Swedish law. It 

further recommends that the Convention should always prevail whenever 

domestic law provisions are in conflict with the law enshrined in the 

Convention.”76 

 
Kommittén känner sig oroad över att Sverige fortfarande inte gett 

Barnkonventionen formellt erkännande i den nationella rätten. Samt att 

konventionen inte blivit inkorporerad i det nationella rättssystemet.  

Barnrättskommittén förespråkar att inkorporering används som 

implementeringsmetod samtidigt som de grundläggande principerna i 

barnkonventionen förs in i nationell lag genom transformeringsmetoden.  

 

4.5 Frågan om inkorporering 
Konstitutionsutskottet har yttrat sig angående inkorporering av 

barnkonventionen, de anser att det bästa sättet att genomföra konventionen 

är genom transformeringsmetoden. Barnkonventionen ska inte anses ha 

samma särställning som Europakonventionen och borde därmed inte 

inkorporeras (se 4.6).77 

                                                
76 CRC/C/SWE/CO/4 12 juni 2009, FN:s Barnrättskommittés fjärde rapport till Sverige, p. 
9-10 jfr. CRC/C/15/Add.248 30 mars 2005 
77 1998/99:KU2y 
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4.5.1 Argument för en inkorporering 
Regeringen och riksdagen har bedömt att det inte är lämpligt att inkorporera 

internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Som argument för en 

inkorporering har framhållits att det är viktigt att synliggöra barns 

rättigheter i lagstiftningen och rättstillämpningen samt att visa att just barns 

rättigheter är särskilt värdefullt och att Sverige tar detta på stort allvar.78 

FN:s Barnrättskommitté framförde i sin kritik till Sverige 2009 att Sverige 

med alla nödvändiga åtgärder bör säkerställa att den nationella 

lagstiftningen står i överensstämmelse med konventionen och att Sverige i 

fortsättningen bör fortsätta med och förstärka sina insatser för att 

konventionen formellt sett ska erkännas som svensk lag.79 

Både den svenska Barnombudsmannen och socialutskottet har framfört att 

Sverige bör låta utreda Barnkonventionens rättsliga ställning i landet, samt 

frågan om inkorporering. Konventionen skulle därmed bli direkt 

tillämpningsbar för domstolar och myndigheter i Sverige. Det skulle även 

betyda att det blir möjligt med en praxisbildning kring konventionen i 

svensk rätt.80 

Många organisationer framför också kritik till Sverige för att 

Barnkonventionen inte har inkorporerats. Bland annat UNICEF:s 

ordförande Birgitta Dahl påpekar att det finns allvarliga brister i den 

svenska lagstiftningen och praxis. Transformeringsmetoden är inte 

tillräcklig för att säkerställa barns rättigheter i landet.81  

Även Rädda Barnen, som är en frivilligorganisation som bland annat arbetar 

med barns rättigheter, är kritiska till att Sverige inte inkorporerat 

Barnkonventionen och menar att de är övertygade om att konventionen 

                                                
78 Dir 2013:35, s. 3 
79 CRC/C/SWE/CO/4 12 juni 2009, FN:s Barnkommittés fjärde rapport till Sverige, p. 9-10 
jfr. CRC/C/15/Add.248 30 mars 2005 
80 Åhman 2011, s. 8 
81 http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag 
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skulle användas mer och på ett bättre sätt efter inkorporeringen på flera 

nivåer i samhället.82  

 

I SOU 1997:116 anfördes i huvudbetänkandet följande skäl för en 

inkorporering av Barnkonventionen: 

1. Konventionen skulle bli direkt tillämpningsbar i domstolar och av 

myndigheter 

2. Rättigheterna via barnkonventionen skulle stärkas eftersom de 

nationella lagarna skulle bringas i överensstämmelse med 

konventionen 

3. Med konventionen som grund skulle en praxisbildning med 

utgångspunkt i denna bli möjlig i Sverige 

4. Konventionen skulle bli ett verktyg som kunde användas av alla 

offentliga tjänstemän  

 

4.5.2 Argument emot en inkorporering 
Konventionen innehåller relativt många vaga formuleringar och 

målsättningar som siktar in sig på ett gradvis genomförande i takt med 

ländernas ekonomiska förutsättningar och som är svåra för domstolar och 

myndigheter att tolka direkt. En risk med en inkorporering är att allt för 

mycket av tolkningsansvaret läggs över på domstolarna och 

rättstillämpningen på ett sätt som inte följer av svensk rättslig tradition.83 

Konventionens språk och tekniska uppbyggnad överensstämmer inte med 

svensk rättslig tradition. Det finns politiska kompromisser bakom många av 

artiklarna i konventionen.84 Varje enskild stat ska själv angöra hur de 

fullföljer de förpliktelser som följer av det internationella 

konventionsåtagandet.85 

                                                
82 http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/samhallets-
ansvar/barnkonventionen-som-lag/ 
83 Dir 2013:35, s.3 
84 Åhman 2011, s. 8 
85 Dir 2013:35, s.3 
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Vid kartläggningen som redovisades 2011 bedömdes den svenska 

lagstiftningen stå i god överensstämmelse med konventionens krav.86  

 

I SOU 1997:116 anfördes i huvudbetänkandet följande skäl emot en 

inkorporering av Barnkonventionen: 

1. Det saknas i princip förarbeten till konventionen och den är författad 

med en teknik och ett språk som är främmande för svensk rätt. 

2. Det finns politiska kompromisser bakom flera av artiklarna i 

konventionen. 

3. Vissa av artiklarna är beroende av landets ekonomiska politik. 

 

4.6 Sveriges inkorporering av 
Europakonventionen 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) är en konventionen som behandlar 

mänskliga rättigheter och som inkorporerats i Sverige. I lagen (1994:1219) 

om den europeiska konventionen föreskrivs att Europakonventionen samt 

dess tilläggsprotokoll ska gälla så som lag här i landet. Europakonventionen 

likställs så som vanlig lag i Sverige med det tillägg i regeringsformen att lag 

eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Europakonventionen. 

Lagen får då en särställning i gränslandet mellan vanlig lag och grundlag. 

De svenska domstolarna har under senare tid börjat tillämpa konventionen 

direkt utan motsvarighet från svensk lagstiftning, när det funnits praxis från 

Europadomstolen.87  

Det finns två stora skillnaderna som mellan Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. För det första har inte 

Barnkonventionen någon domstol eller möjlighet för individuella klagomål 

gentemot staten om den inte efterlever sina åtaganden enligt konventionen. 

För det andra tillhör konventionerna två olika typer av mellanstatliga 

                                                
86 Ds. 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i 
barnkonventionen - en kartläggning 
87 Åhman 2011, s. 12 
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organisationer vilka inte verkar på samma sätt eller med samma 

övergripande mål.  
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5 Barnkonventionen och Norge 

5.1 Ratificering av Barnkonventionen 
Norge är liksom Sverige ett dualistiskt land och synen på folkrätten liknar 

på många sätt det svenska rättsystemet. Norge är det land i Norden som har 

införlivat flest människorättskonventioner; Europakonventionen, FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

kvinnodiskrimineringskonventionen, rasdiskrimineringskonventionen samt 

barnkonventionen.88  

Över lag kan konstateras att Norge har valt en öppen inställning till 

inkorporering av internationella konventioner. 

Norge ratificerade barnkonventionen år 1991 och de ansåg sig främst 

uppfylla sina åtaganden genom konstaterande av normharmoni.89 De valde 

därefter år 2003 att inkorporera konventionen i den så kallade 

”Menneskerettsloven” och konventionen gavs då företräde framför den 

nationella rätten i Norge90 Parallellt med inkorporeringen har flera norska 

lagar reviderats löpande för att införa de principer och värderingar som 

genomsyrar Barnkonventionen.91 

 

5.2 Inkorporeringen av Barnkonventionen 
I samband med utredningen och inkorporeringen av Barnkonventionen i 

Norge gjordes flera lagändringar för att stärka barns rättigheter och 

rättsställning i det nationella rättsystemet. Inkorporeringen av 

Barnkonventionen har haft stor betydelse för lagstiftningsarbetet efter 

inkorporeringen på en rad områden i norsk rätt då hänsyn tagits till de 

grundläggande principerna som Barnkonventionen fastslår.92  

                                                
88 Åhman 2011, s. 16 
89 Sovig 2009, s. 17-18 
90 Åhman 2011, s. 15-16  
91 Åhman 2011, s. 16  
92 Sovig 2009, s. 20 
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I propositionen till ”Menneskerettsloven” då Barnkonventionen skulle 

inkorporeras gicks de olika bestämmelserna i konventionen igenom med 

sikte på att utreda om alla artiklar var för sig var direkt tillämpningsbara i 

det norska rättsystemet. De kom fram till att delar av Barnkonventionens 

formuleringar var vaga och att den på flera ställen vänder sig direkt till 

landets myndigheter och därmed inte var aktuella att använda som 

rättsmedel i förhållande till enskilda. Detta i sin tur skulle kunna leda till att 

Barnkonventionen först får verklig och reell betydelse för barn om den 

används som instrument i bland annat lagstiftningsarbetet.93  Mot bakgrund 

av den problematiken analyserades om och hur Norge skulle kunna använda 

konventionen i rättsystemet via en inkorporering trots problematiken. Ett 

förslag som aldrig blev verklighet var att artiklarna i Barnkonventionen 

skulle delas in i tre delar. Den första delen skulle vara de artiklar som var 

tillräckligt tydliga för att bli direkt tillämpliga i norsk rätt och som därmed 

skulle ha företräda i en lagkonflikt mellan å ena sidan Barnkonventionen 

och å andra sidan nationell norsk rätt.  Den andra delen skulle vara de 

artiklar som i och för sig är så oklara att de inte kan anses direkt 

tillämpningsbara i norsk rätt men att de trots allt har stor normativ betydelse 

och därmed borde användas genom presumtionsprincipen. Den tredje delen 

skulle vara de artiklar som ansågs vara utformade som målinriktade och 

föremål för ett gradvist genomförande i konventionsstaterna och som inte 

reglerade relationen mellan enskilda och staten. Dessa artiklar ska dock 

anses relevanta för att påverka den rättsliga kulturen, 

argumentationsmönstret samt den norska rättsutvecklingen.94  

Dock valde Norge en analytisk metod för att få klarhet i reglerna i 

Barnkonventionen. Den analytiska metoden syftar till att tolka konventionen 

som en helhet för att få klarhet i de övergripande principerna som 

genomsyrar den och därefter utnyttja dessa i den nationella kontexten. 

Det fanns tre argument som talade för ett sådant tillvägagångssätt enligt 

rapporten. För det första kan ordalydelsen i de olika bestämmelserna anses 

något godtyckligt även om dessa troligen är ett resultat av medvetna 

                                                
93 Sovig 2009, s. 30 
94 Sovig 2009, s. 31 
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överväganden och urval vid konventionens tillkomst. För det andra talar 

mycket för att frågan om direkt tillämpningsbarhet i den nationella rätten 

bör utvärderas utifrån konventionstextens helhet samt att rättsutvecklingen 

som sker genom barnkonventionens inkorporering måste beaktas 

kontinuerligt. För det tredje är frågan fortfarande ägnad relativt lite 

utrymme i doktrinen och rättsteorin i Norge vilket medför att det inte kan 

anses klarlagt huruvida de olika artiklarna ska anses kunna tillämpas enligt 

dess ordalydelse eller inte.95 

Vid inkorporeringen av Barnkonventionen i Norges gavs inga klara 

förhållningssätt över hur konventionen skulle tillämpas i den nationella 

rätten och därmed lämnades inte heller några förbehåll för hur särskilda 

bestämmelser skulle tolkas. Konventionen blev direkt tillämpningsbar i sin 

helhet i det norska rättsystemet.96 Genom det förhållningssättet till 

Barnkonventionen säkerställdes barnets roll som rättsubjekt med egna 

specifika rättigheter i förhållande till konventionens helhet. 

 

5.3 En kartläggning 
År 2009 hade Barnkonventionen åberopats som rättskälla i 52 avgöranden i 

”Høyesterett”. 34 av dessa fall kom efter 2003 då Barnkonventionen 

inkorporerats i den norska lagen.  

Europakonventionen å andra sidan har åberopats i ”Høyesterett” 

sammanlagt i 947 fall. Anledningarna till att Barnkonventionen inte 

åberopas i samma utsträckning kan vara flera, bland annat att 

Barnkonventionen inte har varit inkorporerad i Norge lika länge som 

Europakonventionen.  

Europadomstolen tillhandahåller en detaljerad praxis att använda som 

underlag vid tolkning av konventionens kontext och artiklar. Kunskapsnivån 

torde också vara högre när det gäller Europakonventionen än 

Barnkonventionen.97  

                                                
95 Sovig 2009, s. 31 
96 Sovig 2009, s. 31 
97 Sovig 2009 , s. 21-22 
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Det menas dock att det går en trend i ”Høyesterett” efter inkorporeringen 

att inte bara använda Barnkonventionen som ett komplement till andra 

rättskällor utan snarare att börja använda den mer självständigt. 

Utvecklingen går mot att Barnkonventionen bidrar till att ändra det rättsliga 

klimatet och rättskulturen i Norge.98  

Vid tiden före år 2003 torde genomslagskraften bero på 

presumtionsprincipen, vilket skulle motsvara den svenska principen om 

fördragskonform tolkning.99  Principen är en inte lagstadgad rättslig norm i 

Norge där de norska lagarna ska tolkas i ljuset av ingångna folkrättsliga 

förpliktelser. Undantagna från presumtionsprincipen är de områden där 

folkrätten är gjord till en del av norsk rätt genom så kallad ”sektormonisme” 

vilket innebär att folkrättsliga förpliktelser görs till norsk lag på ett 

avgränsat sakområde, bland annat har metoden använts inom straffrätten i 

Norge.100 De bestämmelserna ska då gå före bestämmelserna i den 

nationella lagen.101 Efter inkorporeringen fick Barnkonventionen företräde 

vid en lagkonflikt med de nationella lagarna. Solvig menar i sin rapport att 

även om det finns rättsliga skillnader mellan å ena sidan en inkorporering 

och därmed en företrädesrätt och å andra sidan användandet av 

presumtionsprincip som en rättskälla kan konstateras att Barnkonventionen 

hade stor genomslagskraft i norsk rätt efter inkorporeringen.102 

Barnkonventionen har stor betydelse framförallt på rättsområden där det 

inryms barns rättigheter som väsentligt skiljer sig från övriga instrument 

som inkorporerats genom ”Menneskerettsloven” 103 Inkorporeringen har 

bidragit till att barnkonventionen får en allt mer framträdande roll i både 

rättsanvändningen och lagstiftningen i Norge. 

I praxis från ”Høyesterett” i Norge kan konstateras att efter inkorporeringen 

av Barnkonventionen tar den i allt större utsträckning en självständig plats i 

argumentationen. Hänsyn till barns intressen och principer i ljuset av 
                                                
98 Sovig 2009, s. 21 
99 Åhman 2011, s. 17 
100 Norska justitiedepartementets hemsida: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-45-2002-2003-
/4.html?id=172806 
101 Sovig 2009, s. 21 
102 Sovig 2009, s. 21 
103 Sovig 2009, s 22 
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Barnkonventionen vinner gradvis allt större mark inom 

rättsanvändningen.104 Den rättsliga utvecklingen sker också i form av att 

Barnkonventionen är en faktor som bidrar till både det rättsliga klimatet och 

rättskulturen i Norge.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Barnkonventionen i allt större 

utsträckning i Norge används som rättskälla samt att dess juridiska status 

stärkts efter inkorporeringen. Barns rättigheter och barns rättsliga ställning 

har generellt också stärkts i Norge efter inkorporeringen. Därför lyfts Norge 

numera ofta fram som det ”goda exemplet” när det gäller arbete med barn 

och barns rättigheter.  

 

 

 

 

                                                
104  Sovig 2009, s. 27 
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6 Analys  
 

6.1 Återspeglas barnkonventionens 
principer idag i den svenska 
lagstiftningen? 

I en historisk tillbakablick på den svenska rättsutvecklingen inom området 

mänskliga rättigheter och inte minst på området barns rättigheter i den 

svenska och internationella kontexten har området utvecklats mycket. Under 

1900-talets början kom den första deklarationen som behandlade området 

och trots dess relativt begränsade genomslagskraft i samhället anser jag att 

den visar på en ambition att åskådliggöra barns rättigheter och barn som 

skyddsobjekt.   

 

Eftersom Sverige har valt den så kallade transformeringsmetoden i den 

svenska lagstiftningen innebär det att artiklarna i konventionen inarbetas i 

den svenska lagen på lämplig plats. Många menar att det fortfarande finns 

brister i både lagstiftning och praxis i förhållande till Barnkonventionens 

bestämmelser och övergripande mål. Frågan är om transformering är en 

tillräckligt bra metod att använda för att säkerställa barns rättigheter i 

Sverige. 

 

Att införliva de fyra övergripande allmänna principerna i Barnkonventionen 

fullt ut; barns bästa, rätten till icke-diskriminering, rätten till liv och 

utveckling, samt respekt för barns åsikter ligger till grund för konventionens 

genomslagskraft i den nationella lagstiftningen. Konventionsländerna har en 

skyldighet att säkerställa att all nationell lagstiftning stämmer överens med 

konventionen. Sverige har vidtagit flera åtgärder för att bringa svensk rätt i 

överensstämmelse med konventionens bestämmelser. I allmänhet anses det 

att svensk rätt står övergripande i god överensstämmelse med 

Barnkonventionen.  
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Trots detta anser både FN:s Barnrättskommitté, Barnombudsmannen, 

UNICEF samt ett antal frivilligorganisationer så som Rädda Barnen att den 

svenska lagstiftningen brister på en rad punkter i förhållande till 

konventionen. 

Sverige har genom flera strategiprogram försökt åtgärda de brister de fått 

kritik för från Barnrättskommittén. Trots detta misslyckas Sverige med att 

fullt ut återspegla konventionens principer i den svenska lagstiftningen och 

får gång på gång kritik för att de inte i tillräcklig omfattning använder 

barnrättsperspektivet. 

   

6.2 Vilka utmaningar finns med att 
inkorporera Barnkonventionen i 
svensk lag? – För- och nackdelar 

Inkorporering av internationella konventioner strider mot den svenska 

rättliga traditionen och på vilket sätt vi valt att förhålla oss till 

internationella konventioner. Frågan om ett fullständigt införlivande av 

Barnkonventionen i svensk rätt torde inte lösas enbart med en 

inkorporering. En inkorporering anser jag dock skulle bidra till ett 

arbetsredskap för domstolarna att använda för att förbättra barns situation 

och rättsliga ställning. Likt den norska modellen för inkorporering borde 

lagstiftningsarbetet och transformeringen fortskrida vid sidan av 

inkorporeringen och de båda modellerna torde komplettera varandra väl.  

FN:s barnrättskommitté har efter de två senaste granskningarna 

rekommenderat Sverige att inkorporera barnkonventionen för att den ska få 

formellt erkännande i landet. I dagsläget är det inte möjligt att åberopa 

konventionen direkt i de svenska domstolarna eftersom de inte är grundad 

på svensk lag.    

 

Kritiker menar att barnkonventionen inte i alla delar är direkt 

tillämpningsbar av domstolar och offentliga organ eftersom den innehåller 

en del vaga formuleringar och målartiklar vilka bör vara föremål för en 

gradvis införlivning.  
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I Norges förarbete vid inkorporeringen gavs flera förslag på lösningar av 

problematiken, bland annat att artiklarna skulle delas upp i olika delar varav 

en del skulle vara de artiklar som direkt skulle kunna tillämpas av 

domstolarna. Dock valdes att i slutändan att inkorporera konventionen i sin 

helhet utan den typen av förbehåll med argumentationen att 

Barnkonventionen ska tolkas utifrån de allmänna principerna och den ska 

tolkas i sin helhet.  

 

Att föra en argumentation kring att författningstekniken i konventionen är 

främmande för svensk rättstradition eller att den är författad på ett 

främmande språk anser jag är förlegat i ett modernt rättsystem. Det bör 

överlämnas till domstolarna hur de väljer att tolka och tillämpa artiklarna i 

konventionen och på så sätt i sin helhet införliva den i svensk rätt. Svenska 

jurister bör idag kunna hantera internationella dokument på främmande 

språk och som är författade med annan teknik än den lagstiftningsteknik 

som används i Sverige. Inte minst med tanke på EU-rätten och dess allt 

större omfattning samt inkorporeringen av flera andra internationella 

konventioner. 

 

Efter inkorporeringen i Norge har den norska motsvarigheten till svenska 

Högsta Domstolen i allt större utsträckning börjat använda 

Barnkonventionen som ett självständigt rättsmedel och inte enbart som ett 

komplement till den nationella norska lagstiftningen. Barnkonventionen har 

allmänt haft stor genomslagskraft i Norge efter inkorporeringen, inte bara i 

norsk rätt utan också den allmänna kunskapsnivån om konventionen har 

ökat. Konventionen har idag en allt mer framträdande roll i både 

rättsanvändningen och lagstiftningen i Norge. Den bidrar till en utveckling 

av den rättsliga kulturen och det rättsliga klimatet i landet. Allmänt har 

barns rättigheter och barns rättsliga ställning också stärkts i landet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att barns rättigheter i Norge garanteras i 

mycket större utsträckning idag än innan inkorporeringen av 

Barnkonventionen. 
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Skulle barnkonventionen inkorporeras i Sverige på samma sätt som den 

inkorporerats i Norge, det vill säga i sin helhet utan några nationella 

förbehåll, skulle tolkningsansvaret landa på de svenska domstolarna vid 

åberopande av konventionen. Skulle de svenska domstolarna enligt den 

allmänna debatten därefter välja en för snäv tolkningsmetod vid 

tillämpningen av de något vaga formuleringarna i konventionen finns en 

möjlighet för riksdag och regering att via lagstiftning ge ökat skydd för 

barns rättigheter i Sverige.  

 

6.3 Hur skulle en inkorporering kunna 
påverka och förändra 
rättsutvecklingen på barnrättens 
område i det svenska samhället?  

De övergripande effekterna av inkorporeringen i Norge har varit att 

konventionen har fått en större grad av genomslagskraft i hela samhället 

troligen på grund av dess formella erkännande. Å andra sidan har Norge en 

större tradition av inkorporering av konventioner på området mänskliga 

rättigheter än vad vi har i Sverige. 

Det kan inte med säkerhet fastställas att enbart en inkorporering av 

Barnkonventionen skulle förstärka barns rättigheter i Sverige.  

Vid en öppning av möjligheten att åberopa Barnkonventionen i det 

individuella fallet och göra denna direkt tillämpningsbar av domstolar skulle 

eventuella luckor i den svenska lagstiftningen i förhållande till 

Barnkonventionen kunna täckas med hjälp av praxis på flera områden. 

Dessutom torde den allmänna kunskapen om Barnkonventionen och dess 

rättigheter öka om den kunde användas som ett juridiskt redskap i en 

konkret tvist. Efter hand skulle det kunna utläsas genom praxis hur 

konventionen getts verkan i den svenska rätten. Rättigheterna i 

konventionen skulle få allt mer individuell betydelse och vara användbara 

för enskilda.  
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Ett formellt erkännande av Barnkonventionen i Sverige ser jag som ett tungt 

argument för en inkorporering. Det formella erkännande som en 

inkorporering innebär skulle troligen inte bara stärka konventionens 

juridiska status utan också det individuella barnets rättigheter i Sverige. 

Barnkonventionen skulle lyftas upp i domstolsargumentationen och där 

kunna användas som verktyg inte bara som direkt tillämpningsbara utan 

också på ett tydligare sätt än idag som tolkningsinstrument praktiskt och 

konkret vid tolkning av den nationella lagstiftningen som i någon mån rör 

barn. 

Skulle konventionen inkorporeras i Sverige skulle det även bli möjligt för 

enskilda att direkt kunna åberopa konventionens artiklar i en 

domstolsförhandling. Här är det dock viktigt att poängtera att likt 

Europakonventionen öppnar barnkonventionen på flera ställen upp för att en 

intresseavvägning är möjlig kring beslut som rör konventionens artiklar.       

 

6.4 Bör FN:s konvention om barns 
rättigheter inkorporeras som lag i 
Sverige? – Slutsats 

Min slutsats är att Barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lag. Sverige 

har en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla sina åtaganden enligt 

Barnkonventionen. Jag anser att barn har ett skyddsvärde som bör beaktas 

med stor hänsyn. Därför är det viktigt att ge Barnkonventionen det formella 

erkännande en inkorporering skulle innebära. Dessutom kan konventionen 

användas som ett juridiskt verktyg av de svenska domstolarna för att 

ytterligare säkerställa att barns rättigheter och barns skyddsvärde tillgodoses 

vid rättstillämpningen. Jag anser att den argumentation emot en 

inkorporering av Barnkonventionen som förs av kritiker är föråldrad och 

känns förlegad i ett modernt rättssystem. För att Sverige i fortsättningen ska 

ha möjlighet att behålla traditionen av en barnvänlig och barninriktad politik 

krävs en inkorporering av Barnkonventionen för att säkerställa att dess 

allmänna principer tillämpas i Sverige.  
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