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Summary 
Children’s rights, as a new field of study, has grown stronger in the legal 

area the last few years. Side by side with this development, discussion has 

arisen concerning the implementation of the United Nations Convention on 

the Rights of the Child as a law in Sweden. Norway implemented this 

convention as national law in 2003. In Sweden legal studies regarding 

children continue primarily to be done with family law as a basis. This study 

however, focusses on children’s rights within the criminal law, in order to 

ascertain whether children’s rights need strengthening within this area. In 

conclusion, and in light of the level of protection of children’s rights within 

the criminal law, this study aims to examine whether the United Nations 

Convention on the Rights of the Child should be incorporated into Swedish 

law or not. This study was based partly on interviews with practicing 

solicitors, partly on doctrine and partly on the public debate about the matter 

in Sweden. Additionally, a comparative study on the effects of the 

convention’s implementation in Norway has been undertaken, in order to 

provide some guidance on what such implementation could mean in 

Sweden. The analysis genarates several interesting conclusions. A review of 

the Swedish criminal law system shows that it in many ways are in favor for 

children and has been continuously adjusted in such way over the years. 

Despite these adjustments, the interviews and doctrine shows a deficiency in 

satisfying children’s rights in certain situations and that implementing the 

United Nations Covention on the Rights of the Child is needed to rectify 

this. The comparison between Sweden and Norway shows that the 

implementation of the convention as a national law strengthens the 

convention as a legal source and the child’s judicial position. Reviewing the 

official discourse reveals that several practicing solicitors within the child 

rights area wishes for the conventions implementation as a national law in 

Sweden. 
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Sammanfattning 
Det nya forskningsfältet barnrätt har vuxit sig starkare inom juridiken på 

senare år. Parallellt med denna utveckling har diskussioner om att göra 

barnkonventionen direkt tillämplig som lag i Sverige förts på flera håll i 

samhället. I Norge har barnkonventionen varit gällande rätt sedan 2003. 

Juridiska studier om barn har emellertid främst haft familjerätten som 

utgångspunkt. Denna studie tar avstamp i den svenska straffrättens 

regleringar kring barn i syfte att utröna om barns rätt behöver stärkas på det 

området. Mer konkret syftar uppsatsen till att studera frågan om 

barnkonventionen bör inkorporeras i svensk lagstiftning. Genomförandet har 

skett dels genom intervjuer med verksamma jurister, dels en genomgång av 

doktrin, dels den offentliga debatten i Sverige. Utöver detta har Norge som 

exempel studerats komparativt för att få svar på om Sverige bör följa efter. 

Analysen ger flera intressanta slutsatser. Genomgången av den svenska 

straffrätten visar att den till stora delar är barnanpassad. Trots det visar 

intervjuerna och doktrin att det finns situationer där barns rätt inte 

tillgodoses i tillräcklig utsträckning och att det finns ett behov av 

barnkonventionen för att åtgärda detta. Komparationen mellan Sverige och 

Norge visar att barnkonventionen som lag stärker dess position som 

rättskälla och stärker barnets rättsliga position. Genomgången av den 

offentliga diskursen visar att flera aktörer aktiva inom barnrätt önskar 

barnkonventionen som lag i Sverige.  
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Förord 
Tack till min handledare Christian Häthén för ditt engagemang och din 

hjälpsamhet.  Tack till mina informanter för att ni tog er tid och delade med 

er av era tankar.  
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Förkortningar 
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1. Inledning  
”A right in its fundamental sense, is power held by the powerless.”1 

 

I mitt arbete med kandidatuppsatsen fann jag flera intressanta aspekter på 

barns situation i straffrättsprocessen. Under mina fördjupningskurser har 

intresset för barn i svensk straffrätt fördjupats. Både under min praktik på 

tingsrätt och under kursen ”Straffrätten i ett europeiskt perspektiv” har jag 

fått anledning att fundera vidare på ämnet. I Sverige är barnkonventionen 

inte direkt tillämplig utan man har dels anpassat några av våra befintliga 

bestämmelser i svensk lag, dels har man presumerat normharmoni. I Norge 

är barnkonventionen direkt tillämplig sedan 2003. Har detta någon betydelse 

för barns rättsliga situation? Det ska nu studeras närmare. Studien är 

intressant ur ett juridiskt perspektiv av flera anledningar. Det pågår just nu 

en samhällelig diskussion på flera nivåer om en eventuell inkorporering av 

barnkonventionen i Sverige. Lejonparten av forskning och doktrin kring 

barnrätt och barnkonventionen har handlat om barns grundläggande 

rättigheter, som barn i vårdnadstvister. Barnkonventionen i förhållande till 

det straffrättsliga området är utforskat i mindre utsträckning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här arbetet är att studera om ett införande av 

barnkonventionen som svensk lag skulle innebära några skillnader för barn i 

straffrättsprocessen. Här studeras barnkonventionen i det svenska 

rättssystemet med en normativ ansats, de lege ferenda, med fokus på 

straffrätt. Frågeställningarna är följande: 

 
• Hur ser de svenska straffrättsliga regleringarna ut avseende barn? 

• Hur har Sverige behandlat frågan om inkorporering av 

barnkonventionen?  
                                                
1 Hunt Federle, Katherine: Rights flow downhill i The International Journal of Children’s 
Rights 1994 s. 345. 
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• Hur har Norge behandlat frågan om inkorporering av 

barnkonventionen?  

• Skulle ett införande av barnkonventionen som svensk lag förbättra 

situationen för unga i straffrättsprocessen? 	  

	  

1.2 Metoder och material 
För att svara på mina olika frågor använder jag den metod som bäst tjänar 

mitt syfte för varje fråga. Det innebär att jag dels använder mig av 

komparativ metod där jag blickar mot Norge och dess inkorporering av 

barnkonventionen (jag återkommer till begreppet inkorporering), dels 

genomför intervjuer med representanter för det svenska rättsväsendet för att 

undersöka hur de tänker sig att en eventuell inkorporering skulle kunna 

påverka situationen för barn i straffrätten i Sverige. Jag har valt Norge som 

jämförelseland eftersom de har en rättskultur och ett rättsystem som 

påminner om Sveriges, men där barnkonventionen ses som en rättskälla som 

är direkt tillämplig, till skillnad från i Sverige. Jag återkommer till olika 

rättskulturer och förklara likheten mellan det svenska och det norska 

synsättet. Doktrin om barnrätt studeras för att utröna olika synsätt på barn i 

rättssystemet. Därutöver studeras utlåtanden från andra aktörer i samhället, 

som är aktiva i frågor om barn och unga. Kapitlet om de svenska 

regleringarna och redogörelsen för barnkonventionens framväxt är 

deskriptiva till sin karaktär vilket fungerar bäst för att svara på min 

inledande fråga.  

 

1.2.1 Material 
För att besvara den första frågeställningen har jag studerat lagtext i första 

hand, men även i viss mån förarbeten. För att sätta vissa lagrum i sin 

historiska kontext och förklara dess framväxt har ibland doktrin använts och 

då i första hand böcker om barnrätt. För att söka svar på den andra 

frågeställningen har jag använt mig av doktrin om folkrätt. I första hand Ove 
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Bring, professor emeritus i folkrätt och Said Mahmoudi, professor i 

internationell rätt, justitierådet Hans Danelius och Karin Åhman, professor i 

offentlig rätt. För den tredje frågeställningen med komparationen har 

Åhman varit behjälplig med ett rättsutlåtande om barnkonventionen, samt 

en norsk utvärdering av inkorporeringen av barnkonventionen i Norge, en 

rapport till den norska regeringen, utförd av Karl Harald Søvig, professor i 

juridik vid universitetet i Bergen. Jag har även studerat FN:s 

barnrättskommittés rapporter för respektive land och deras uttalanden. För 

att söka svar på den sista frågeställningen har jag dels använt mig av 

muntliga intervjuer med representanter från olika delar i rättsväsendet, dels 

studerat artiklar och uttalanden från aktörer i civilsamhället. Övergripande 

har jag använt mig av doktrin i barnrätt. För att få en teoretisk ram har jag 

tagit hjälp av Anna Singer, professor i civilrätt med inriktning på familjerätt 

Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap som forskar om barnets bästa 

ur svenskt och internationellt perspektiv. Även den brittiske 

familjerättsforskaren John Eekelaar har varit behjälplig för att förklara barn 

och rättigheter. 

 

1.2.2 Komparativ metod 
I studiet av Norge som blir komparativ metod tillämplig. Grundläggande för 

komparativ metod inom juridisk forskning är att studera jämförbart material 

från olika länders rättsordningar. Detta syftar till att få perspektiv på den 

egna rättsordningen.2 Den komparativa metodens fördelar är flera. En av 

dem är att genom jämförelsen upptäcka och belysa så kallade ”kryptotyper” 

(gömda element som styr språket).3 Det är vanligt att länder tar efter 

varandra; många svenska bestämmelser har utländskt ursprung. Den 

komparativa metoden har ofta problematiserat rättskälleläran. Olika 

rättssystem kan värdera rättskällor olika. I det ena rättssystemet kanske det 

läggs stor vikt vid ett element som inte räknas som en rättskälla i ett annat 

rättssystem, eller som kanske bara erkänns ha ett marginellt rättsskapande 
                                                
2 Bogdan, Michael: ”Komparativ rättskunskap”. 1993, s. 20ff 
3 Valguarnera, Filippo i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.): ”Juridisk Metodlära”. 
2013, s. 142 
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värde.4 Detta innebär också en utmaning för forskaren. I mitt fall blir det 

högst relevant då just barnkonventionen i den ena staten (Norge) räknas som 

en rättskälla medan den i den andra (Sverige) bara delvis används som 

rättskälla. Problem som kan finnas med komparativ metod är att den inte 

omfattar hela rättssystemet utan ett urklipp. Det kan osynliggöra strukturer 

eller faktorer som kan ha haft betydelse för studieområdet. Ett försök att 

kompensera det problemet görs genom att dels uppmärksamma Norges egen 

utvärdering av inkorporeringen, dels ta upp andras jämförelser på området. 

Genom att använda olika metoder i studien ses också problematiken från 

olika vinklar.  

 

1.2.3 Intervju som metod 
Handledaren har haft tillgång till namnen på informanterna men i 

uppsatsens text har de anonymiserats, eftersom uppsatsen kommer att vara 

sökbar i olika databaser på internet. I samtalen har jag velat höra 

informanternas personliga reflektioner och därför har jag valt att utelämna 

deras namn. Detta för att de ska tala fritt i vetskap om att deras namn inte 

finns med i slutprodukten. Jag har valt att kalla dem för deras yrke. Två av 

informanterna är advokater och anledningen till det är att de dels är i olika 

åldrar, dels arbetar i olika delar av landet. Att jag valt två informanter med 

rollen att biträda är för att jag tänker mig att biträdet är den som ”kommer 

närmast” barnet. Jag har valt informanter med relativt bra geografisk 

spridning, även om jag inte tror att det har någon betydelse för hur de ser på 

barnkonventionen som lag i svensk straffrätt. Åldersmässigt varierar 

informanterna mellan 30-årsåldern och 60-årsåldern. Mina informanter är av 

olika kön/genus. En iakttagelse jag gjort under arbetets gång är att, i 

gruppen forskare med inriktning på barnrätt, är kvinnor överrepresenterade 

jämfört med i andra juridiska forskningsfält. Även om jag inte utesluter att 

genus skulle kunna vara av betydelse har jag valt att inte problematisera 

detta vidare inom ramen för det här arbetet.  

 
                                                
4 Valguarnera i Korling och Zamboni (red.), s. 155 
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Jag har återgett intervjuerna på ett för texten relevant sätt, så att läsaren 

lättare ska kunna följa med i resonemangen. Istället för att föredra varje 

fråga med svar för sig har jag skrivit ner informantens tankar som ett flöde. 

Frågorna jag ställt finns med som en bilaga.5 Frågorna har diskuterats med 

samtliga informanter men vissa har självmant valt att fokusera mer på en del 

specifika områden. Jag har alltså inte strukturerat upp intervjuerna så hårt 

utan valt att låta var och en tala fritt utifrån de teman som frågorna initierar. 

Anledningen till detta upplägg är min tanke att det kan finnas olika problem 

som de olika yrkeskategorierna stöter på utifrån sina områden. 

Svårigheterna med intervju som metod är för det första att antalet intervjuer 

som ryms inom ramen för den här studien ger en mindre omfattande empiri. 

Detta problem försöker jag överkomma genom att kombinera metoden med 

annan kunskapsinhämtning, såsom att läsa doktrin, rapporter och offentliga 

diskussioner. Ett annat problem med intervju är representation. Är mina fem 

informanter representativa för sin respektive yrkeskategori? Det går inte att 

veta utan att utföra en större studie. Jag kan dock leta efter liknande 

tendenser i min övriga empiri och se om genklangen bildar ett någotsånär 

tydligt mönster utifrån vilket slutsatser kan dras. Min roll är naturligtvis 

också viktig. Min förförståelse på det här området kan naturligtvis påverka 

resultatet. Sättet jag ställer frågorna på, vilka frågor jag ställer och hur jag 

reagerar på deras svar. I första hand ämnar jag att låta varje person själv 

styra vad han eller hon uppmärksammar i intervjun, utifrån några givna 

frågor. Ibland har alla frågor hunnit beröras, ibland har någon inte hunnits 

med. I görligaste mån har min utgångspunkt varit att, medveten om min 

egen roll, inte störa informanterna med mina tankar och åsikter under 

intervjuerna, och att tolka deras svar på ett korrekt sätt. Tidsmässigt har 

varje intervju tagit cirka 20 till 30 minuter.  

 

                                                
5 se bilaga A 
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1.3 Avgränsning och urval 
Uppsatsens omfång innebär att hela tematiken naturligtvis inte kan studeras. 

Tid och utrymme räcker inte till att samla tillräckligt med material för att 

kunna framföra andra slutsatser än vad den relativt begränsade empirin 

visar. I komparationen mellan Sverige och Norge görs en kortare studie. 

Intervjuer hade även kunnat göras fler om tid och utrymme funnits. Det går 

inte att dra slutsatser kring hela området utan det jag ämnar hitta är generella 

tendenser, som tolkas inom ramen för teorierna. Den del som behandlar 

barnkonventionen i den offentliga debatten omfattar i första hand NGO:s 

och andra självständiga aktörer. I en större studie hade det varit intressant att 

studera hur de olika riksdagspartierna har arbetat med frågan, men av 

utrymmesskäl fördjupar jag mig inte i det här.  

 

Vad gäller redogörelsen för barn i svensk straffrätt har jag bara skrivit om 

lagstiftningen. I ett utförligare arbete hade det varit intressant att även 

studera praxis. Av utrymmesskäl har jag i det här arbetet istället valt att låta 

mina informanter berätta om sina erfarenheter vad gäller praxis. Det leder 

kanske inte till att prejudicerande eller på annat sätt uppmärksammade mål 

tas upp men det är ett grepp för att låta studien omfatta praxis samtidigt som 

informanterna får möjligheten att koppla sina tankar kring 

barnkonventionen till egna erfarenheter.  

 

En kritik som skulle kunna föras mot mina epistemologiska val i det här 

arbetet är att det handlar om barn men att inga barn får komma till tals, i 

exempelvis intervjuer. Det hade emellertid varit intressant att intervjua barn 

som exempelvis verkställer en påföljd, om hela processen. Detta hade 

tillfört studien ett djup men då uppsatsens fokus främst ligger på 

förverkligandet av en folkrättslig konvention, har jag valt att intervjua 

jurister. Det finns dessutom en etisk problematik i att intervjua barn som 

hade krävt en utförligare studie. Efter överväganden föll valet på att istället 

intervjua de som har representerat barn eftersom de har det juridiska 

kunnandet att både berätta om konkreta situationer och förstå vad en 
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inkorporering av barnkonventionen skulle innebära i termer av tillämpning 

och som rättskälla. Jag ser även de olika civilsamhälleliga aktörerna som 

representanter för barns rättigheter.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av teorier, där forskningsläge 

redovisas, begrepp förklaras och mina tolkningsramar introduceras. Därefter 

redogörs för svenska straffrättsliga bestämmelser som rör barn och unga. 

Medveten om att redovisningen av de straffrättsliga reglerna rörande barn 

medför att uppsatsen blir lång och omfångsrik har jag valt att introducera 

med denna genomgång för att ge läsaren en grundförståelse för 

utgångspunkten; gällande rätt. Efter det görs en presentation av 

barnkonventionens framväxt och ställning, följt av den svenska offentliga 

diskursen om barnkonventionen. Därefter redovisas empirin från Norge. 

Följande kapitel innehåller intervjuerna. Jag har valt att lägga alla analyser i 

ett eget kapitel. Till stor del analyseras momenten i den ordning som de har 

redovisats deskriptivt med undantaget att analysen av barn i svensk straffrätt 

kommer sist. Detta för att denna del innefattar vad jag kommit fram till i alla 

delar med nya perspektiv på barn i svensk straffrätt. Till sist några korta 

slutsatser för att summera upp hela analysen.  

 

1.5 Teorier och begrepp 
Teoribildningar som är av intresse i förhållande till mina frågor är olika 

perspektiv på barnrätt, barn och rättigheter, men även folkrättsliga 

perspektiv och tolkningsverktyg.  

 

1.5.1 Monism och dualism 
Den rättskultur och syn på nationell rätt, internationell rätt och folkrätt som 

råder kan skilja sig åt i olika stater. Man kan skilja på ett monistiskt 
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rättssystem och ett dualistiskt. Enligt det monistiska synsättet är den 

nationella rätten och den internationella rätten delar av ett och samma 

rättssystem. Detta medför att en konvention som staten ratificerar blir 

gällande nationell rätt då den träder i kraft. Beroende på hur statens 

konstitution hierarkiskt reglerar förhållandet mellan folkrätt, grundlagar och 

vanlig lag kan en konvention få något olika status nationellt.6 Enligt det 

dualistiska synsättet ses den nationella rätten och den internationella som 

två olika rättssystem med jämbördig status men där den internationella 

rätten inte automatiskt har någon status nationellt. Här är folkrätten 

överordnad på så sätt att en stat inte kan välja bort att tillämpa den med 

hänvisning till en nationell bestämmelse. I den dualistiska rättstraditionen 

krävs det att man beslutar om någon form av åtgärd för att göra 

konventionen möjlig att åberopa. Sverige är en dualistisk stat. Norge, 

Finland, Danmark och Tyskland är andra exempel på stater med en tradition 

av ett dualistiskt synsätt. I och med EU-rättens utveckling har skillnaden 

mellan det dualistiska och det monistiska synsättet minskat i betydelse i 

medlemsstaterna.7 Att Norge, liksom Sverige, är en dualistisk stat gör det 

till ett intressant land att jämföra med eftersom förutsättningarna är 

förhållandevis lika.  

 

1.5.2 Tolkning, implementering och tillämpning 
Varje enskild stat avgör själv hur man väljer att fullfölja förpliktelser som 

följer av internationella konventioner.8 I Wienkonventionen om traktaträtten 

anges i artikel 31 att en traktat ska tolkas enligt ordalydelsen sedd i sitt 

sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte. Utöver 

detta ska hänsyn tas till överenskommelser och praxis som uttrycker enighet 

kring tolkning av reglerna. Om det finns oklarheter kring hur en viss 

                                                
6 Åhman, Karin: Rättsutlåtande om inkorporation av barnkonventionen, s. 5  
www.diva-portal.org:smash:get:diva2/423737:FULLTEXT01.pdf hämtad den 30 december 
2014 
7 Åhman, s. 6 
8 Dir 2013:35 Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt, s. 3 
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bestämmelse ska tolkas kan hänsyn även tas till förarbeten.9 I Sverige har 

man uttryckt att man delar denna tolkningsmetod och att förarbetena till 

barnkonventionen kan användas som ledning vid tolkning av 

bestämmelserna.10 De vanligaste metoderna för implementering av en 

konvention är inkorporering, transformering och konstaterande av 

normharmoni eller fördragskonform tolkning. Transformering innebär att 

konventionen helt eller delvis införlivas i den nationella rätten genom att 

den omformuleras och anpassas till redan existerande lag. Exempel på 

konventioner som implementerats genom transformation är Europarådets 

konvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande 

vårdnad av barn samt om återställande av vård av barn och 

Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden 

av barn. Dessa har införlivats genom lag om erkännande och verkställighet 

av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn.11 

Inkorporering innebär att konventionen som sådan blir lag och att det är den 

ursprungliga texten som blir tillämplig i den nationella rättsordningen.  

 

Inkorporering är den implementeringsform som ger den internationella 

överenskommelsen den starkaste ställningen i den nationella rätten.12 

EKMR13 och Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid 

internationella adoptioner är exempel på konventioner som har inkorporerats 

i Sverige. Det innebär att den autentiska konventionstexten gäller som lag i 

Sverige, men framför allt att den, utan undantag, måste beaktas av 

domstolar och myndigheter här.  

 

Fördragskonform tolkning eller konstaterande av normharmoni innebär att 

domstolar och förvaltningsmyndigheter presumerar att det mellan den 

internationella förpliktelsen och den nationella rätten råder normharmoni. 

Det leder inte till någon ny lagstiftning utan den svenska rätten anses 

                                                
9 Ds. 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i 
barnkonventionen. – en kartläggning s. 36 
10 Ds. 2011:37, s. 37 
11 SFS nr. 1989:14 
12 Schiratzki, Johanna: ”Barnrättens grunder”. Fjärde upplagan 2010 s. 23 
13 SFS nr. 1994:1219 
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överensstämma med den folkrättsliga förpliktelsen. Barnkonventionen har i 

Sverige implementerats dels genom att lagstiftaren konstaterat 

normharmoni, dels genom att man anpassat vissa bestämmelser. Det innebär 

att domstolar och myndigheter inte är direkt bundna av barnkonventionen då 

den inte i sig utgör svensk lag. Dock är den folkrättsligt bindande. Hittills 

har EKMR starkare ställning i Sverige än barnkonventionen. Det innebär 

också att det är EKMR som ska ges företräde framför exempelvis 

barnkonventionen.  

 

En del rättigheter i konventioner är bara riktade mot de ratificerade staterna. 

Genom praxis fastslås vilka regler eller rättigheter i en konvention som ska 

tillämpas direkt.14 En del artiklar kanske vänder sig till både staten och den 

enskilda. Råder det osäkerhet kan man inkorporera vissa internationella 

regler.15 Det är vanligt att de kommittéer som bevakar uppfyllandet av 

människorättskonventionerna rekommenderar staterna att inkorporera 

dem.16 I de skandinaviska länderna är det vanligt med inkorporering av just 

människorättskonventioner.17 

 

Barnkonventionen är universellt tillämplig och ska tillämpas inom olika 

typer av rättssystem och rättskulturer. Tolkningen ska ske så att 

konventionen får en rimlig mening inom den kontext vari den tillämpas. Det 

finns utrymme i barnkonventionens artiklar för varje land att göra en 

lämplighetsbedömning avseende de åtgärder staten förväntas vidta.18 FN:s 

barnrättskommitté är barnkonventionens främsta uttolkare. Denna kommitté 

vill inte ge för vida tolkningar av begreppet barnets bästa.19 

 

                                                
14 Åhman, s. 5 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Bring, Ove och Mahmoudi, Said: ”Sverige och folkrätten”. 2007 s. 46 
18 Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter. s. 28 
19 Schiratzki, s. 29 
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1.5.3 Barnrätt 
Med begreppet barn menas i den här texten personer under 18 år. Jag har 

valt att använda mig av samma definition av barn som uttrycks i 

barnkonventionen. På några ställen i texten berörs unga upp till 21 år 

eftersom de räknas som unga lagöverträdare i svensk straffrätt och då är 

detta särskilt angivet. Barnkonventionen gäller alla barn, men då vi i Sverige 

har en straffmyndighetsålder på 15 år är det vanligtvis barn mellan 15 – 18 

som avses i min studie. Under förundersökningsstadiet kan yngre barn dock 

också komma att delta i exempelvis förhör som vittnen. 

 

Enligt Schiratzki fyller barnrätten flera funktioner. Dels en styrande, 

normerande funktion för att visa ett önskvärt beteende hos medborgarna, 

dels en tvistelösande funktion, exempelvis vid vårdnadstvister, dels 

skyddsfunktionen att det svagare barnet ska skyddas. Schiratzki identifierar 

några frågor kring barns bästa som utvecklandet av barnrätten fört med sig. 

Främst uppmärksammar hon samspelet mellan det töjbara begreppet barnets 

bästa, vars utgångspunkt är det individuella barnets unika behov, och 

grundläggande rättssäkerhetsbegrepp som förutsebarhet och likhet inför 

lagen. Schiratzki frågar sig om det är rimligt att eftersträva ett universellt 

barns bästa, giltigt för alla världens barn, eller om innebörden av barnets 

bästa beror på kontexten inom vilken begreppet ska tillämpas.20 

 

Singer menar att trots att barnkonventionen medfört att barnperspektivet 

uppmärksammats alltmer i rättsliga sammanhang, är det uppenbart att 

barnperspektivet ses genom den vuxnes ögon.21 Hon menar att barn därmed 

ofta blir objekt för vuxnas omsorg och inte rättshandlande subjekt. 

 

Singer skriver: ”Barns rättigheter är detsamma som vuxnas. Det borde 

innebära att utgångspunkten måste vara att barn, på samma sätt som vuxna, i 

grunden är kompetenta individer med förmåga att själva förfoga över sina 

rättigheter. (…) Barn har rätt till skydd men får inte berövas sin ställning 
                                                
20 Schiratzki, s. 9 
21 Singer, Anna: ”Barnets bästa”. 2012 s. 359 
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som innehavare av egna rättigheter. Barnets bästa som rättslig målsättning 

måste därför ständigt omprövas och uppdateras i ett föränderligt samhälle 

för att kunna fylla den funktion den är avsedd att ha.”22  

 

Schiratzki ställer den relevanta frågan hur rättsordningen ska integrera 

kunskap om barn från andra discipliner, som psykologi, sociologi och 

medicin.23 Jag ser barnrätten som ett exempel på ett vetenskapsområde som 

växt fram genom och präglats av andra vetenskapliga discipliner. Den här 

studien genomsyras interdisciplinära perspektiv. Jag anser att det tillför 

kritiska synsätt och vitaliserar traditionell juridisk metod.  

 

1.5.4 Två synsätt på barns rättigheter 
En rättighet är att ett intresse som en individ har erkänns som skyddsvärt 

och att andra åläggs att skydda det intresset. Det innebär också att individen 

själv har rätt att kräva uppfyllandet av rättigheten eller att avstå från den. 

Intressant här ifråga om barn är att en förutsättning för en rättighet är en 

autonom och självbestämmande individ. Barn anses dock inte ha den 

förmåga eller kompetens som krävs för att de ska kunna utöva sina 

rättigheter. Med en sådan utgångspunkt skulle barn inte ha några rättigheter 

förrän de kan förfoga över dem. I motsats till detta finns det 

intressebaserade synsättet, enligt vilket barn har rättigheter men att det är en 

vuxen som har att tillgodose dem.24 

 

Den ena sättet att avgöra vad som är barns bästa är att beslutsfattare på olika 

nivåer gör bedömningar som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Det andra sättet är att hämta kunskapen från det berörda barnet och låta det 

tala för sig och beskriva sin uppfattning om vad som är dess bästa. En 

förutsättning för detta är dock att barnet befinner sig i en trygg miljö där det 

inte kan påverkas i för stor utsträckning av någon specifik vuxen. Dock 

verkar barnets bästa som princip variera något i svensk rätt. En intressant 
                                                
22 Singer, s. 363 
23 Schiratzki, s. 9 
24 Singer, s 39f 
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distinktion är den mellan hur barnet betraktas i exempelvis LVU-ärenden 

och i UtlL där det skyddsbehövande barnet betonas och i skadeståndsrätten. 

Där bedöms barnets vållande på samma sätt som en vuxens, vilket till viss 

del kan kompenseras i möjligheten till jämkning. Jag återkommer till detta.  

 

Schiratzki talar om barnets bästa i utvidgad och inskränkt betydelse. Barnets 

bästa i den inskränkta bemärkelsen, såsom skydd från fysisk misshandel 

skyddas av rättsordningen medan barnets bästa i utvidgad bemärkelse, 

såsom barnets rätt till trygghet, rör det utomrättsliga. Dock har svensk 

barnrätt ambitionen att lagstiftningen ska påverka barnets bästa även 

utomrättsligt. Detta genom normerande lagstiftning. Exempel på 

normerande lagstiftning är uppmaningen i 6 kap. 1 § FB att föräldrar ska ge 

sina barn en god fostran. Barnkonventionen är typexemplet på lagstiftning 

som syftar till att påverka utomrättsliga förhållanden.  

 

Eekelaar har intressanta, och även i det här arbetet relevanta, perspektiv på 

barns rättigheter. Han menar att om någon har en rätt att bestämma vad som 

är bra för en annan så är det inte fråga om en rättighet som är meningsfull 

för den som innehar den. Detta kallas för ”welfarism”.25 Följden blir att 

någon annan får tolkningsföreträde för vad som är bäst för en person. 

Barnets bästa har ofta definierats efter vad som utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet fastslagits som det bästa för barn. Detta kan vara 

problematiskt.  

 

De två synsätten på barns rättigheter och därmed som rättssubjekt, behöver 

inte utesluta varandra. Barnets bästa torde kunna definieras och tillgodoses 

utan att barnet berövas sin ställning som rättighetsinnehavare.26 Singer 

menar att det gäller att se barnet som i behov av särskilt skydd samtidigt 

som man ser det som en kompetent individ med en växande förmåga att 

själv förfoga över sina rättigheter. Eekelaar anser att man bör kombinera 

empirisk forskning och kunskap om barn och barnets egen uppfattning om 

                                                
25 Eekelaar, John: The Importance of Thinking that Children Have Rights, s. 221ff 
26 Singer, s. 41 
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vad som är hennes eller hans bästa.27 Samma uppfattning uttrycks i den 

svenska barnkommitténs riktlinjer för den svenska rättstillämpningen.28 

Singer menar dock att det som beskrivs som barnets bästa i praktiken ofta 

går före det specifika barnets egen vilja. Begränsningar vad gäller barnets 

egen vilja endast får göras om det äventyrar barnets hälsa och möjlighet till 

utveckling.  

 

Om synen på barnets rättigheter endast inkluderar att skydda barnet, står 

detta i konflikt med tanken på att barnets självständighet ska främjas och att 

barnets egen uppfattning ska beaktas. Schiratzki menar att om endast det 

förstnämnda tillerkänns barnet så innebär det att barn inte fullt ut kan 

åläggas ansvar för sina handlingar.29  

 

När det gäller mänskliga rättigheter i betydelsen att de är förpliktelser för 

staten, kan de kategoriseras i positiva och negativa. Med en negativ 

förpliktelse menas att staten ska avhålla sig från ingripanden i barnets 

grundläggande rättigheter. De positiva förpliktelserna handlar om att barnet 

har rätt att få något (exempelvis boende eller utbildning), vilket fordrar en 

aktiv handling från statens sida.30  

 

1.5.5 Erfarenheter från EKMR  
Det kan emellertid vara intressant att jämföra barnkonventionen med EKMR 

och dess tillblivelse och utveckling i Sverige. När Sverige 1953 ratificerade 

EKMR var det inte aktuellt att den skulle inkorporeras.31 Den betraktades 

som ett folkrättsligt dokument, precis som barnkonventionen nu. 

Utgångspunkten i Sverige var konstaterande av normharmoni då man ansåg 

att svensk rätt överensstämde med kraven i EKMR. Gradvis kom 

konventionen att få en del betydelse i domstolarna nationellt.32 

                                                
27 Eekelaar, John: The Interest of the Child and the Child’s Wishes, s. 42ff 
28 SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet s. 134 
29 Schiratzki, s. 44 
30 Ds. 2011:37 s. 35  
31 Skr. 2007/08:111 Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter 
32 Danelius, Hans: ”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis”. 2007 s. 34 
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Konventionen kom att få stor betydelse först när Sverige under 80-talet 

började fällas av Europadomstolen33 och sedermera när det blev aktuellt 

med svenskt EU-medlemskap. Frågan om en inkorporering utreddes. 

Kommittén som ansvarade för utredningen kring frågan kom fram till att en 

inkorporering skulle leda till att konventionens betydelse markeras och den 

enskilde medborgarens skydd stärkas eftersom EKMR skulle bli direkt 

tillämplig vid svenska domstolar och myndigheter.34 Åhman skriver att 

effekterna av att EKMR gjorts till lag i Sverige bland annat har blivit att en 

gedigen domstolspraxis har utbildats, vilket inte har medfört att svensk rätt 

per automatik har underkänts. EKMR har även blivit mer känd och fått 

juridisk status; konventionsinvändningar tas numera på allvar. EKMR har 

även blivit ett naturligt inslag i juristutbildningarna. När Sverige har fällts 

för att ha brutit mot EKMR har svensk lagstiftning i flera fall reviderats.35 

Det har även medfört att svenska domstolar ser till att svensk lag tillämpas 

på ett sådant sätt att deras avgöranden inte ska riskera att underkännas vid 

en eventuell prövning i europadomstolen, vilket har lett till att EKMR har 

getts en särskild ställning i tillämpningen.36 Justitierådet Dag Victor skriver 

om EKMR:s inkorporering och rättsutvecklingen i dess kölvatten ur ett 

svenskt HD-perspektiv.37 Han diskuterar bland annat förhållandet mellan 

grundlag och konvention och vad som händer när grundlagens reglering 

avviker från konventionen. Hans slutsatser kan vara intressanta att studera 

analogivis med barnrättsliga glasögon och istället för EKMR föreställa sig 

att resonemanget skulle handla om barnkonventionen.38 Enligt Victors 

redogörelse och analys av rättsutvecklingen avseende EKMR, kan 

konventionen användas på flera sätt i förhållande till svensk lagstiftning. 

Han visar att det dels kan vara fråga om direkt tillämpning av konventionen, 

dels kan  det grunda sig i en normkonflikt men även att man genom praxis 

                                                
33 Bring och Mahmoudi, s. 168  
34 Bring och Mahmoudi, s. 34 
35 Åhman, s. 13 - 14 
36 Danelius, s. 36-37 
37 Victor, Dag: Svenska domstolars hantering av Europakonventionen I Svensk 
Juristtidning nr 347 år 2013 http://svjt.se/svjt/2013/343 hämtad den 24 november 2014 
38 Idén att tillämpa detta resonemang analogt på barnkonventionen fick jag av Anna Kaldal, 
docent i processrätt på Stockholms Universitet, i samtal den 18 november 2014. 
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tillskapar normutfyllnad.39 En allmän princip som Victor pekar på är den 

”säkerhetsmarginal” (margin of appreciation) i förhållande till konventionen 

som medlemsstaterna bör ha. Detta innebär att inget hinder finns för 

medlemsstaterna att själva tillämpa ett generösare skydd än vad 

konventionen medger. Victor menar att det är önskvärt att ha höga 

ambitioner att hålla säkerhetsmarginalen med ett respektavstånd i 

förhållande till den gräns för konventionsbrott som Europadomstolen 

bevakar. Victor hänvisar till ett mål där fråga var om man med hänsyn till 

EKMR borde kriminalisera att filma någon utan samtycke eller att för andra 

visa en film där en enskild person förekommer och filmen eller visningen är 

djupt integritetskränkande.40 HD anförde: ”Det kan starkt ifrågasättas om 

det är förenligt med Europakonventionen att förfaranden av det aktuella 

slaget lämnas helt osanktionerade.”41 Detta hänger ihop med 

säkerhetsmarginalen där EKMR inte lägger något hinder mot att staterna 

tillmäter principen en större betydelse än vad som krävs för att undvika 

konventionsbrott.42 Denna gärning var dock inte kriminaliserad i Sverige 

vid tillfället. 

 

Han visar med flera exempel hur konventionen i många fall har använts som 

tolkningsunderlag, det vill säga att konventionen inte bara tillämpas direkt, 

utan att principerna i den används som ett av flera tolkningsunderlag.43 Han 

hänvisar till Europadomstolens praxis, att ”HD(…)utnyttjar 

Europadomstolens praxis som ett materiellt komplement på ett i princip 

oreglerat område för att därefter med den praxisen som underlag konstruera 

en formell regel för hur det materiella innehållet ska beaktas.”44  

 

Victor menar att i frågor om den inhemska lagens förenlighet med EKMR är 

det inte lagstiftningen som sådan utan dess tillämplighet i enskilda fall som 

är av intresse. Här är det de rättstillämpande organens ansvar att på ett helt 

                                                
39 Victor, s. 67 
40 se exempelvis NJA 2008 s. 946 
41 NJA 2008 s. 946 
42 Victor, s. 379 
43 Victor, s. 46 
44 Victor, s. 45 
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annat sätt än innan inkorporeringen se till att tillämpningen inte kommer att 

stå i strid med bestämmelserna i EKMR.45 Han menar också att det 

förutsätts att lagstiftaren vid antagandet av ny lagstiftning utgått från att de 

rättstillämpande organen iakttar det ansvaret, menar han.46  Victor anför 

också att det kan vara begränsande att anta ett ”konfliktperspektiv”. Han 

anser istället att förhållandet mellan bestämmelserna i konventionen och 

annan lagstiftning snarare ska ses som ett system med olika slags 

förbindelser än som begränsat till antingen ”harmoni” eller ”strid”.47 Han 

menar att normer alltid kräver tolkning och att förhållandet mellan 

exempelvis två normer som står i konflikt med varandra kan vara på så 

många andra sätt än förenliga eller ”i strid” med varandra.48 Han anför att 

det konfliktperspektiv som i ett inledningsskede präglade synen på EKMR 

och dess betydelse har varit för snävt och sedermera ersatts med ett synsätt 

där konventionen uppfattas som en naturlig integrerad del av den svenska 

rättsordningen som inte bara sätter spärrar för tillämpning av annan lag utan 

även i praktiken används som praxisunderlag.49  

 

Victor anför att det inte råder några tvivel om att EKMR fått allt större 

betydelse. Före inkorporeringen hade EKMR åberopats cirka 20 gånger i 

NJA-avgöranden medan antalet därefter ligger runt 200.50 Han menar att 

HD har antagit en alltmer ”aktivistisk” hållning där konventionen såväl som 

Europadomstolens praxis inte endast används som tolkningsstöd utan även 

fått ställning som en självständig normkälla.  

 

Victor menar att en av anledningarna till att HD ansåg att man skulle 

inkorporera EKMR i svensk rätt var för att skapa ett uttryckligt underlag för 

direkt tillämpning.51 HD har också uttryckt att detta kan innebära att man 

måste kunna frångå uttalanden om en lagregels innebörd som gjorts i 

                                                
45 Victor, s. 344 
46 Victor i tillägg i NJA 2006 s. 467 (flygbladsspridningen) 
47 Victor, s. 346f 
48 Victor s. 349 
49 Victor, s. 356 
50 Victor, s. 348 
51 Prop. 1993/94: 117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 
rättighetsfrågor. s. 33 



 22 

förarbeten eller praxis om detta krävs enligt den konventionstolkning som 

kommer till uttryck i Europadomstolens praxis.52  

 

Normutfyllnad är, enligt Victor, när hanteringen av den normativa lucka 

som kan uppstå genom att uppkomsten av ett nytt lagligt hinder mot, i 

Victors exempel, utlämning, införs utan att någon reglering finns av i vilken 

ordning detta hinder ska prövas. I avgörandena som Victor hänvisar till har 

HD tillhandahållit en sådan hanteringsordning, på så sätt att det blir en 

normutfyllnad.53 

 

Konventionens bestämmelser måste under alla förhållanden beaktas också 

vid tillämpningen av annan lagstiftning.54 För att undvika risk för konflikt 

mellan den inhemska lagstiftningen och konventionen bör man i 

tillämpningen upprätthålla säkerhetsmarginalen. Därmed blir konventionens 

bestämmelser ett komplement till och tolkningsstöd för den interna 

regleringen. Han ger även exempel på när HD använt Europadomstolens 

praxis som ett materiellt komplement på ett oreglerat område för att därefter 

med den praxisen som underlag konstruera en formell regel för hur det 

materiella innehållet ska beaktas. Här används principerna i konventionen 

som ett av flera tolkningsunderlag, som blir underlag för regelkonstruktion.  

 

1.5.6 Åhman om inkorporering 
Åhman har skrivit ett rättsutlåtande om inkorporering av barnkonventionen. 

Åhman menar att man i Norge haft en pragmatisk inställning till 

inkorporeringen av barnkonventionen. En del lagar som tidigare saknat 

barnperspektiv har getts ett sådant. De problem som påträffats rörande 

exempelvis vaga formuleringar, främmande språk och formuleringsteknik, 

att konventionen innefattar ekonomiska och sociala rättigheter och den 

gradvisa implementeringen har man i Norge överkommit, menar Åhman. 

                                                
52 Victor, s. 361, NJA 2008 s. 946 
53 Victor, s. 368 
54 Victor, s. 361 
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Domstolarna och den norska lagstiftaren har delat på ansvaret för 

konventionens genomslag och genomförande.   

 

1.5.7 Forskningsläge 
Inledningsvis kan konstateras att mycket som handlar om barnkonventionen 

i Sverige i första hand rör familjerätt. Det pågår just nu en statlig utredning 

om barnkonventionens införande, Barnrättighetsutredningen, och jag har 

inte möjlighet att ta del av dess slutsatser. Utredningen beräknas vara färdig 

under våren 2015 då denna studie är avslutad. Dock finns tidigare 

utredningar kring ämnet som finns med i det studerade materialet. Anna 

Kaldal, docent i processrätt på Stockholms universitet har tillsammans med 

några kollegor genomfört ett forskningsprojekt som handlar om straffrätt 

och barnkonventionen, på uppdrag av Barnrättighetsutredningen. Deras 

direktiv har förmodligen förändrats i och med att regeringen har meddelat 

att barnkonventionen ska bli lag. Utgången i frågan är i skrivandets stund 

ännu oklar med hänvisning till det politiska läget i Sverige. Forskargruppen 

har uppdrag att titta på barnkonventionens genomslag i rättstillämpningen i 

brottmål vid misstanke om våld mot barn men den får inte offentliggöras 

eller publiceras förrän deras uppdrag är slutfört. Detta planeras vara klart i 

maj eller juni 2015. Studien handlar om barn som målsägande.  

 

2011 utformade socialdepartementet en ”Strategi för att stärka barnets 

rättigheter i Sverige”. Det var det efterföljande arbetet efter 2009 års 

proposition ”Strategi för att stärka barnets rättigheter”. I skriften anges en 

del av det riksdagen antagit för att förbättra barns situation som barn. En 

kartläggning, som visade hur barnets rättigheter enligt barnkonventionen 

överensstämmer (eller inte) med svensk lagstiftning och praxis, 

genomfördes 2011.55 Genomgången visar dock, menar man, att barns 

rättigheter tillgodoses i hög grad i den svenska rättsordningen, men att det i 

sig inte är en garanti för att barnet också får en värdig och barnanpassad 

                                                
55 DS 2011:37  
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straffrättslig process och kriminalvård.56 Dessförinnan genomfördes 

betänkandet Barnets bästa i främsta rummet.57 I betänkandet redogjordes 

bland annat för praxis, exempelvis ett antal domstolsavgöranden avseende 

påföljdsval för unga lagöverträdare.58 Man fastslog att de svenska lagarna 

var bra i förhållande till barnkonventionens artiklar.59 Sammanfattningsvis 

kan sägas att äldre genomgångar har presumerat normharmoni, medan i 

nyare utredningar verkar det synsättet ha reviderats något.  

 

Den straffrättsliga processen i förhållande till barn finns det inte så mycket 

forskning kring. Den här studien med fokus på barn och straffrätt kan 

förhoppningsvis tillföra något, samtidigt som frågan om barnkonventionens 

implementeringsform är högst aktuell, vilket ger studien visst nyhetsvärde. 

Ambitionen är att, förutsatt omfånget, kunna bidra med kompletterande 

slutsatser.  

 

                                                
56 DS 2011: 37, s. 76 
57 SOU 1997:116 
58 SOU 1997:116, s. 475-480 
59 SOU 1997:116, s.11 
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2. Barn i svensk straffrätt 
Det finns flera särregleringar för barn i lagen. I LUL60 finns 

handläggningsregler angående förundersökning, vid frihetsberövande och 

vid processen i domstol. Reglerna berör polis, åklagare och domstol. LUL 

gäller för personer som inte har fyllt 21 år.  

 

Ett antal utredningar har gjorts på senare år. Den statliga utredningens 

betänkande Barnets bästa i främsta rummet61 utförd av den svenska 

barnkommittén (icke att förväxla med FN:s barnrättskommitté) utförde en 

praxisgenomgång för unga lagöverträdare fram till 1997.62  

Påföljdsutredningen63 från 2012 och utredning om lag64 om utlämning för 

brott65 har även utrett regleringar i förhållande till barn, för att nämna några.  

 

2.1 Barn som målsägande 
Generellt gäller straffbestämmelserna i brottsbalken både vuxna och barn. 

Det finns emellertid några speciella bestämmelser som rör brott som är 

riktade mot barn. I 6 kap BrB finns några sexualbrott som utgör exempel på 

detta. Att ett brott är riktat mot ett barn kan medföra ett strängare straff än 

om brottsoffret vore en vuxen person. Reglerna om bestämmande av straff 

är generellt sett lika, men om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på 

någons liv eller hälsa eller trygghet till person ska det särskilt beaktas. Vissa 

försvårande omständigheter som, om brottet riktats mot ett barn, ska 

påverka straffbestämningen finns i 29 kap 2 § BrB. Det kan exempelvis vara 

att gärningspersonen utnyttjat brottsoffrets skyddslösa ställning eller 

svårigheter att värja sig, utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett 

särskilt förtroende eller förmått någon annan att medverka till brottet genom 

                                                
60 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
61 SOU 1997:116 
62 se s. 475 – 480 i betänkandet 
63 dir. 2009:60 En översyn av påföljdssystemet 
64 Lag (1957:668) om utlämning för brott 
65 dir. 2009:88 Översyn av utlämningslagen m.m 
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tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstående eller 

beroendeställning. Barnmisshandelskommittén gjorde 2001 en utredning 

som resulterade i ett förslag på en särskild straffskärpningsgrund för brott 

som medfört att ett barn kränkts av en närstående eller tidigare närstående 

person eftersom det kan leda till att barnets grundläggande tillit till sin 

omgivning tar skada.66  

 

Betänkandet ledde till införandet av 29 kap 2 § 8 p. i BrB, som anger att det 

ska anses försvårande om brottet varit ägnat att skada ett barns trygghet och 

tillit till en närstående person. Tillämplighet förutsätter inte att brottet är 

riktat direkt mot barnet utan det räcker att barnet exempelvis bevittnat den 

ena förälderns våld mot den andra. Det krävs inte heller att barnets tillit har 

påverkats i det enskilda fallet utan det är tillräckligt att risken för att orsaka 

en skada finns.67 Gärningspersonen behöver inte heller ha haft för avsikt att 

skada en sådan tillit, det räcker att avsikten varit att begå själva handlingen. 

Singer menar att grupperna brott mot barnets liv och hälsa,68 mot frihet och 

frid69 och sexualbrotten70 är av sådan art att barnet tar större skada än en 

vuxen just för att de är barn och att dessa brott är särskilt angelägna att 

förhindra och beivra.71 Misshandel bedöms ofta som grov om den begås mot 

barn om det är en vuxen som misshandlar barnet.  

 

En intressant lagstiftning, som jag kommer återkomma till72, är den om 

barnaga. Den utgör ett bra exempel på normerande lagstiftning. Syftet med 

kriminaliseringen av barnaga var att tydligt visa att barn inte utgör något 

undantag avseende alla människors rätt till skydd mot våld.73 När aga 

förbjöds i Sverige 1979 var många i befolkningen emot en kriminalisering 

                                                
66 SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda s. 338 ff 
67 Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m. m. s. 69 ff och s. 111 
68 3 kap. BrB 
69 4 kap. BrB 
70 6 kap. BrB 
71 Singer, s. 248f 
72 Se avsnitt 6.3 
73 http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2763_0.pdf, s. 14, 
hämtad den 22 december 2014 
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och det var vanligt att föräldrar agade sina barn.74 Relativt kort därefter hade 

opinionen vänt.75 Två år efter att lagen infördes, kände 90 procent av de 

svenska familjerna till den.76 Den statliga kommittén mot barnmisshandel 

konstaterade sedermera att de flesta förskolebarn under 1960-talet blivit 

slagna minst en gång per år av sina föräldrar och att ungefär en tredjedel 

agade sina barn regelbundet.77 Allt sedan kriminaliseringen har man kunnat 

iaktta sjunkande siffror angående inkomna fall av misstänkt våld mot barn i 

hemmet.78 

 

Det straffrättsliga skyddet för barn avseende sexuella handlingar har 

däremot utvidgats. 2005 trädde ändringar i kraft som innebar flera nya 

brottsrubriceringar, som våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. 

Den här förändringen gjordes eftersom den tidigare lagstiftningen utgick 

från handlingar mellan vuxna. Utgångspunkten då var att handlingen utövats 

med våld eller tvång och att den utsatta inte hade samtyckt. Vid övergrepp 

mot barn ansågs inte termer som frivillighet och samtyckte lämpliga, då 

barns förmåga att uttrycka sin vilja i sådana situationer är mycket 

begränsad.79 Detta är ju också orsaken till att barn får sexuell 

självbestämmanderätt först vid 15 års ålder. Våldtäkt mot barn i 6 kap. 4 § 

BrB är tillämplig när någon har samlag eller motsvarande med ett barn 

under 15 år. Samma gäller om en person fyllt 15 men inte 18 år och är barn 

till gärningspersonen, står under dennes fostran eller har ett liknande 

förhållande till gärningspersonen.  

 

När det gäller sexuell exploatering av barn har detta uppmärksammats 

alltmer. I barnkonventionens artikel 34 anges att staterna ska vidta alla 

                                                
74 http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2763_0.pdf, s. 17, 
hämtad den 22 december 2014 
75 http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2763_0.pdf, s. 17 
hämtad den 22 december 2014 
76 Ewerlöf, Göran, Sverne, Tor och Singer, Anna: ”Barnets bästa – om föräldrars och 
samhällets ansvar” 1999 
77 SOU 2001:18 Barn och misshandel – En rapport om kroppslig bestraffning och annan 
misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet 
78 http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2763_0.pdf, s. 16f, 
hämtad den 22 december 2014 
79 Prop. 2004/05:45 Ny sexualbrottslagstiftning 
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lämpliga åtgärder för att förhindra att barn utnyttjas för prostitution eller 

annan olaglig sexuell verksamhet. I artikel 35 i konventionen åläggs staterna 

att vidta åtgärder för att förhindra bortförande och försäljning av eller 

handel med barn för varje ändamål och i varje form. Enligt Singer råder det 

enighet om att kommersiell sexuell exploatering har ökat.80 Verksamheten 

omsätter stora belopp eftersom det finns en efterfrågan på barns kroppar för 

sexuella ändamål.81 År 2002 kom ett fakultativt protokoll som tillägg till 

barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och 

barnpornografi. I Sverige gjordes en utredning år 200482 om kunskap om 

sexuell exploatering av barn. Utredningen utmynnade i olika förslag på 

åtgärder för att utveckla arbetet mot sexuell exploatering av barn. I svensk 

lagstiftning finns några regleringar som berör området, handel med barn i 4 

kap. 1 a § BrB som innebär att den som rekryterar, transporterar, överför, 

inhyser eller tar emot en person under 18 år i syfte att han eller hon ska 

exploateras för sexuella ändamål döms för människohandel. Ännu är det få 

personer som dömts för detta brott. Bestämmelsen i 6 kap. 12 § BrB är 

något oftare tillämpad. Den anger att den som främjar eller på ett otillbörligt 

sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser 

mot ersättning kan dömas för koppleri. I 6 kap. 9 § BrB stadgar ett förbud 

mot köp av sexuell handling av barn. Den som förmår ett barn som inte fyllt 

18 år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling kan dömas för 

det. Utnyttjande av barn för sexuell posering i 6 kap. 8 § st 1 BrB. Det 

innebär att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 utför eller 

medverkar i en sexuell posering kan dömas för detta. Samma gäller om 

gärningen begås mot ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år, men då krävs 

att poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.  

 

Det finns även en bestämmelse om barnpornografibrott i 16 kap. 8 § BrB. 

Barnpornografi har förbjudits eftersom man anser att den integritetsskada 

som kan uppkomma när barn medverkar vid tillkomsten av sådana bilder är 

kränkande, men även för att man anser att framställning och spridning av 
                                                
80 Singer, s. 255 
81 Ibid 
82 SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige 



 29 

barnpornografi är kränkande för barn i allmänhet. Andra bestämmelser om 

sexualbrott mot barn kan vara tillämpliga samtidigt som bestämmelsen om 

barnpornografibrott.  

 

Om ett mål rör våld eller sexuella övergrepp mot ett barn är det oftast en 

åklagare som leder förundersökningen. Förhör med den som är under 18 år 

ska planeras och genomföras så att den som förhörs inte riskerar att fara illa. 

Om målsäganden är ett barn ska förundersökningen bedrivas skyndsamt om 

brottet har riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och minst sex 

månaders fängelse är föreskrivet för brottet.83 Förundersökningen ska vara 

avslutad inom tre månader. För det fall barnets vårdnadshavare inte vill 

medverka i polis- och socialutredningar finns en möjlighet att förordna om 

en särskild företrädare för barn enligt lagen om särskild företrädare för 

barn.84 För att en särskild företrädare ska förordnas krävs att det ska ha 

framkommit uppgifter som har en viss konkretion och som pekar mot en 

vårdnadshavare som gärningsperson. Ett barn kan också förordnas ett 

målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde ska utses för barn och unga som 

har utsatts för sexuella övergrepp eller misshandel, 1 § lag om 

målsägandebiträde.85 Är det fråga om brott enligt 3 kap. BrB86 och straffet 

för brottet är fängelse och det kan antas att den som har drabbats av brottet 

har behov av ett biträde, ska ett sådant förordnas. Även i andra fall kan ett 

målsägandebiträde utses om det finns anledning att anta att målsäganden har 

ett särskilt starkt behov av sådant biträde. Målsägandebiträdet, som utses av 

tingsrätten, ska tillvarata barnets intresse och ge stöd och hjälp under 

förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet kan även, om inte 

åklagaren gör det, föra talan om skadestånd. En särskild företrädare för barn 

kan inte föra enskild talan om skadestånd.  

 

                                                
83 Se FuK  
84 SFS nr. 1999:997  
85 SFS nr. 1988:609  
86 Brott mot liv och hälsa 
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2.2 Barn som begår brott 
Inledningsvis finns gränsen för att dömas till straff för brott, 15 år enligt 1 

kap. 6 § BrB. Därefter är man straffmyndig men särskilda hänsyn tas i hela 

förfarandet för personer upp till 21 år. År 2011 fattades drygt 27 000 

lagföringsbeslut om unga i åldrarna 15 - 21 år.87 De unga utgjorde cirka 20 

procent av samtliga lagförda 2011. Ser man på hela befolkningen utgör 

personer i åldrarna 15 – 21 år dock bara 9 procent vilket innebär att 

lagföringsbesluten proportionellt är högre bland unga. Den vanligaste 

brottstypen bland barn och unga lagöverträdare är tillgreppsbrott som stöld 

och snatteri. 2011 stod de för 25 procent av de ungas brottslighet. Därutöver 

var narkotikabrotten 21 procent och brott mot person 15 procent. Barn som 

begått brott kan i vissa fall åläggas att betala skadestånd. Enligt statistik från 

Kronofogden i maj månad 2012 var 296 personer under 18 år, alltså barn, 

registrerade hos Kronofogden för brottsskadestånd uppgående till 

sammanlagt 6 045 600 kronor.88 De skadeståndsärenden som kommer till 

Kronofogden är dessutom bara en del.  

 

En förundersökning kan normalt ledas av polis eller åklagare, men om 

förundersökningen handlar om någon under 18 år som är skäligen misstänkt 

för ett brott som kan ge fängelse i minst sex månader är det en åklagare som 

ska leda förundersökningen.89 Detta eftersom åklagaren är insatt i frågor 

som bevisvärdering och brottmålsprocessen. Målet är att beslut om åtal ska 

fattas så fort som möjligt efter att den brottsliga handlingen begicks.90 I 4 § 

LUL stadgas att en förundersökning angående brott på vilket fängelse kan 

följa ska bedrivas särskilt skyndsamt. Förundersökningen ska avslutas 

varvid beslut i åtalsfrågan ska fattas så fort som möjligt, senast inom sex 

veckor från dagen då den misstänkte delges misstanke om brott. Undantag 

från denna regel kan ske endast om den misstänkte ska delta i medling eller 

på grund av utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. 

                                                
87 Brottsförebyggande rådet Personer lagförda för brott s. 2, 20, 22 
88 Singer, s. 299 
89 3 § LUL 
90 Prop. 1994/95:12 Handläggning av ungdomsmål s. 59 
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Fristen förlängs endast i undantagsfall. Om barnet är under 18 år bör 

förundersökningen om möjligt ledas av en åklagare eller polis som med 

avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare är 

särskilt lämpad för uppgiften enligt 2 § LUL. Denna specialisering innebär 

att den som arbetar med ungdomsmål får erfarenhet.91 Det ska även bidra till 

en större enhetlighet i hanteringen och ett bättre samarbete mellan de olika 

inblandade myndigheterna, liksom att kretsen av handläggare blir mindre.  

 

Vid förhör ska vårdnadshavaren eller någon annan som har ansvar för den 

unges vård och fostran närvara om den misstänkte är ett barn.92 Syftet med 

bestämmelsen är att de i barnets närhet ska kunna ge barnet stöd och hjälpa 

barnet att utvecklas positivt. Undantag från detta kan göras om det skulle 

vara till men för utredningen. Om den unge är misstänkt för ett brott på 

vilket fängelse kan följa ska även någon från socialtjänsten vara med vid 

förhör enligt 7 § LUL. Socialtjänsten ska även avge ett yttrande93. Ett förhör 

med ett barn ska hållas så att den som hörs inte tar skada enligt 17 § FUK. 

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott för vilket fängelse i 

minst ett år kan följa kan begäras häktad av åklagare enligt 24 kap. 1 § RB. 

Även barn kan häktas, enligt 23 § LUL, om det finns synnerliga skäl. Hur 

detta ska tolkas beror på brottets svårighetsgrad, vad som ska uppnås med 

häktning och hur lång tid den kan komma att bestå. Häktningsgrunderna är 

desamma som för vuxna. Utgångspunkten ska dock vara att riskerna som 

talar för häktning kan minimeras på andra sätt än genom ett 

frihetsberövande av barnet.94 Det anges att frihetsberövande överhuvudtaget 

helst ska undvikas.  

 

Barn har rätt till en offentlig försvarare om det inte är uppenbart att det 

saknas behov av en sådan enligt 24 § LUL. 24 § LUL ska motsvara rätten 

som stadgas i barnkonventionens artikel 40 p. 2. Försvararen kan utses 

                                                
91 Prop. 1994/95:12 s. 52 ff, se även 18§ FuK 
92 5 § LUL 
93 11 § LUL 
94 Riksåklagaren, RåR 2006:3 s. 19 ff 
www.aklagare.se/PageFiles/3768/RåR%202006%203%20Konsoliderad%20080327%20%2
0Ungdomsmål.pdf hämtad den 3 januari 2015 
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under förundersökningen eller när åtal väcks. Gäller misstanken brott som 

kan föranleda minst sex månaders fängelse är utgångspunkten att en 

offentlig försvarare ska utses redan under förundersökningsstadiet. I andra 

fall kan försvarare förordnas om det inte är uppenbart att behov av sådan 

saknas. Tingsrätten är beslutsfattare i frågor om offentlig försvarare. Oftast 

har den som förordnas advokatämbete. Enligt 21 kap. 3 § 2 st RB är det 

barnets vårdnadshavare som utser det offentliga biträdet, i praktiken innebär 

det att det i första hand är barnets vårdnadshavare som ska ges tillfälle att ha 

synpunkter på vem som ska utses till offentlig försvarare. Som huvudregel 

får den offentliga försvararen ersättning av allmänna medel.  

 

I fråga om brott begånget av barn finns möjlighet att göra undantag från 

åtalsplikten. Enligt 16 § LUL kan åklagaren besluta om åtalsunderlåtelse, 

alltså fastställa att brott har begåtts men att situationen inte kräver att saken 

prövas av domstol. Detta registreras i det av Rikspolisstyrelsen förda 

belastningsregistret. Åtalsunderlåtelse är inte ovanligt gällande brott 

begångna av barn. Förutsättningar för åtalsunderlåtelse finns i 17 § 1-3 st. 

LUL. I första hand måste skuldfrågan vara klarlagd och den misstänkte 

måste, som huvudregel, ha erkänt. Åtalsunderlåtelse får inte heller meddelas 

om det skulle innebära att något väsentligt intresse därigenom åsidosätts. I 

fråga om återfall i brott brukar det inte bli beslut om åtalsunderlåtelse. När 

frågan om åtalsunderlåtelse prövas ska barnets vilja att ersätta målsäganden 

för den skada som eventuellt uppkommit genom gärningen eller på annat 

sätt avhjälpa eller begränsa skadan.95 Medling är ett annat sätt för barnet att 

visa en vilja att göra rätt för sig.96   

 

Strafföreläggande för unga regleras i 15 § LUL. Strafföreläggande får 

utfärdas om det kan antas att gärningspersonen skulle ha dömts till böter. 

Möjligheterna att utfärda strafföreläggande är vidare för barn och unga än 

för vuxna.  

 

                                                
95 Prop. 1987/88:135 Om åtgärder mot unga lagöverträdare s. 30 och 39 f 
96 Prop. 1994/95:12 s. 78 
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2.3 Rättegång  
I första hand ska strävan vara att undvika att ärendet går till domstol när den 

som begått brottet är barn. Där det anses nödvändigt, exempelvis om barnet 

inte erkänner brottet eller vill medverka till åtalsunderlåtelse eller 

strafföreläggande går ärendet till domstol. Åtal ska även väckas vid grovt 

brott. Enligt 25 § LUL ska målet om möjligt handläggas av en domare som 

särskilt har utsetts att handlägga mål där den tilltalade är barn eller ung. 

Tidigare var det ett krav att domaren skulle vara särskilt lämpad för att 

handlägga mål med unga lagöverträdare. Enligt förarbetena till den nya 

bestämmelsen är syftet att det fortfarande ska vara särskilda domare som 

handlägger målen gällande unga lagöverträdare och därigenom erhåller 

erfarenhet på området. Samma gäller nämndemän som tjänstgör i mål med 

unga lagöverträdare.97 Här har alltså reglerna varit striktare avseende 

handläggarens kompetens än tidigare. Både förundersökningen och målets 

handläggning i domstol ska, om det gäller en misstänkt eller tilltalad under 

21 år, ske skyndsamt enligt 29 § LUL. Är den tilltalade barn och det gäller 

brott för vilket minst sex månaders fängelse kan följa är kraven på 

skyndsamhet ännu strängare. I princip ska rättegången hållas inom två 

veckor från det att åtal väckts. Huvudregeln att ett mål ska avgöras efter 

muntlig huvudförhandling i domstol kan inte, som med vuxna tilltalade, 

frångås när den tilltalade är ett barn.98 I enlighet med syftena i förarbetet ska 

mål med unga lagöverträdare ha en pedagogisk funktion och därför ska 

barnet eller den unge träffa företrädare för rättsväsendet.99  

 

2.4 Påföljder 
32 kap. BrB reglerar de särskilda påföljderna för unga lagöverträdare. 

Grundtanken är att barn och unga i första hand ska tas om hand av 

socialtjänsten istället för kriminalvården på grund av sin utsatthet. Detta för 

                                                
97 Prop. 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. s. 19 ff 
98 jämför 27 § 4 st. LUL med 45 kap. 10 a § RB 
99 Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol 
s. 143 
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att främja en gynnsam utveckling, vilket är helt i enlighet med 

barnkonventionen. Det finns ingen särskild verksamhet inom socialtjänsten 

för att verkställa påföljder. Ungdomsvård är en vårdinriktad påföljd som 

bygger på den grundtanken, 32 kap. 1 § BrB. Det ska dock finnas en risk för 

fortsatt brottslighet och krävas åtgärder för att förhindra detta. Om någon 

sådan risk inte finns kan inte ungdomsvård dömas ut. Vid bedömningen ska 

domstolen beakta det yttrande som enligt 11 § LUL ska lämnas av 

socialnämnden. Yttrandet ska då innehålla ett ungdomskontrakt där de 

planerade åtgärderna redovisas och domstolen ska då går igenom kontraktet 

med den tilltalade för att tillse att barnet eller den unge samtycker till 

insatserna. Ungdomsvården går även att kombinera med ungdomstjänst eller 

böter. Ungdomstjänst förutsätter att barnet eller den unge samtycker till att 

utföra påföljden, eftersom den är svår att verkställa annars.  

 

I straffmätningen finns bestämmelser anpassade efter ålder. I 29 kap. 7 § 

BrB stadgas att om någon har begått brott innan han eller hon fyllt 21 år, ska 

hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får 

döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det kallas 

ofta för ”ungdomsrabatt”. Den som begått brott innan han eller hon fyllt 21 

år får inte dömas till livstids fängelse. I 29 kap. 3 § 3 p. BrB stadgas att som 

förmildrande omständighet vid bedömningen av gärningens straffvärde ska 

beaktas om den tilltalades handlande stått i samband med hans eller hennes 

bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. Straffet kan även 

mildras om någon tvingats till ett brott genom tvång, svek eller missbruk av 

hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroendeställning enligt 23 kap. 5 

§ BrB.  

 

Trots att det finns några påföljder som är särskilt tillämpliga för unga 

lagöverträdare, kan även påföljder som används för vuxna tillämpas. Det 

innebär att ett barn kan dömas till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig 

dom, även om man inte väljer dessa påföljder i första hand. Böter är dock 

vanligt för unga lagöverträdare. Vid böter kan dagsbotens storlek jämkas 

med hänsyn till ålder. Ungdomsrabatten i 29 kap. 7 § BrB har medfört att 
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bötestraff förekommer oftare för unga än för vuxna. Påföljden 

ungdomstjänst infördes 2007 och liknar samhällstjänst för vuxna.  

 

För att ett barn ska kunna dömas till fängelse krävs i Sverige synnerliga skäl 

enligt 30 kap. 5 § BrB. Om frihetsberövande påföljd anses nödvändig ska i 

första hand sluten ungdomsvård väljas. Den har funnits sedan 1999 och 

utdöms när rätten bedömer att påföljden bör bli fängelse.100 Villkorlig 

frigivning är inte tillämpligt vid sluten ungdomsvård. Ungdomsrabatten är 

då redan tillämpad och tiden att avtjäna blir kortare än fängelsetiden för en 

vuxen. Minimitiden för sluten ungdomsvård är 14 dagar och maxtiden är 4 

år enligt 32 kap. 5 § 2 st. BrB. Den slutna ungdomsvården infördes eftersom 

man ansåg att unga inte ska vistas i fängelse. Verkställigheten sker på 

särskilda ungdomshem där även barn och unga omhändertagna enligt 12 § 

LVU och har behov av vistelse på särskilt ungdomshem befinner sig. Detta 

innebär att samma regler kring tvångsåtgärder gäller för alla som vistas där. 

Om den vård eller tillsyn som den unge behöver inte kan ges vid ett 

ungdomshem, kan det bli aktuellt med fängelse. Att barn döms till fängelse 

är mycket sällsynt, men det händer med tilltalade i åldern 18-20 år.101 Den 

som har begått brott före 21 års ålder får inte dömas till svårare straff än 

fängelse i tio år.102 Om det för brottet är föreskrivet fängelse på längre tid 

eller livstid, eller om det följer av 26 kap 2 § BrB, får barnet eller den unge 

dömas till fängelse i högst 14 år. Om domstolen finner att ett barn ska 

frihetsberövas i lägst 14 dagar och högst 4 år, ska påföljden bestämmas till 

sluten ungdomsvård, enligt huvudregeln. Detta innebär att mycket få barn 

döms till fängelse. 2007 ändrades i LUL i syfte att minska användningen av 

påföljderna fängelse och sluten ungdomsvård.103 I fängelse finns reglerat att 

intagna barn inte får placeras så att de vistas tillsammans med intagna 

vuxna, om det inte kan anses vara till barnets bästa, vilket överensstämmer 

med barnkonventionen.104 2011 ändrades lagen om verkställighet av sluten 

ungdomsvård. Ändringarna innebar att en mer individuellt utformad 
                                                
100 Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet, s. 202 
101 Singer, s. 314 
102 29 kap 7 § BrB 
103 Prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare 
104 Fängelselag (2010:610) 
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verkställighet främjas och de elektroniska hjälpmedlen stöds för en 

successiv utslussning från påföljden. 

 

När barn mellan 15 och 17 år begått brott kan medling vara en metod för att 

gärningspersonen ska få insikt om brottets konsekvenser. Medling innebär 

att gärningspersonen och brottsoffret möts tillsammans med en opartisk 

medlare för att tala om brottet. Syftet är också att brottsoffret ska ges bättre 

möjligheter att bearbeta sina upplevelser. Målet är att minska de negativa 

konsekvenserna av brott. Det finns argument för att detta även minskar 

risken för återfall i brott.105 I första hand används medlingsinstitutet vid 

förstagångsbrott, men det finns inget formellt hinder mot att medling 

genomförs även vid återfall i brott. Medlingen måste vara frivillig. Medling 

kan även påverka möjligheten till åtalseftergift enligt 17 § LUL. Även vid 

straffmätning och påföljdsval ska en eventuell medling beaktas av rätten. 

Medling kan även ingå i ungdomskontrakt som socialnämnden upprättar, 

det vill säga som en del av påföljden ungdomsvård med förutsättningen att 

barnet har samtyckt till medlingen.106  

 

Området skadestånd är en del där barn och vuxna bedöms likartat. Singer 

menar att ”Synsättet på barns och ungas mognad och förstånd som präglar 

den straffrättsliga regleringen, återfinns inte lika tydligt i 

skadeståndsregleringen.”107 Det innebär att barn över 15 år hålls ansvariga 

för den skada de har orsakat. Barnet är då fullt ut ansvarigt för att ersätta 

skador de orsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Före 1972 hade barnet 

varit skadeståndsansvarigt om dess beteende avvikit från ett förväntat 

beteende från barn i samma ålder. I takt med forskningens framsteg insåg 

man att alla barn kunde förväntas bete sig som det skadevållande barnet 

eftersom barn har ett annat reaktionsmönster än vuxna. 

Jämkningsmöjligheter finns också för de fall en hemförsäkring saknas. 

Singer skriver att lösningen, en avvägning mellan den skadevållandes 

intresse av att inte drabbas av stora ekonomiska krav och den skadelidandes 
                                                
105 Prop. 2001/02:126 Medling med anledning av brott, s. 34 ff 
106 Singer, s. 319 
107 Singer, s. 323 
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intresse av ersättning, har ganska lite att göra med synen på underårigas 

rättshandlingsförmåga och ansvar.108 Det finns emellertid finns flera 

situationer där skador orsakade av barn inte täcks av försäkringar. Om 

skadan har orsakats av en person över 12 år genom en uppsåtlig eller 

brottslig handling brukar inte skadan täckas av någon försäkring. Här kan 

jämkningsregeln i 2 kap. 4 § SkL bli tillämplig. Bestämmelsen ger utrymme 

för att barn inte har samma förstånd, erfarenheter och omdöme som vuxna 

och deras benägenhet till impulshandlingar. Av de omständigheter som 

enligt paragrafen ska tas i beaktande nämns ålder och utveckling först och 

syftet är att bestämmelsen ska tillämpas så att ersättningsskyldigheten i 

allmänhet jämkas för den som är under 15 år. Barn över 15 år ska i 

allmänhet utge fullt skadestånd och endast i undantagsfall finns möjlighet 

till jämkning. Unga människor har sällan tillgångar som kan användas till 

skadeståndet. Tillämpningen av jämkningsbestämmelsen torde oftast ske när 

det rör sig om en uppsåtlig skada eller brott gjord av ett barn mellan 12 och 

18 år. Ännu en jämkningsregel finns i 6 kap 2 § SkL. Den anger att då 

skadeståndsskyldigheten blir oskäligt betungande med hänsyn till den 

skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden kan skadeståndet jämkas 

efter vad som är skäligt, varvid även den skadelidandes behov av 

skadeståndet och övriga omständigheter ska beaktas. Denna jämkningsregel 

är tillämplig även för barn men antas i allmänhet sakna betydelse i det fall 

som 2 kap. 4 § SkL kan tillämpas. Jämkningsregeln i 2 kap. 4 § SkL 

används vanligtvis inte för att jämka skadeståndet till noll. Principen är att 

den skadevållande, även om den är barn, ska betala. Det innebär att barn 

som orsakat stora skador eller många olika skador, trots möjligheterna till 

jämkning riskerar att åläggas stora skulder för skadestånd. Sedan 2010 finns 

en regel i 3 kap. 5 § SkL som ålägger vårdnadshavarna ansvar upp till ett 

visst belopp för person- eller sakskador som deras barn orsakat genom 

brottslig handling.  

                                                
108 Singer, s. 325 
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3. Barnkonventionen  

3.1 Bakgrund och översikt 
Redan 1923 skrev Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb Deklarationen 

om barns rättigheter. Året därpå antogs den av Nationernas Förbund. 1946 

bildades Unicef, FN:s barnfond, i syfte att hjälpa flyktingbarn efter andra 

världskriget. På 70-talet arbetade barnrättsorganisationer hårt för att ett 

bindande rättsligt dokument skulle komma till stånd. Arbetet med att ta fram 

barnkonventionen i dess nuvarande skepnad inleddes. Den 20 november 

1989 antogs barnkonventionen enhälligt av FN:s generalförsamling. 1991 

bildades en kommitté för barnets rättigheter, till vilken alla länder som har 

ratificerat konventionen ska rapportera om sitt implementeringsarbete. De 

två första tilläggen till barnkonventionen kom år 2000. Det ena berör 

trafficking av barn, barnpornografi och barnprostitution och det andra 

handlar om barn i krig. Det tredje tilläggsprotokollet antogs av FN:s 

generalförsamling 2011 och handlar om barns klagorätt till FN:s 

barnrättskommitté.109  

 

Ingvar Carlsson, statsminister under tiden då Sverige ratificerade 

barnkonventionen (1990), har berättat att det till stor del var Lisbeth Palmes 

engagemang i Unicef som gjorde att han uppmärksammades på 

barnkonventionen.110 Samtliga världens länder utom USA och Somalia har 

ratificerat barnkonventionen. Somalia har uttalat att de är på väg att göra det 

medan USA av principiella skäl vidhåller att låta bli. Finland gjorde 

barnkonventionen till lag 1991 och Norge följde efter 2003. Under sitt första 

tal som ny statsminister meddelade Stefan Löfvén att Sverige ämnar göra 

barnkonventionen till svensk lag111. Huruvida det i så fall även kommer 

innefatta tilläggsprotokoll nummer tre, som ger barn rätt att klaga till FN:s 

                                                
109 http://unicef.se/barnkonventionen hämtad den 5 november 2014 
110 http://www.fokus.se/2014/11/barnkonventionen-blir-svensk-lag/ hämtad den 5 
november 2014 
111 https://www.youtube.com/watch?v=zDN0-SoWLxA vid ca 23.25, hämtad den 7 
november 2014 
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barnrättskommitté, är i skrivandets stund inte klarlagt än. Sverige har hittills 

inte skrivit under tilläggsprotokoll nummer tre.  

 

Mänskliga rättigheter i allmänhet gäller förstås också barn. EKMR gäller 

sedan 1995 som lag i Sverige enligt 2 kap 19 § RF. Möjligheten för ett barn 

att få sin sak prövad är begränsad eftersom barnets talan måste föras av 

någon vuxen.112 Det som emellertid skiljer barnkonventionen från andra 

konventioner om mänskliga rättigheter är att rättigheterna i 

barnkonventionen formulerats med utgångspunkt i barns speciella 

livssituation, behov och intressen.113 Konventionen är också inriktad på just 

skyddandet av barn eftersom de är mer sårbara. Konventionen har fyra 

grundläggande principer som utgångspunkt. Dessa är  

• Förbud mot diskriminering (artikel 2) 

• Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) 

• Rätten till liv (artikel 6) 

• Rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 12) 

Dessa principer ska vara vägledande för hur konventionens övriga artiklar 

ska tolkas och tillämpas. I och med att man i en konvention fastslår vissa 

rättigheter uppkommer också en skyldighet att tillgodose dessa rättigheter. 

Detta ger enligt Singer också barn makt.114 Schiratzki delar upp 

barnkonventionens artiklar i tre kategorier. Den första innehåller de 

rättigheter som räknas som grundläggande; rätt till liv, jämställdhet, frihet, 

namn, nationalitet, yttrandefrihet, religionsfrihet och barnets rätt att komma 

till tals. Nästa kategori handlar om rättigheter som ger barnet skydd mot 

faror som särskilt hotar barn, som fysiska och psykiska övergrepp, vanvård, 

bortförande och ekonomiskt eller sexuellt utnyttjande. I den tredje gruppen 

återfinns rättigheter som syftar till att främja barnets utveckling såsom rätt 

till utbildning, information, fritid, lek och kultur.115  

 

                                                
112 Singer, s. 36 
113 Singer, s. 38 
114 Singer, s. 39 
115 Schiratzki, s. 42 
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De artiklar i barnkonventionen som är mest relevanta för den här studien är 

artikel 37 och artikel 40 eftersom de berör barn i straffrättsliga 

sammanhang, även om flera andra artiklar är generella och tillämpbara även 

här.116 Artikel 40 i barnkonventionen anger att barn som misstänks eller 

åtalas för, eller har befunnits skyldigt till att ha begått ett brott ska behandlas 

på ett sätt som främjar barnets känsla av värdighet och värde och som 

stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter. Barnet ska behandlas på ett sätt som tar hänsyn till barnets ålder 

och främjar dess återanpassning till en konstruktiv roll i samhället.  

 

Artikel 40 handlar även om barnets rättigheter under pågående utredning av 

ett eventuellt brott och att barnet har rätt till en värdig och barnanpassad 

straffrättslig process och kriminalvård. Påföljdssystemet ska vara inriktat på 

rehabilitering och återanpassning till samhället. Barnet ska behandlas på ett 

sätt som främjar dess känsla för värdighet och värde samt på ett sätt som tar 

hänsyn till barnets ålder och främjar dess återanpassning och en konstruktiv 

roll i samhället. Enligt artikel 37 får ett barn inte dömas till dödsstraff eller 

livstids fängelse utan möjlighet till frigivning. Frihetsberövande eller 

fängslande får endast användas ”som en sista utväg och kortast lämpliga 

tid”.  

 

I barnkonventionens artikel sex stadgas att barn har rätt till liv, överlevnad 

och bästa möjliga utveckling. Barn kan också vara brottsoffer och 

målsägande. Barnkonventionen ålägger samhället en ovillkorlig skyldighet 

att skydda barn och unga mot alla former av övergrepp och våld. 

Konventionen betonar barns särskilda utsatthet och sårbarhet och därmed 

behov av skydd. Exempel på detta är artikel 34 som anger att staten ska 

skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 

övergrepp.  

 

Även i artikel 19 fastslås att staten ska skydda barnet mot alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
                                                
116 Se bilaga B 
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behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, 

medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 

eller annan persons vård. Rättsliga ingripanden som syftar till att skydda 

barnet kan ibland innebära en brottsrubricering av det som barnet är med om 

för att kunna vidta åtgärder riktade mot den som begått gärningen. En 

straffrättslig process ökar barnets möjligheter till ekonomisk kompensation 

och visar att vissa beteenden mot barn är särskilt klandervärda och 

oacceptabla. I den rättsliga processen har barn även behov av ett särskilt 

förfarande som är anpassad efter barnets särskilda situation.  

 

Artikel 12 har två delar och reglerar barnets rätt till sina åsikter och rätt att 

bli hörd. Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter och kan uttrycka dem, 

har rätt att göra det i alla frågor som rör barnet, och barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Barnet ska därför 

beredas möjlighet att höras i alla förfaranden som rör barnet. Artikel 16 

berättigar barnet ett privatliv, vilket även finns stadgat i RF 1 kap. 2 §. 

 

När en stat ratificerar barnkonventionen åläggs den att kontinuerligt 

rapportera till FN:s barnrättskommitté om hur implementeringen 

fortskrider.117 Barnrättskommittén lämnar synpunkter på ländernas arbete.118 

Det finns inga sanktionsmöjligheter i förhållande till barnkonventionen.119 

De allmänna kommentarerna som FN:s barnrättskommitté lämnar ska 

vägleda länderna i hur barnkonventionen ska tolkas. I kommitténs allmänna 

kommentar nummer fem skriver man om genomförandet av 

barnkonventionen och där poängteras att konventionsstaterna på alla 

lämpliga sätt bör säkerställa att bestämmelserna i barnkonventionen 

verkställs i nationell lagstiftning och att alla nationella lagar 

överensstämmer med barnkonventionen. Man betonar att bestämmelserna 

bör vara möjliga att åberopa och tillämpa direkt i domstol, men även för 

                                                
117 Barnkonventionen art. 43 
118 http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/ hämtad 
den 16 december 2014 
119 Schiratzki, s. 29 
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myndigheter. Vid konflikt med nationell lag eller sedvanerätt ska 

barnkonventionen ha företräde.120 

 

I en proposition 2009 lade regeringen fram en strategi för att stärka barnets 

rättigheter i Sverige.121 Regeringens förslag för att stärka barnets rättigheter 

i Sverige bestod i att: 

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med 

barnkonventionen.  

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla 

sammanhang. 

• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör 

dem. 

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i 

praktiken. 

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i 

sitt föräldraskap. 

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets 

rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. 

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets 

rättigheter genom samverkan. 

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för 

beslut och prioriteringar som rör barn.  

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas 

utifrån ett barnrättsperspektiv.  

 

Strategin godkändes av riksdagen år 2010. BO fick i uppdrag av regeringen 

att kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter.122 Arbetet är 

                                                
120 Allmän kommentar nr 5 s.19-21 
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/ hämtad den 
4 januari 2015 
121 Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/87/01/e6d5b9d9.pdf hämtad den 4 januari 2015 
122http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/Uppdrag%20att%20kommunice
ra%20strategin%20för%20at%20stärka%20barnets%20rättigheter.pdf, hämtad den 22 
december 2014 
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avsett att utföras till och med 2014 och innebär bland annat att BO dels ska 

kommunicera strategin gentemot myndigheter, kommuner och landsting, 

dels gentemot barn och unga. Man ska även utföra så kallade Pejlingar i 

kommuner och landsting. BO ska även systematiskt följa upp och utvärdera 

tillämpningen av barnkonventionen.123  

 

3.2 Barnkonventionen i den offentliga 
diskursen 

3.2.1 FN:s kritik mot Sverige 
I november 2014 efter utfrågning vid ett möte i Genève, fick Sverige hård 

kritik från FN:s tortyrkommitté. Enligt FN:s tortyrkonvention får barn inte 

isoleras. Gällande detta fick Sverige kritik, såväl som för häktestiderna i 

ungdomshäkten. Statistik visar att antalet häktade barn har ökat dramatiskt 

under de senaste 15 åren i Sverige. Under året 1998 befann sig 41 barn i 

häkten medan siffran för 2011 var 122. En av delegaterna på mötet, tillika 

UD:s rättschef Anders Rönnquist, kommenterar kritiken av isolerade barn i 

häkte med att det handlar om att de inte ska kunna förstöra bevismaterial.124 

Inför mötet i Genève hade BO skickat in en kritisk lägesbeskrivning till 

FN:s tortyrkommitté och deltog även under utfrågningarna från FN:s 

tortyrkommitté.  

 

Fler än 500 unga under 21 år i Sverige har under 2014 häktats med 

restriktioner innebärande begränsningar i kontakt med andra människor. 

Efter att FN:s tortyrkommitté flera gånger kritiserat Sverige för isoleringen i 

svenska häkten inleddes hösten 2014 ett arbete för att förbättra situationen 

för unga häktade.125  Målet är att de unga ska ha mellanmänsklig kontakt 

minst två timmar om dagen. En häktad person måste exempelvis tända en 

                                                
123 http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/85/44/c8893241.pdf hämtad den 22 december 
2014 
124 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fn-grillar-sverige-om-tortyr_4074197.svd hämtad den 
24 november 2014 
125 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6000284 hämtat den 24 
november 2014 
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lampa inifrån sin cell för att visa när den behöver gå på toaletten eller vill ha 

kontakt med en kriminalvårdare. Under 2013 var det fler än 120 unga som 

hade restriktioner i mer än två månader. För att det inte ska anses 

tortyrliknande räcker det att den häktade får ha kontakt med andra 

människor i två timmar per dygn.  

 

FN:s barnrättskommitté ansåg 2009 i sin rapport om Sverige att det var ett 

problem att barnkonventionen inte erkänns som lag i Sverige.126 Man 

menade att vissa artiklar inte fick genomslag i Sverige. I 2005 års rapport127 

menade FN:s barnrättskommitté att konventionens andemening inte var 

tillräckligt känd i Sverige, i synnerhet inte inom rättssystemet, bland 

politiker och på kommunal nivå.128 Man uttryckte också en oro över bristen 

på åklagare och domare i Sverige som specialiserats på barnärenden. År 

2009 anförde kommittén att konventionen inte formellt införlivats i den 

svenska lagstiftningen, menade att implementeringen var bristfällig och 

uppmanade kommittén Sverige att vidta alla de åtgärder som krävs för att 

den svenska lagstiftningen och barnkonventionen ska överensstämma och 

rekommenderade Sverige att barnkonventionen skulle erkännas som lag.129 

Barnkonventionen bör alltid ha företräde i konflikt med den nationella 

lagstiftningen, poängterade FN:s barnrättskommitté.130 Bland annat 

diskuteras i rapporten att BO borde kunna emotta individuella klagomål och 

att en förutsättning för detta är att BO är helt skild från regeringen.131 I en 

översyn av den svenska myndighetsstrukturen avseende barnpolitiken, 

utförd av statskontoret på uppdrag av regeringen, anges dock att man inte 

ser någon anledning att ge BO en mer självständig roll som myndighet 

under regeringen eller att inrätta BO som en egen myndighet under 

riksdagen. Man ser heller ingen anledning att ge BO rätt att företräda barn 

och unga i ärenden som rör enskilda fall.132 

                                                
126 CRC/C/15 tillägg 248 
127 CRC/C/SWE/CO/4 s. 12-13 
128 CRC/C/SWE/CO/4 s. 45 
129 CRC/C/SWE/CO/4 s. 9 
130 CRC/C/SWE/CO/4. s. 9-10 
131 CRC/C/SWE/CO/4. s. 16 
132 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2007/200715.pdf, s. 8 hämtad den 22 
december 2014 
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3.2.2 Argument som förts fram 
I betänkandet ”Barnets bästa i främsta rummet”, som kom år 1997 

presenterades ett antal olika skäl för och emot en inkorporering.133 

 

Argumenten för var följande: 

1. Konventionen skulle bli tillämpbar i domstolar och myndigheter. 

2. Rättigheterna skulle stärkas eftersom svensk rätt skulle bringas i 

överensstämmelse med konventionen. 

3. Det skulle bli möjligt att få till stånd en praxisbildning på grundval av 

konventionen. 

4. Konventionen skulle bli ett verkligt inslag i varje beslutande tjänstemans 

vardag. 

 

Följande skäl emot en inkorporering anfördes: 

1. Konventionen är avfattad på ett språk och med en teknik som är 

främmande för svensk rätt och det saknas i princip förarbeten.  

2. Det fanns politiska kompromisser bakom flera av artiklarna. 

3. Det skulle kunna uppstå problem med de ekonomiska och sociala 

rättigheterna, vilka är beroende av varje lands ekonomiska politik.134 

 

Kommittén bakom utredningen menade att barnkonventionen 

huvudsakligen återspeglas i den svenska lagstiftningen och att man 

kontinuerligt förbättrar situationen. Anledningen till att den inte används i så 

stor utsträckning i svenska domstolar ansåg man var dels att den inte 

åberopades av parterna, dels sättet den är skriven på, dels att den inte är 

känd, dels att det inte finns någon tradition av att tillämpa konventioner i 

svenska domstolar, dels att det saknas utbildning om barnkonventionen. 

Man anförde också att anledningen till att den inte åberopas är att den inte 

behöver användas eftersom de svenska lagarna faktiskt tillvaratar barns 

intressen på ett bra sätt. Kommittén genomförde även en granskning av 

                                                
133 SOU 1997:116 
134 Ibid 



 46 

konventionens bestämmelser i syfte att utröna om de lämpades att 

inkorporera. Man kom fram till följande: 

1. Barnkonventionen ansågs ha många bestämmelser som är generella och 

vaga till sitt innehåll. 

2. Den anger ett synsätt som ska genomsyra hela den svenska lagstiftningen. 

3. Vissa bestämmelser syftar till ett gradvis genomförande.  

4. Den innehåller ekonomiska och sociala rättigheter. 

5. Den skiljer sig på flera sätt från EKMR som inkorporerats, menade 

kommittén. De ekonomiska och sociala rättigheterna, det gradvisa 

genomförandet och avsaknaden av domstol som utvecklar rättspraxis kring 

bestämmelserna. Kommittén anförde sedan att med tanke på allt det arbete 

som redan nedlagts på att genomföra barnkonventionen, med exempelvis 

nya lagar, finns det inte mycket att vinna på att göra den till svensk lag.  

6. Ett annat viktigt argument emot inkorporering, som man får förstå 

kommittén, var att tolkningsansvaret skulle läggas på de interna 

domstolarna, med risk för att rättigheterna skulle tolkas för snävt. Att lägga 

ansvaret på domstolarna för rättsutvecklingen rörande barnets rättigheter 

skulle även strida mot svensk tradition. En viss tolkning skulle riskera att 

ligga fast och skulle endast kunna ändras genom ändrad praxis, menade 

man. Tolkningen borde istället göras av riksdagen genom antagandet av nya 

lagar.  

 

Slutligen kom kommittén fram till att det inte fanns något att vinna på en 

inkorporering. Även Konstitutionsutskottet (KU) uttalade 1998 att 

inkorporering inte var det bästa alternativet, eftersom barnkonventionen inte 

hade en sådan särställning som EKMR. Man menade även att 

tolkningsansvaret inte borde ligga på domstolarna utan på riksdagen.135 

 

 

 

                                                
135 1998/99:KU2y: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-
dokument/Yttranden/KU2y_GM05KU2y/ hämtad den 4 januari 2015 
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3.2.3 Officiella organ och icke-statliga aktörer 
Åsa Regnér, som blev ny barn- äldre- och jämställdhetsminister efter valet i 

september 2014 uttalade att frågan om barnkonventionen är prioriterad.136  

 

BO har i en rapport 2013 visat hur frihetsberövade brottsmisstänkta barn 

hålls isolerade i 22 eller fler timmar per dygn, vilket man betonar inte är 

förenligt med varken barnkonventionen eller FN:s tortyrkonvention. BO 

anser att det i vissa avseenden, som dessa, fortfarande finns väsentlig 

diskrepans mellan barnkonventionen och svensk lagstiftning, men betonar 

att det är tillämpningen som är viktigast. BO anser emellertid att barns 

skydd behöver stärkas genom en tydligare lagstiftning. BO uppmanade år 

2009 regeringen att utreda hur Sverige förhåller sig till barnkonventionen 

och att överväga om barnkonventionen bör inkorporeras. Regeringen gjorde, 

som nämnts ovan en kartläggning kring lagstiftning år 2011 som kom fram 

till att svensk lagstiftning överlag överensstämde med barnkonventionen. 

BO var dock inte enig med utredningens analys vilket man redogjorde för i 

rapporten inför den svenska rapporteringen till FN:s barnrättskommitté 

2013. BO menade att kartläggningen var bristfällig då den saknade en 

genomgång av praxis. BO betonade att en inkorporering skulle ge 

konventionen ett större genomslag i praxis och säkerställa att konventionen 

implementeras i sin helhet men även att det skulle stärka barnets roll som 

rättssubjekt och rättighetsinnehavare.137 BO ansåg, liksom FN:s 

barnrättskommitté, att för att en rättighet ska bli effektiv måste det finnas ett 

sätt att få upprättelse när rättigheten kränks vilket också skulle leda till 

prejudikat och därmed vägledning och press.138  

 

Ett grundläggande problem, menade BO, är att man i Sverige lägger alla 

typer av restriktioner på barn och unga utan att kunna visa hur man bedömer 

dem individuellt, att man systematiskt tillämpar isolering och att barn kan 
                                                
136 http://www.fokus.se/2014/11/barnkonventionen-blir-svensk-lag/ hämtad den 5 
november 2014  
137 http://barnombudsmannen.blogspot.se/2013/03/norge-visar-vagen-barn-i-utsatta.html 
hämtad den 5 november 2014 
138 http://www.fokus.se/2014/11/barnkonventionen-blir-svensk-lag/ hämtad den 5 
november 2014 
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häktas under lång tid utan bortre gräns.139 BO:s arbete har visat att isolerade 

barn i häkte tappar verklighetsuppfattningen, får panikkänslor och blir 

hatiska. Det är även vanligt att inledande förhör hålls utan vare sig 

vårdnadshavare eller försvarare. BO anser att isolering av barn borde 

förbjudas i lag och att en 30-dagarsgräns införs för hur länge barn ska få 

sitta häktade. Här ser BO Norge som en förebild där isolering av barn 

uttryckligen är förbjudet.140 

 

Unicef genomförde 2011 en utvärdering av barnkonventionens status och 

för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag.141 Unicef anför 

att de argument som framförts har förlorat mycket av sin tyngd. Detta 

eftersom man nu lärt sig att hantera konventioner av olika slag, som EKMR. 

Tolkning av olika principer i rättstillämpningen har blivit vanligare, liksom 

olika resonemang utifrån ett rättighetsperspektiv, vilket man menar inte 

varit särskilt vanligt förekommande i svenskt rätt. Unicef för fram att det 

krävs vidareutbildning av tjänstemän och beslutsfattare som ska använda 

konventionen. Här menar man att om konventionen görs bindande ökar det 

incitamentet att tillgodose utbildningsbehovet.  

 

Barnrättsorganisationen Ecpat har bland annat uppmärksammat barn som 

brottsoffer gällande nakenbilder på minderåriga som sprids på internet. 

Ecpat anser att, utifrån barnkonventionen, är det vuxenvärldens skyldighet 

att skydda minderåriga eftersom de inte kan förstå konsekvenser av ett 

handlande. Ecpat vill att den gällande lagstiftningen kring sådana ärenden 

ses över med utgångspunkt i barnkonventionen.142 Ecpat arbetar också 

aktivt för ett införande av barnkonventionen som lag i Sverige. Man anser 

att det finns stora brister både i svensk lagstiftning och svensk 

                                                
139 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/troligt-att-sverige-falls-av-fns-
tortyrkommitte_4064895.svd hämtad den 24 november 2014 
140 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/troligt-att-sverige-falls-av-fns-
tortyrkommitte_4064895.svd hämtad den 24 november 2014 
141 Stern, Rebecca och Jörnrud, Martin: Barnkonventionens status. En utvärdering av för- 
och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Unicef. 2011. 
142 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ecpat-kraver-skarpning-av-lag_3681007.svd hämtad 
den 24 november 2014 
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myndighetsutövning som gör att Sverige inte lever upp till bestämmelserna i 

barnkonventionen. Ecpat anser även att Sverige bör ratificera det tredje 

tilläggsprotokollet för att tillgodose barns rätt att få sin sak prövad när deras 

rättigheter har kränkts. Man anser att barnkonventionen har en svagare 

ställning än andra lagar och att man i praktiken ofta bortser från den trots att 

Sverige förbundit sig att uppfylla den. Detta på grund av att svensk lag 

väger tyngre vid normkonflikt, och Ecpat menar att detta sker på bekostnad 

av barns rättigheter. Med hänvisning till Norge menar Ecpat att 

barnkonventionen har stärkt barns rättigheter där. Det tredje 

tilläggsprotokollet skulle sätta press på enskilda stater att uppfylla sina 

skyldigheter vilket skulle leda till att skyddet för barn stärks. Ecpat ger 

exempel på olika situationer då det tredje tilläggsprotokollet skulle kunna 

göra skillnad för barn i Sverige. Bland annat i situationen där ett barn har 

frihetsberövats med restriktioner. Barn kan inte själva överklaga 

restriktioner och när ombud överklagar så införs restriktionerna i väntan på 

övre rätts utslag.  

 

Nätverket för barnkonventionen är en sammanslutning av 45 organisationer 

som arbetar för barnkonventionen. Varje år genomför de en hearing där barn 

och unga från olika organisationer ställer frågor till beslutsfattare och 

ministrar. Nätverket har uppmärksammat en brist på barns delaktighet och 

inflytande i samband med beslut som berör barn. Denna kritik har även FN:s 

barnrättskommitté riktat mot Sverige. Bland Nätverket för 

barnkonventionens kritik återfinns bland annat problem för barn i domstol; 

att barnets perspektiv missas.143 

 

                                                
143 https://blog.unicef.se/2014/11/18/vuxna-maste-lyssna-mer-pa-barn/ hämtad den 24 
november 2014 
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4. Norge 
Norge är, precis som Sverige, ett dualistiskt land med en liknande syn på 

folkrätten. Norge är det land bland de nordiska som har införlivat flest 

människorättskonventioner.144 Till skillnad från Sverige, som har en 

tradition av konstaterande av normharmoni och därför vanligen inte 

implementerat konventioner genom inkorporering (med undantaget EKMR), 

har Norge en tradition av just inkorporering. Norge har inkorporerat bland 

andra EKMR och barnkonventionen.145 Detta med hjälp av lagen 

Menneskerettsloven. Norge ratificerade barnkonventionen 1991 och fram 

till 2003 presumerades normharmoni i likhet med den svenska 

fördragskonforma tolkningen. Från år 2003, då barnkonventionen blev 

norsk lag, innefattar den även barnkonventionens bestämmelser. Före 

inkorporeringen hade flera lagändringar gjorts för att anpassa inför 

barnkonventionen. I samband med inkorporeringen ändrades i några lagar, 

främst för att stärka barns rätt att komma till tals, som regleras i 

barnkonventionens artikel 12. 2009 i augusti hade barnkonventionen 

åberopats eller använts som rättskälla i 52 avgöranden från Norges Högsta 

Domstol. 34 av dessa avgöranden är från tiden efter inkorporeringen.146 I 

Norge är det främst några artiklar i barnkonventionen som har kommit att 

betyda mer än andra. De är artikel 3 (om barnets bästa), artikel 37 (bland 

annat om barn som frihetsberövas), artikel 19 och 34 (skydd av barn som 

skäl för kriminalisering) och artikel 12 (barns rätt att komma till tals).147 

Principen om barnets bästa fanns inte som en allmän princip i 

rättstillämpningen, även om barnets bästa fanns med i några lagar. Då denna 

rätt inte fanns reglerad någon annanstans avseende mänskliga rättigheter 

kom den att få allt mer betydelse efter inkorporeringen. Inte heller barnets 

rätt att bli hörd fanns tidigare med i något inkorporerat MR-dokument. I den 

norska utredningen om barnkonventionens betydelse från 2009, skriver 

Søvig att av de fall där barnkonventionen åberopats, gällde det i de flesta 
                                                
144 Åhman, s. 16 
145 Åhman, s. 4 
146 Åhman, s. 16 
147 Åhman, s. 17 
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fall straffrättsliga sanktioner eller frihetsberövande av barn. I de 52 fall där 

barnkonventionen åberopats var det endast i 14 fall barnkonventionen 

åberopats av ett barn (genom sin representant).148  Det kan vara ett problem, 

menar Søvig, att det mestadels är vuxna som åberopar barnkonventionen. 

Generellt sätt har EKMR åberopats i många fler mål än barnkonventionen, 

vilket beror på dels att den varit inkorporerad under längre tid, dels att 

kunskapsnivån om EKMR är högre. Søvig har även noterat en utveckling 

från att domstolarna inledningsvis företrädesvis använde barnkonventionen 

som ett komplement till andra rättskällor till att den numera ges en 

självständig plats. Søvig menar att utvecklingen tyder på att 

barnkonventionen bidrar till att ändra det rättsliga klimatet och 

rättskulturen.149 Enligt Søvigs analys har artiklarna i barnkonventionen olika 

betydelse och tolkas och används därför på olika sätt. En del är direkt 

tillämpliga i domstolar och har då företrädesrätt vid motstridigheter med 

norsk rätt. En del bestämmelser är för vaga vilket gör att de inte kan 

användas direkt utan mer har en normativ betydelse. Vissa regler, som 

exempelvis anger måluppfyllelser och inte kan påverka relationen mellan 

individ och stat, faller utanför båda kategorierna men kan användas som 

påverkansfaktor i rättskulturen.150 De lagar som saknar barnperspektiv har 

fått det genom konventionens företrädesrätt. Revideringar har skett löpande 

på samma sätt som många lagar har ändrats i Norge för att barnanpassas. 

Bland annat har man förbjudit isolering av frihetsberövade barn för att 

uppfylla villkoren i barnkonventionen.151 Åhman menar att de olika 

svårigheterna som funnits i samband med att göra barnkonventionen till lag 

i Norge till stor del har överkommits, exempelvis problem med vaga 

formuleringar, främmande språk och formuleringsteknik, ekonomiska och 

sociala rättigheter och det gradvisa genomförandet. Domstolarna har haft att 

hantera problem som kommit underhand, men den norska lagstiftaren har 

delat ansvaret för konventionens implementering.152  

                                                
148 Åhman, s. 17 
149 Åhman, s. 18 
150 Åhman, s. 19 
151 http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/skrivelser/2013/3/sverige-maste-
sakerstalla-barnets-manskliga-rattigheter-i-arrest-och-hakte/ hämtad den 2 januari 2015 
152 Åhman, s. 19 
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Barnkonventionen har haft stor genomslagskraft i Norge efter 

inkorporeringen.153 Den har efterhand fått en mer framträdande roll i såväl 

rättsanvändningen som i lagstiftningen. Den norska Högsta Domstolen i 

Norge, ”Høyesterett” använt barnkonventionen alltmer självständigt, 

istället för, som tidigare, ett komplement till andra rättskällor. 

Barnkonventionens betydelse har främst varit inom de rättsområden som 

handlar om barns rättigheter där de väsentligt skiljer sig från övriga 

instrument som inkorporerats.154 

 

FN:s barnrättskommitté ansåg i en rapport att Norge behöver arbeta 

ytterligare för inkorporeringen.155 I första hand på områdena barnhälsa och 

barnets rätt till privatliv. Även här anser FN:s barnrättskommitté att barn i 

Norge bör ha möjlighet att föra individuellt klagomål via en ombudsman. 

Detta anses vara en viktig del i förverkligandet av barns rättigheter.156 Både 

i Sverige och Norge anser FN:s barnrättskommitté att arbete bör läggas på 

att få bort de regionala skillnaderna i hur barn bemöts, samt att myndigheter 

på olika håll i samhället måste utveckla samarbetet när det gäller barn.  

 

 

                                                
153 Søvig, Karl Harald: Barnets rettigheter på barnets premisser – utfordringer i møtet 
mellom FN:s barnekonvensjon og norsk rett. En utredning gjort på oppdrag fra barne- og 
likestillingsdepartemntet, 2009, s. 21 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-
rettigheter/utredning_sovig_end_versj.pdf hämtad den 4 januari 2015 
154 Søvig, s. 22 
155 CRC/C/NOR/CO/4, s.8-9 
156 CRC/C/NOR/CO/4, s. 14 
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5. Intervjuer 

5.1 Domare 
Domare verksam på tingsrätt. Han har arbetat vid ett stort antal tingsrätter i 

Sverige och även på förvaltningsrätt. Han menar att barnkonventionen gör 

barnet till ett subjekt istället för ett objekt, en dimension han menar har 

saknats i svensk lagstiftning. Till och från i rättstillämpningen måste man 

titta i barnkonventionen, menar han. Bland hans kollegor runt om i Sverige 

är det främst de yngre som använder sig av barnkonventionen och nämner 

den. En av hovrätterna, menar han, hänvisar till den ibland. De flesta 

uppfattar nog den inte som en rättskälla utan försöker avgöra målet utan att 

beakta barns bästa utifrån att de är subjekt, tror han. Oftast finns det ett 

yttrande från socialtjänsten och han menar att de flesta domare utgår från att 

man på socialtjänsten har tagit hänsyn till barnets bästa och 

barnkonventionen. Detta gäller såväl inom familjerätt som i straffrätt, där 

man ofta lägger ansvaret på försvararen eller målsägandebiträdet. Rätten gör 

vanligtvis ingen egen utredning, eller har något avancerat tänk om hur det 

ska vara. I brottsbalken kommer det inte in att man beaktar barn, menar han, 

när man frihetsberövar barn på ett sätt som är helt förkastligt utifrån barnets 

bästa, exempelvis att barn sätts på häkten och fängelser tillsammans med 

vuxna. Han uppmärksammar även att ett brottsoffer (som kanske har 

psykiska problem) kan hamna på samma institution som brottsutövaren. 

Han ger även goda exempel, som Barnahus, som har börjat växa fram där 

barn som ska höras hörs i andra lokaler än det traditionella polishuset där 

förövaren ska förhöras. Barnahus ligger i linje med barnkonventionen och 

beaktar barns särskilda behov, anser han. I straffrätten menar han dels vad 

gäller frihetsberövande att man inte beaktar barns behov och vad gäller 

skadestånd är det vanligt att barn som har begått brott åläggs att, utan 

hänsynstagande till sin ungdom betala samma belopp som en vuxen. När det 

gäller straffutmätningen beaktar man barn så att barn får kortare tider men 

vad gäller skadestånd så är det inte allmänt tillämpat. Vad gäller skadestånd 
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så yrkas det och medges belopp som utan att man från försvararnas sida 

begär att det ska jämkas med hänsyn till att det är barn, menar domaren. 

 

Under själva processen anser han att det inte finns något barntänk. Barn hörs 

på exempelvis Barnahus och det är bra eftersom Barnahus är anpassat efter 

barn men under resten av processen, utifrån integritetsaspekt, finns ingen 

specialistkompetens för barn. Ett barn får bara, utifrån en lista, ett biträde 

förordnat för sig och man ingen lista med personer som är speciellt lämpade 

i mål med barn, berättar han. Vad gäller vem som åtar sig målet på 

domstolen så går även det på lista, om det inte begärs någon särskild. Det 

infördes att man skulle ha särskilda nämndemän som hade särskild fallenhet 

för barnmål och att det även skulle vara särskilda domare men det är numera 

borta ur tillämpningen och nyttjas inte, menar han. I domstolsakademin har 

det funnits viss utbildning för att få fram särskilt duktiga domare på 

föräldrabalksmål och på ungdomsmål och utbildningen tillhandahålls 

fortfarande men det är ingen specialisering i domstol. Domstolsakademin tar 

upp det under fiskalsutbildningen med de yngre domarna och de ordinarie 

domarna som har velat har gått igenom utbildningarna och de ges inte om 

det inte efterfrågas, säger han. Det byggdes också upp ett nätverk för 

domare som ville jobba med detta men det har inte lett till något, vilket han 

menar kan bero på att domare som specialiserade sig inte fick högre lön. 

Högre lön erbjuds dem i arbetsledande ställning men inte för dem som är 

specialiserade, vilket han menar minskar incitamentet. 

 

Jag ber honom reflektera kring begreppet barnperspektiv. Han menar att det 

innebär att var och en som kommer inför rätten måste behandlas som en 

individ utifrån sina speciella förhållanden. Men det är inte tillräckligt för att 

lyfta fram barnet som ett subjekt utan barnet är som ett objekt. Om 

barnkonventionen blev direkt tillämplig uttrycker han att man blir tvungen 

att behandla barnet som ett subjekt och inte som ett tillbehör till föräldern. 

Gällande om barnkonventionen som lag skulle kunna innebära några 

problem svarar han: ”Det är ju, som alltid en kostnadsfråga men där har man 

ju nu gått igenom, om barn behandlas i tidig ålder, fristående från 
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föräldrarna så kan man ju hitta barns behov och om barn tidigt får stöd så 

innebär ju det att samhället tjänar pengar om barnet har fått de resurser så att 

man slipper större problem längre fram.” 

 

Tillämpningen ser han inte som något problematiskt. ”Barnkonventionen 

innehåller värderingar och värderingar har vi sysslat med sedan 1100-talet 

och framåt och jämför med att vi har oerhört många andra lagar som vi har 

olika värderingar som står mot varandra (…)” Han menar att det precis som 

i de flesta lagar finns motstående intressen och att det inte är något problem 

för rättstillämpningen att se barnet som något värdefullt i sig.  

 

Angående barnets bästa som målsägande uttrycker han att barnet i 

rättsprocessen behöver dels behandlas på ett sätt så att barnet inte far illa av 

processen, dels att barnets resurser stärks så att det ges möjlighet att komma 

upp i en nivå såsom det inte hade blivit utsatt för ett brott, dels att barnet på 

samma sätt som för vuxna kompenseras genom skadestånd. När det gäller 

barn som har blivit utsatta för brott menar han att samhället inte har 

förståelse för barnets behov. Det är svårt för ett barn jämfört med en vuxen 

att få den sorts vård som man behöver efter att ha blivit utsatt för ett brott, 

exempelvis att barn då kan hamna i en vård tillsammans med vuxna 

brottsutövare och att barn inte får speciellt anpassad behandling, berättar 

han. Han pekar på att många utsatta barn som kommer upp i domstol och 

problemet lyfts där, men sedan lämnas barnet åt sitt öde utan att få några 

resurser. Det ges ett förordnade för målsägandebiträde eller särskild 

företrädare för barn i brottmål och detta, anser han, är mer utifrån ett 

vuxenperspektiv att se till att förhandlingen i rätten kan förlöpa. När den är 

över så är barnet, utöver kanske fått skadestånd, lämnad åt sitt öde. ”Biträdet 

får ju inget arvode för att se till att barnet kommer i vårdapparaten på rätt 

ställe.” 

 

Avseende barnet som tilltalad menar han att man inte heller där har resurser 

att anpassa för barnet. Systemet med ungdomstjänst eller ungdomskontrakt 

tycker han är väldigt standardiserade. Barnet kan ha helt andra behov men 
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det finns inga resurser hos kommunerna, anser han. Han berättar att vid 

exempelvis ungdomstjänst i många kommuner helt kan falla utanför 

verkställigheten eftersom kommunen inte har råd att anställa någon som ska 

sköta verkställigheten av ungdomstjänster. Det brister (i resurser) i 

förhållande till barnkonventionen eftersom reaktionen på brottet tar för lång 

tid, anser han. Han ger som exempel från domstolen att en som har haft 

påföljden ungdomstjänst har återfallit i brott och domstolen då ska ta 

ställning till frågan om det på nytt ska dömas till ungdomstjänst. ”Då ska 

beaktas att vederbörande inte har verkställt den tidigare, fast det inte beror 

på den personen och ska man då ha likhet inför lagen och döma till strängare 

påföljd för att vederbörande inte har haft chansen att fullgöra den eller inte? 

(…) genom att den inte verkställs så blir det ju ingen reaktion på det och det 

är ju naturligtvis opedagogiskt.” säger han. 

 

Beträffande tolkningen av barnkonventionen menar han att allt som är nytt 

tar tid att få in i tillämpningen och han ser ingen nytta med att invänta ett 

bättre läge att inkorporera den. Vad gäller praxis ser han inget bekymmer att 

vi inför ny lagstiftning, enligt domaren. Han ger som exempel när 36 § 

avtalslagen infördes. Då skulle man titta på vad som var oskäliga villkor och 

det var revolutionerande när det kom menar han. Men idag är det ju inget 

ovanligt för rätten att tillämpa den, påpekar han. ”Det viktiga är ju att ha en 

tilltro till att domare klarar ut att tillämpa barnkonventionen precis som 

andra konventioner”, säger han. ”Det är väl fullt rimligt att vi på 2000-talet 

skulle vara mogna för att införa barnkonventionen. Och tillämpa den, jag 

har förtroende för att mina kollegor, även de som uttrycker skepsis, att de 

skulle klara det om det blir tvång.” Han betonar att barnkonventionen 

självklart skulle stärka barnets position som rättssubjekt och 

rättighetsinnehavare och att det finns ett behov av den.  

 

5.2 Åklagare 
Har arbetat som åklagare och domare men intervjun kretsar kring hennes 

roll som åklagare. Hon arbetade inte renodlat med ungdomsbrott när hon var 
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åklagare. Hon har inte gått någon speciell utbildning inom åklagarväsendet. 

Hon menar att villkoren om straffrätt i barnkonventionen till stor del är 

uppfyllda, som tidsfrister för ungdomsmålen, när förundersökningen ska 

vara färdig och tidsfrister för när det ska upp i domstol. ”Och vi har 

särskilda påföljder för unga. Det är ju bara i rena undantagsfall man sätter 

dem i fängelse. En ganska stor del av de bestämmelserna har vi ju redan, 

kan man säga är uppfyllda genom vår lagstiftning och det är ju naturligtvis 

så att det är barnkonventionen, tror jag som har legat till grunden för det.” 

Hon pratar om att man alltid ska behandla barn på ett sätt som främjar en 

känsla för värdighet och värde. ”Och det upplever jag att det generellt sett 

görs. Och det här med att återanpassa det har vi ju också i och med att man 

har kontakt med socialförvaltningen hela tiden, de ska ju avge yttrande och 

se hur man kan hjälpa barnet.” Enligt hennes erfarenhet frihetsberövas inte 

barn i så stor utsträckning. ”Det som är problematiskt är ju kollusionsfaran 

för häktning som en betryggande övervakning inte kan läka eftersom man 

då kan ha kontakt med folk även om man befinner sig på annan ort så kan 

man ringa, maila och ha kontakt på sociala medier ändå.” Hon poängterar 

vidare ”Vid kollusionsfaran kan det finnas anledning att ha vissa 

restriktioner under en kort tid.” Hennes uppfattning är att alla som arbetar 

med unga personer vet att de ska vara frihetsberövade i så liten utsträckning 

som möjligt och kortast möjliga tid. Hon säger också att 

proportionalitetsprincipen blir tillämplig vid allvarlig brottslighet, vilket kan 

medföra frihetsberövande i större utsträckning.  

 

När det gäller inkorporering av barnkonventionen menar hon att Sverige 

generellt redan har det mycket av den i lagstiftningen. ”Men allting kan ju 

naturligtvis alltid bli bättre. Sen är det ju naturligtvis så att liksom alla 

artiklar att det blir nån form av ramlagstiftning som fastslår en massa 

rättigheter och hur det bör vara och sen är det alltid upp till varje land att klä 

det i konkreta saker.” 

 

Hon har inte varit med om att man hållit förhör med barn utan försvarare 

närvarande. Det finns ett joursystem där man kan få en försvarare förordnad 
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även på helger. ”Min uppfattning är ju att det fungerar men jag har ju inte en 

heltäckande syn. Reglernas efterlevnad är viktig och jag vet att vi förordnar 

försvarare på helger när det rings in och att vi har jourverksamhet och det 

men om det följs till punkt och pricka av poliser och samtliga åklagare och 

det, det kan jag omöjligen svara på, det kan nog en försvarare svara bättre på 

som kanske har insyn i flera.” Men hon poängterar att det inte är dygnet runt 

utan dagtid som jouren finns.  

 

Hon beskriver att lagstiftningen fortfarande ser ut så att det ska vara 

personer som är lämpade som ska ha mål med barn. ”Det finns kurser inom 

domstolsverket och inom åklagarväsendet, alla får ju en grundutbildning på 

det och sen är det så att om man som åklagare blir ungdomsåklagare särskilt 

och sysslar med det så går man ju naturligtvis de kurser som finns. Och det 

finns ju kurser även inom domstolsväsendet.” Apropå tillämpning så menar 

hon att många artiklar i barnkonventionen innehåller värdegrunder. ”Sedan 

är det ju upp till varje land att klä det i konkret lagstiftning och sen blir det 

ju precis som med EKMR lite samma sak, en ram.” Hon berättar att man 

ofta pratar om barnkonventionen eftersom många av de svenska 

bestämmelserna bygger direkt på den och hon menar att det är naturligt att 

göra den kopplingen. ”Det tror jag många gör och har i åtanke eller de allra 

flesta har klart för sig att det är det som ligger i botten för mycket och vilka 

rättigheter det finns och att alla strävar efter att när det är barn det handlar 

om vara extra varsamma naturligtvis.” I åklagaryrket skrivs enligt henne 

sällan något motiverat där det finns anledning att nämna specifika 

bestämmelser, ens i brottsbalken. De beslut man fattar är inte motiverade på 

det sättet. Men hon menar att man har barnkonventionen i åtanke generellt. 

”De som har med barn att göra oavsett om barnet är målsägande eller 

misstänkt att vi är så medvetna om att det är barn och att man agerar efter 

det. Det är min generella uppfattning.” 
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5.3 Advokat 1 
Arbetar på advokatbyrå. Hon har inte tänkt på barnkonventionen som en 

rättskälla i så stor utsträckning förrän hon fick anledning för några veckor 

sedan att hänvisa till den. ”Jag hänvisar egentligen inte till den som en 

rättskälla mer än att jag förväntar mig att domstolen lyssnar på mig när jag 

hänvisar till den. På det sättet använder jag den som en rättskälla. Jag drar 

mig inte för att åberopa den.” Det nämnda ärendet var ett straffrättsligt 

ärende där hon fick anledning att peka på barnets rätt till sin familj (artikel 

16). Hon tror att hon och hennes kollegor börjar lära sig att använda 

barnkonventionen men att det finns ett behov av att få den mer tydliggjord. 

Hon ser det som positivt om barnkonventionen skulle bli lag. ”För allt som 

är i periferin och som inte är en direkt rättskälla, som lagtext, är alltid 

svårare att föra in för oss, man är alltid rädd att det inte tas emot av 

domstolen på samma sätt som när vi kan åberopa lagtext. Det är enklare, 

både för oss och för domstolen om vi kan åberopa svensk lag. Ingen skulle 

behöva fundera på om det är en rättskälla eller inte, det blir enklare.” Hon 

tror att svensk lagstiftning ändå innefattar mycket av barnkonventionens 

anda och är anpassad efter de normer som barnkonventionen ger så hon 

hoppas att det inte skulle behöva innebära någon förändring. Hon tror att 

den svenska lagstiftningen har de här tankarna och målen men menar att vid 

behov och frågetecken, så kan barnkonventionen förändra eftersom det 

skulle förenkla för hennes yrkesgrupp att ha den som lagstiftning. ”(…) det 

kan bli enklare för oss att åberopa den när det ligger på gränsen och vi vill 

markera. Blir det enklare för oss att argumentera för barnet så stärker det ju 

dess rättsliga position.” Angående tillämpningen menar hon att det handlar 

om huruvida den svenska lagstiftningen kan se ut som den gör och hur man 

ska göra vid eventuella motstridigheter. Hon tänker att det kan bli 

bekymmer men ”Det brukar ju lösa sig och vi kan ju inte heller tänka att 

’Det går inte för det kan bli problem.’ Lite modernare samhälle får vi ju 

ändå ha och vi är ju en större del än Sverige. Vi är ju en del av någonting 

annat så att jag tror att vi får vänja oss vid det och det är inte bara när det 

gäller konventioner och internationell rätt utan även i svensk rätt ibland man 
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märker att det inte riktigt går ihop och då löser ju praxis det underhand.” 

Fördelarna överväger nackdelarna, menar hon. Artiklarna i 

barnkonventionen tycker hon är relativt generella och givna, ”(…) ingenting 

som sticker ut och som man inte kan skriva under på, naturligtvis”. Vid en 

inkorporering skulle barnperspektivet i straffrätten närma sig det i 

familjerätten, anser hon, för så har man arbetat länge inom familjerätten. 

”Där pratar man ju hela tiden om barnets perspektiv och barnets bästa och 

det kan ju då möjligen vara ett sätt då där man närmar sig det.” När det 

gäller skadestånd menar hon att det är vanligt att föräldrarna betalar. Men 

vid stora belopp medger hon att det kan bli ett bekymmer som följer med 

som skulle kunna innebära problem för barnets utveckling. ”Det är ju klart 

att det ibland blir förödande för familjen som helhet och ibland blir det det 

även för barnet för att det drabbar ju väldigt hårt, föräldern kanske inte har 

några stora medel och för föräldrar gemensamt då att utge än 10-15 000 det 

är ju naturligtvis stora pengar och…det gynnar ju inte barnet. Men där är det 

ju också proportionen mot det andra barnet som då ofta står i andra änden så 

det är ju ständigt den avvägningen. Annars kommer ju ett annat barn i kläm, 

om man inte markerar och låter ett straff dömas ut.” Hon berättar att många 

barn i efterhand, sedan de blivit vuxna, varit besvikna för att de inte fick 

någon reaktion på sin brottslighet i ett tidigare stadium. ”Så att man ska ju 

inte heller använda barnkonventionen till att dalta för mycket med unga 

brottslingar, det låter ju hemskt men det ska ju markeras. Men från det till 

vad barnkonventionen säger att man inte ska utsättas för tortyr eller grym 

behandling det är naturligtvis en milsvid skillnad.” Angående tidsaspekten i 

brottmålsprocessen anser hon att domstolarna är snabba. ”När väl domstolen 

får in det då ska det gå snabbt, då ska vi stå till förfogande direkt och 

förhandlingen ska vara fort så de sköter ju sin del bra och har ju sina 

tidsfrister. Däremot så fastnar ju målen ibland hos åklagare, det kan gå både 

halvår och år, även med unga. Naturligtvis inte om de är frihetsberövade 

men annars. Framför allt med unga som målsäganden där, det tappas bort att 

även de är unga, men även där unga är misstänkta eller tilltalade så tar det 

tid, det gör det, det är ett bekymmer för oss. Vi får ligga på.” I dessa delar 

anser hon inte att barnkonventionens villkor uppfylls och hon tror att en 
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inkorporering skulle kunna förbättra situationen för unga. ”Där hade jag nog 

haft något att hålla i, att nu får ni snabba på. För en 15-åring eller 16-åring 

om det tar ett år – det är ju en evighet! De har ju glömt och framför allt så 

får det ju inte den effekten att bli straffad ett år i efterhand utan det ska ju 

ske i nära anslutning till det man har gjort så att man vet vad man gjorde för 

fel.” Det har även hänt att förhör hållits utan att hon som försvarare har varit 

närvarande, även med en 16-åring, berättar hon. ”Och då går jag i taket. För 

det får inte hända. Och det är ju också lite granna åklagare och polisväsendet 

då som jag tycker missar i den delen. Det har jag förstått att jag inte är 

ensam om att vara upprörd i den delen. Så sitter de utan föräldrar och utan 

försvarare i en arrest och det de säger där hänger med sen i hela 

förundersökningen och de kanske inte ens är nyktra.” Hon fortsätter ”Och de 

hoppas på att bli släppta senare om de går med på ett förhör snabbt. Till och 

med en vuxen faller ju i den gropen! Och vi ser ju att det är så polisen 

jobbar. Det är ju säkert inget ont i det utan det är ju den tekniken man har. 

Och till och med de vuxna ramlar ju i det och säger egentligen vad som helst 

för att få komma ut för det är ju jättejobbigt att sitta i arresten. Och är man 

15 eller 16 så kan man ju då tänka sig vad ett sånt förhör kan innebära. Jag 

har varit med om att barn har pratat utan föräldrar och utan försvarare.” Hon 

anser att polisen måste utbildas i barns rättigheter. ”(…) jag vet ju poliser 

som säger att försvararen gör ändå inget annat än bara sitter där på stolen 

bredvid dig. Tyvärr säger de så. Nu ondgör jag mig lite över min motpart 

men det är naturligtvis en ännu viktigare betydelse just för barnen då om de 

får den uppfattningen från polisen. Det är ju polisens syn på vad vi gör, de 

tycker att vi bara sitter där. Men när vi sitter där så är ju det en kontroll av 

att den unge inte blir missförstådd, vi ställer kontrollfrågor och vi tillser att 

det som nedtecknas faktiskt är det som är sagt så att polisen uppfattar och 

förmedlar till barnet att vi är ändå bara sitter där men det ’sittandet’ har en 

betydelse för att det är en kontroll och polisen aktar sig naturligtvis också 

för att göra misstolkningar och man är noggrannare i sitt arbete.” Hon 

hoppas att polisens syn på det rättsliga biträdets roll och dess betydelse för 

barnet kan förändras på sikt om barnkonventionen tydliggör barnets behov. 

Hon menar att hennes möjligheter göra något åt när barnet blivit utsatt för 
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förhör utan försvarare är begränsade. Hon kan uppmärksamma åklagaren 

under huvudförhandling men menar att skadan ofta redan är skedd. En 

klagorätt kanske skulle göra att man är noggrannare att göra rätt från början, 

enligt advokat 1.  

 

5.4 Advokat 2 
Har arbetat på humanjuridisk byrå, framförallt med brottmål och kom då i 

kontakt med barn och unga i rollen som målsägandebiträde, särskild 

företrädare och försvarare. Hon har biträtt barn och unga brottsmisstänkta 

och även barn och unga som man misstänker har utsatts för ett brott. Även 

barn under 15 år har rätt till ett ombud vid eventuella förhör och även den 

rollen har hon haft. Hon anser att barnkonventionen har störst betydelse 

under förundersökningen. ”Flera gånger har jag varit med om att komma in i 

bilden som offentlig försvarare när förhör redan hade hållits med barnet 

eller ungdomen, innan han eller hon hade fått möjlighet att ens få en 

försvarare utsedd. Vilket jag tyckte var väldigt dåligt. För dels har man svårt 

att förstå vad man hamnat i för situation, man har svårt för att förstå vad 

uppgifter man lämnar i det första förhöret kan ha för betydelse sen och har 

man kanske uttryckt sig på ett sätt som åklagaren sen under förhandlingen 

ser till, och hänvisar till, som ett erkännande.” När hon träffar barnet kan det 

visa sig att det inte alls är ett erkännande. ”Då kan det bli en väldigt konstig 

situation då de har hållit ett förhör med barnet utan att en försvarare har 

närvarat. Och att man sen kan hålla de uppgifterna emot barnet, i alla fall 

genom att ifrågasätta trovärdigheten eller tillförlitligheten i uppgifterna. Det 

reagerar jag mycket på och jag tyckte det var dåligt.” Hon anser också det 

ofta brister i samordningen mellan olika misstankar som kom in. ”Man hade 

kanske blivit utsedd till försvarare för en ungdom gällande en misstanke. 

Sen trillar det in en annan misstanke gällande något annat i en annan 

domsaga och då kunde inte det samordnas så att de kunde se att den här 

personen har redan en försvarare, så då kunde de hålla ett förhör med barnet 

utan att försvararen kontaktades för att de inte visste att ungdomen var 

misstänkt för ett annat brott inom en annan domsaga.” Hon berättar vidare 
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att det kunde hända att man fick ett beslut från åklagarmyndigheten att en 

misstanke hade lagts ner utan att hon och barnet kände till att misstanken 

fanns. ”Jag vet faktiskt inte vad det handlar om, vad det är som brister. För 

min del skulle det vara självklart att när det handlar om en och samma 

person oavsett om det är en ungdom eller en vuxen person, i och med att de 

bestämmelserna finns som gör att om man döms för flera brott tillsammans 

så får man ju, slarvigt uttryckt, viss rabatt. Den rättigheten är ju något man 

har alldeles oavsett ålder, så därför menar jag att det borde vara en 

självklarhet att man på polisens sida har en möjlighet att samordna mellan 

de olika domsagorna, jag vet inte om en sån möjlighet finns idag, men att 

det faller mellan stolarna vet jag inte vad det beror på.” Hon fortsätter: ”Och 

jag säger inte att det uppstår i varje situation men det är väldigt väldigt 

viktigt att det aldrig händer om det går att garantera. Hellre då att det tar lite 

längre tid men att barnet i alla fall ges rätten att ha ett biträde på plats så att 

man aldrig hamnar i den situationen att man är ensam när man blir förhörd.” 

Hon betonar också att det inte ska spela någon roll om barnet har 

vårdnadshavare som är engagerade och kan driva på och kräva saker. Barnet 

ska ha precis samma möjligheter om utan engagerade vårdnadshavare.  

 

Vi talar om tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Hon uttrycker att 

hon har svårt för att se problem vid tolkning och tillämpning. ”På alla nivåer 

upp till domstol så handlar det nog mer om riktlinjer. Att det inte finns 

tydliga riktlinjer inom organisationen som handlar om hur man ska agera 

när man kommer i kontakt med ett barn som är misstänkt för ett brott, vad 

har det här barnet för rättigheter, hur ska polisen, den första personen som 

kommer i kontakt med barnet, agera? Riktlinjerna från ledningen är det 

viktiga.  När man sen kommer till domstol så har jag mycket svårt för att se 

att det skulle innebära några problem så det tror jag faktiskt inte.” Hon ger 

exempel på mål hon vari inblandad i. ”Ibland har det skötts väldigt bra och i 

andra fall så har man förstått att här har det hållits förhör med ungdomen 

utan att försvarare har varit närvarande. Vi får ju våra klienters berättelser 

om vad som hänt och då är det någon gång man har hört att ’vi fick uppgift 

om att om man skulle invänta en försvarare, då kom det att ta mycket längre 
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tid innan man kunde hålla förhöret’ och då fanns det en risk att han eller hon 

skulle få stanna kvar och är det så att man hotar på det sättet så tycker jag att 

det är fruktansvärt. Man ska inte hamna i den situationen att man måste 

välja mellan att stanna kvar i arresten flera timmar bara för att man ska 

kunna få en försvarare närvarande vid ett förhör eller att man skulle tvingas 

bli förhörd utan försvarare närvarande, det är ju en situation som man inte 

får hamna i, det finns ju inte. Och det är de uppgifterna man ibland får från 

personer som man försvarar. Jag kan ju inte säga att det verkligen är så det 

går till men man har hört det några gånger.” 

 

Hennes erfarenhet både från domstol och som försvarare är att det väldigt 

sällan hänvisas till konventioner eller lag i förhandlingen utan man åberopar 

istället praxis. Hon tror inte att hon upplevt att man direkt har åberopat 

barnkonventionen. Men i det tidigare stadiet där man strider för att man ska 

få vara med på förhör och att man menar att barnet eller ungdomen då 

kanske har blivit felaktigt behandlad under utredningens gång är 

barnkonventionen aktuell. Hon har sedan en tid slutat arbeta med brottmål, 

men de två aspekterna med förhör med barn utan försvarare närvarande och 

att det inte var alldeles givet att man från polisens sida kände till att det 

fanns andra misstankar eller att det redan fanns en försvarare förordnad när 

det kom in en ny misstanke är brister hon erfor. ”Många gånger när man 

hade den första kontakten, oavsett om det var med en ung eller en vuxen, att 

man vid den inledande kontakten förklarar sin roll och att man då ofta fick 

reaktionen att ’jaha, okej! Det visste jag inte men det är ju jättebra att jag 

kan få den hjälpen också’ det är ju information som är det absolut första du 

ska få när du hamnar i en situation att du är misstänkt för ett brott. Vad kan 

en försvarare hjälpa dig med? Den som bör vara ansvarig för att informera 

barnet om det, det måste ju vara polisen.” Detta anser hon då polisen är den 

första personen som kommer i kontakt med ungdomen efter att misstanken 

har uppstått. ”Och jag ser det som alldeles alldeles givet att den 

skyldigheten ska ligga på polisen, den informationsskyldigheten måste ligga 

där. För att man som försvarare ska komma in i ett viktigt skede. Vi tar över 

när vi väl förordnas, det är inga problem, men innan dess så måste barnet 
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genom polisen informeras om den rätten.” Hon vill inte rikta någon kritik 

mot polisväsendet, utan tänker att det är riktlinjer ovanifrån som bör 

struktureras upp och tydliggöras.  

 

5.5 Forskare 
Forskare verksam på juridisk institution på svenskt universitet, bland annat 

inriktad på barnrätt. Hon beskriver barnkonventionen som en rättskälla i 

folkrättslig bemärkelse i det att den ligger till grund för en fördragskonform 

tolkning i våra domstolar. Det finns ett betydligt större utrymme att tillämpa 

den än vad våra domstolar och myndigheter gör, anser hon. Hon ger 

exempel på ett mål från 2013 där HD hänvisade till barnkonventionen. ”Där 

tillämpar man ju barnkonventionen! I en rättsregel som lämnar utrymme för 

en proportionalitetsbedömning. Man gör barnets bästa till ett utav de 

intressen man ska väga in i förhållande till det fiskala intresset. Jag tror att 

man skulle kunna göra samma typ av bedömningar i en rad olika andra 

områden, frågor och avgöranden.” Hon tror att orsaken till att 

barnkonventionen inte tillämpas i högre utsträckning är både bristande 

kunskap men också bristande engagemang. Inom forskning och 

undervisning menar hon, är det olika hur barnkonventionen används. I 

processrätten används den inte. På specialkurser med inriktning mot barn 

och i familjerätt pratar man om den. Men inte i straffrätt. Hon dock ser en 

viss förändring. Den tror hon kan kopplas till en växelverkan, när 

domstolarna börjar tillämpa något på ett nytt sätt blir forskare nyfikna och 

börjar studera det vilket i sin tur påverkar undervisningen. Samtidigt är det 

tvärtom menar hon - att när en forskare blir nyfiken påverkar det 

undervisningen vilket påverkar myndigheter, beroende på vad som kommer 

fram i forskningen. ”Så allt är ju någon form av växelverkan men det har ju 

definitivt betydelse att, dels att man har fört upp det på agendan men för mig 

som forskare med ansvar för specialkurser och grundutbildning så har det 

jättestor betydelse att regeringen går ut och säger att det kommer att bli en 

inkorporering, som jag tolkar deras uttalande som. Bara det ATT de säger 

det gör ju att man dels blir nyfiken och förstår att det här är någonting som 
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kommer att få reell betydelse för rättstillämpningen och då har det ju redan 

reell betydelse för juristutbildningen också.”  

 

Vi börjar tala om olika barnperspektiv. Hon menar att traditionellt i Sverige 

så har man haft ett perspektiv som sett barn som beroende och att de ska 

skyddas medan barnkonventionen gör dem till aktörer. ”Medan den svenska 

traditionen är mer att barn ska skyddas för att de är sårbara och beroende. 

Det säger barnkonventionen också men den säger att även, oavsett, så är de 

rättighetsbärare. Och det är ett synsätt som inte är så svenskt.” 

 

Hon beskriver perspektiv på barn som en tidslinje där barnet från början 

sågs som ett bihang, ett vuxenperspektiv, man såg inte på barn på något 

speciellt sätt och sedan övergick man till det sociala barnavårdsperspektivet 

som handlade om att barn är skyddsvärda och ska skyddas. Numera har vi 

barnkonventionen, som lyfter fram rättighetsbäraren. ”Så från 

vuxenperspektiv/bihang till skyddsvärd/beroende till mer autonom 

rättighetsbärare. Det är lite olika sätt att se på det. Barnkonventionen är en 

del av den senare utvecklingen. Det är en ickesvensk syn för vi har inte det 

här rättighetstänket, utan vi har ju mer det här kollektiva synen på samhället 

som den gode. Medan barnkonventionen har mycket mer individperspektiv. 

Som EKMR också har.” 
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6. Analys  

6.1 Barnkonventionen i den offentliga 
diskursen 
I den offentliga debatten är organisationerna eniga; en inkorporering av 

barnkonventionen är önskvärd.  

 

Ecpat har ett brottsofferperspektiv på barn. Man har bland annat verkat för 

olika former av nya brottsrubriceringar för brott mot barn. Kriminalisering 

kan vara ett verktyg för att kunna vidta åtgärder riktade mot någon som 

utsatt barn för något man vill markera är förkastligt. Det ökar också barnets 

möjligheter till kompensation. På så sätt skulle barns position som 

rättighetsinnehavare kunna stärkas och dess ställning som subjekt 

tydliggöras. Singer menar, som tidigare nämnts, att barnperspektivet har 

setts genom den vuxnes ögon.157 De blir objekt för vuxnas omsorg istället 

för att vara rättshandlande subjekt. Jag tolkar Ecpats arbete som att de 

genom sina förslag vill stärka barnets rättsliga position i straffrätten, men att 

de samtidigt kan sägas ha en ansats av det vuxna, skyddande perspektivet.  

 

Exemplet som Victor använde där HD anfört att gärningen att filma någon 

utan samtycke eller att för andra visa en film med en enskild person på ett 

djupt integritetskränkande sätt, inte borde lämnas osanktionerad med hänsyn 

till EKMR, är intressant. Dock var gärningen inte ett brott i Sverige vid 

tillfället, så HD:s resonemang vara bara ett resonemang om 

säkerhetsmarginalen till EKMR. Ecpat arbetar för att motsvarande beteende 

ska kriminaliseras. De menar att lagen är utformad efter vuxna och hänvisar 

istället till barnkonventionen eftersom de menar att barn inte kan se 

konsekvenserna av sitt beteende på samma sätt som vuxna.158 En intressant 

aspekt som Victor belyser är ”konfliktperspektivet”, att den inhemska 

                                                
157 Singer, s. 359 
158 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ecpat-kraver-skarpning-av-lag_3681007.svd, hämtat 
den 29 december 2014 
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lagtexten och konventionen ses som att stå i konflikt med varandra. Istället 

förespråkar han, som nämnts ovan, att se det som ett system med olika 

förbindelser. 159 Han visade hur EKMR efterhand om att ses som en 

integrerad del av den svenska rättsordningen som används som 

praxisunderlag.160 HD ville även inkorporera EKMR just i syfte att skaffa 

praxisunderlag.161 På detta sätt skulle barnkonventionen kunna tillföra 

barnperspektivet i praxisbildningen i exempelvis mål som EKMR inte 

täcker.  

 

6.2 Komparation Sverige och Norge 
Jag har studerat jämförbart material från Norges och Sveriges rättsordningar 

och implementering. Jämförandet med Norge har gett ett antal nya 

perspektiv på den svenska rättsordningen.162 Det blir tydligt att Norge och 

Sverige värderar barnkonventionen olika som rättskälla. Barnkonventionen 

har efter inkorporeringen i Norge alltmer kommit att användas som 

rättskälla och dess juridiska status har stärkts som en följd av 

inkorporeringen. I likhet med när Sverige inkorporerade EKMR, har 

barnkonventionens intåg i norsk rätt lett till att ny domstolspraxis har 

utbildats, att barnkonventionen blivit mer känd. Victor har visat hur EKMR 

i Sverige kommit att användas, på olika sätt. Både direkt tillämpad och att 

man genom praxis skapar normutfyllnad.163 På liknande sätt har 

barnkonventionen kommit att användas i Norge. Danelius skriver att EKMR 

har lett till att svenska domstolar ser till att lagen tillämpas så att 

avgörandena inte riskerar att underkännas vid en eventuell prövning i 

Europadomstolen, vilket innebär att en säkerhetsmarginal tillämpas, som ger 

EKMR en särskild ställning i tillämpningen.164 I Norge kan lagändringarna i 

syfte att anpassa till barnkonventionen ses som ett liknande sätt att 

förekomma normkonflikt med barnkonventionen. Att domstolarna i Norge, 
                                                
159 Victor, s. 346f 
160 Victor, s. 356 
161 Prop. 1993/94:117 s. 33 
162 Bogdan, s. 20-30 
163 Victor, s. 67 
164 Danelius, s. 36-37 
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som Søvig skriver, inledningsvis mest använde barnkonventionen som ett 

komplement till andra rättskällor, för att sedermera få en självständig plats, 

påminner också om den utveckling som EKMR har haft i Sverige. Dessa 

likheter gör att det finns anledning att anta att barnkonventionen skulle 

inlemmas i svensk rätt på ett liknande sätt. Enligt Søvig har 

barnkonventionen påverkat det rättsliga klimatet och rättskulturen i 

Norge.165 Som jag nämnt har EKMR påverkat rättskulturen i Sverige. 

Sverige och Norge har liknande rättssystem och rättskulturer vilket innebär 

att utvecklingen torde påminna om varandra vid inkorporering av 

internationella konventioner som implementeras enligt samma metod.  

 

En fördel med metoden komparation är bland annat att jämförelsen kan 

avtäcka så kallade ”kryptotyper”, gömda element som styr språket. I 

komparationen mellan Norge och Sverige finner jag att en möjlig 

”kryptotyp” skulle kunna vara begreppet ”barnets bästa”. Barnets bästa har 

hittills i svensk straffrätt fokuserat på barnet som skyddsobjekt, varför olika 

bestämmelser funnits i syfte att skydda barnet i första hand i inskränkt 

bemärkelse, eller inomrättsligt om man så vill. Barnkonventionens 

utformning har, som jag tolkar det, medfört att ”barnets bästa” i Norge har 

kommit att få en vidare bemärkelse. Dels i det att barnet ges ställningen som 

ett rättssubjekt i större utsträckning, dels för att barnkonventionens 

ambitioner är att påverka barnets situation även utomrättsligt eller i utvidgad 

bemärkelse. Här vill jag även koppla ”barnets bästa” till Eekelaars begrepp 

”welfarism” alltså att någon ges tolkningsföreträde till vad som är bäst för 

någon annan. En distinktion som kan göras är att man vid en inkorporering 

av barnkonventionen tar ett steg från det tolkningsföreträdet mot att förse 

barnet med egen agens i större utsträckning. 

 

Inkorporeringen i Norge har stärkt barnkonventionen som rättskälla och 

därmed dess rättsskapande värde.166 I Sverige kan man se att EKMR:s 

utveckling har skett på liknande sett vilket gör att man kan anta att även 

                                                
165 Åhman, s. 18 
166 Valguarnera i Korling och Zamboni (red.), s. 155 
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barnkonventionens ställning som rättskälla och dess rättsskapande värde 

skulle stärkas.  

 

Som Søvigs analys visar har Norge använt barnkonventionens artiklar på 

olika sätt. En del som direkt tillämpliga i domstol och med företrädesrätt vid 

motstridigheter medan vissa bestämmelser används mer normativt, dels för 

att påverka det Schiratzki kallar utomrättsligt, dels fungera som en 

vägledande princip, utifrån vilken man tolkar konventionens 

bestämmelser.167 Här går att dra en parallell till Victors beskrivning av hur 

EKMR använts på olika sätt.  

 

Det kan konstateras att FN:s barnrättskommitté lägger fokus på olika saker i 

sina kommentarer till Sverige och Norge. I förhållande till Sverige läggs 

fokus på inkorporering, medan Norge bland annat uppmanas att fokusera på 

att utjämna de regionala skillnaderna, men även att fortsätta arbetet med 

inkorporeringen. 

6.3 Intervjuer 
Angående barnkonventionen som en rättskälla får jag olika svar. Domaren 

menar att barnkonventionen används som rättskälla i varierande 

utsträckning där de yngre domarna flitigast hänvisar till den. Han betonar 

med emfas att en inkorporering av barnkonventionen skulle stärka dess 

position som rättskälla och får medhåll av advokat 1 som säger att den 

skulle tydliggöras och ju mindre i periferin en rättskälla är, desto lättare är 

det för rättsliga biträden att hänvisa till den. Åklagaren menar dock att 

barnkonventionen redan påverkat svensk lagstiftning i sådan utsträckning att 

den speglas. Forskaren svarar mer i enlighet med litteraturen att 

barnkonventionen är folkrättsligt bindande men menar att den skulle kunna 

användas betydligt mer i praktiken. Domaren menar att barnkonventionen 

skulle stärka barnet som rättssubjekt och rättighetsinnehavare. Denna 

ståndpunkt stöds även av forskaren som talar om en utveckling från att inte 

                                                
167 Åhman, s. 19 
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ha haft något speciellt barnperspektiv, till att se barn enkom som personer 

med skyddsbehov till att alltmer bejaka barnets egen agens. Advokat 1 

menar att detta perspektiv finns inom familjerätten men att det behöver 

stärkas inom straffrätten och ger exempel på tillfällen där hon anser att det 

har brustit i rättskedjan för barn. Jag får liknande berättelser av advokat 2 

som nämner exempel på brister av samma art som advokat 1. Domaren och 

forskaren pekar båda på distinktionen subjekt och objekt och menar att 

barnkonventionen skulle leda till att barn i större utsträckning behandlades 

som subjekt. Här blir det intressant att återkomma till Singer, Eekelaar och 

Schiratzki. Singer menar att det som beskrivs som barnets bästa i praktiken 

ofta går före det enskilda barnets egen vilja. Detta kan tolkas som att ett 

”skyddsperspektiv” har företräde framför barnet som eget rättssubjekt. 

Schiratzki menar att om synen på barnets rättigheter endast handlar om att 

skydda barnet, innebär det en konflikt med tanken på att barnets 

självständighet ska främjas och att barnets egen uppfattning ska beaktas. Det 

står också i motsats till vad barnkonventionen reglerar om barnets rätt att bli 

hörd och att dess åsikter ska vägas in i alla frågor som rör barnet. Schiratzki 

frågar sig även retoriskt om det är rimligt att eftersträva ett universellt 

”barnets bästa” eller om innebörden av barnets bästa snarare torde bero på 

sammanhanget där begreppet ska tillämpas.168 Singer och Eekelaar menar 

dock att det inte behöver vara endast antingen- eller. Utan att det är möjligt 

att tillämpa både empirisk forskning på vad som är bäst för barn och 

samtidigt lyssna på barnets egen uppfattning. Domaren ger uttryck för att 

dagens påföljder är standardiserade på ett sätt som kan vara till nackdel för 

barnets utveckling. Han uttrycker ett behov av att just se barn ur 

individperspektiv och att barnets bästa kan innebära olika saker i varje given 

situation. Även forskaren hävdar att barnkonventionen i likhet med EKMR 

har ett individperspektiv. Samma parallell drar jag till domarens reflektion 

kring barn som målsägande, att deras biträde mest finns där för att processen 

ska förlöpa väl i domstol, medan barnet som kan vara ett brottsoffer, sedan 

lämnas därhän utan att få hjälp att hantera konsekvenserna av brottet. Även 

här uttrycker domaren ett behov av att individanpassning.  
                                                
168 Schiratzki, s. 9, se även Brems 
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Medan åklagaren anser att det mesta av barnkonventionens syften och 

värderingar redan finns i svensk lagstiftning och praxis verkar de andra 

informanterna finna att en inkorporering skulle ha något eller mycket att 

tillföra för svensk del. Åklagaren medger att det skulle kunna medföra 

förbättringar även om hennes generella uppfattning, som jag förstår den, är 

att det råder normharmoni mellan barnkonventionen och de svenska 

regleringarna. Även advokat 1 ger uttryck för en fördragskonform tolkning, 

eller normharmoni. Hon tror inte att det skulle innebära någon stor 

förändring för svensk rätt eftersom hon upplever att barnperspektivet är 

implementerat i svensk lagstiftning. Samtidigt påpekar hon att om 

barnkonventionen blir direkt tillämplig som lag skulle den bli tydliggjord 

och det skulle bli det lättare för hennes yrkeskategori att hänvisa till den, 

vilket skulle medföra en stärkt position för barnet. 

 

Advokat 2 uppmärksammar vad hon menar är stora brister när barn och 

unga förhörs utan försvarare närvarande och menar att det inte är i enlighet 

med barnkonventionen. Även advokat 1 belyser detta. Både advokat 2 och 

advokat 1 berättar att polisen verkar ha som teknik att hota eller pressa barn 

att höras utan försvarare med argumentet att barnet annars skulle hållas 

frihetsberövade under längre tid. Båda advokaterna efterlyser ett 

tydliggörande av de bestämmelser som rör barn i inledande rättsprocess. 

Advokat 2 efterlyser samordning mellan olika myndigheter för att förbättra 

barns rättigheter i rättskedjan. Kritiken liknar den som FN:s 

barnrättskommitté lämnat till Sverige om bättre samordning mellan 

myndigheter.  

 

Advokat 1 berättar att hon i ett mål fått anledning att hänvisa till 

barnkonventionens artikel 16 om barnets rätt till familj och privatliv.169 

Singer diskuterar denna rättighet utifrån olika aspekter. En aspekt som 

Singer menar inte uppmärksammas är frihetsberövade barns rätt till 

privatliv. Sverige har fått omfattande kritik av både FN:s barnrättskommitté 
                                                
169 Denna rättighet finns även stadgad i RF 1 kap 2 § 
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och FN:s tortyrkommitté angående långa häktningstider, i synnerhet för 

barn och unga.170 Det är inte heller ovanligt med restriktioner. 

Restriktionerna påverkar förstås barnets möjlighet och tillgång till sitt 

privatliv och familjeliv, kontakt med anhöriga och vänner.  

 

Ovanstående iakttagelser och reflektioner är intressanta i relation till 

barnkonventionens artikel 12 som ger uttryck för barn som självständiga 

och kompetenta rättssubjekt som har rätt att aktivt påverka sina 

levnadsomständigheter, istället för att endast ha rätt till skydd som härleds 

ur barnets sårbarhet och beroende av vuxna.171 Singer menar att synen som 

kommer till uttryck i artikel 12 har haft svårt att få ordentligt genomslag i 

rättstillämpningen. Barnkonventionen slår fast att barn är 

rättighetsinnehavare och samhällsmedborgare i stort sett liksom vuxna. Det 

ska vara en utgångspunkt vid tolkningen av barnkonventionen, skriver 

Singer, men menar att det inte alltid uppmärksammas.172 Här blir forskarens 

reflektioner intressanta, när hon menar att det har varit ett rådande 

perspektiv på barn som ”skyddsvärda” men utan att de blir 

rättighetsinnehavare och subjekt. Kanske beror det som Singer anför, att 

barn som rättighetsbärare har haft svårt att få genomslag, på det som 

forskaren uttrycker, att det perspektivet är främmande för svensk 

rättstillämpning? Hon beskriver det rentav som ”osvenskt”. 

 

Domaren ger även goda exempel, som Barnahus, som han menar ligger i 

linje med barnkonventionen och att man beaktar barns särskilda behov. I 

straffrätten tar han upp dels vad gäller frihetsberövande att man inte beaktar 

barns behov vid placering. Angående skadestånd är det vanligt att barn som 

har begått brott åläggs att, utan hänsynstagande till sin ungdom betala 

samma belopp som en vuxen, berättar han. När det gäller straffutmätningen 

beaktar man barn så att barn får kortare tider men vad gäller skadestånd 

tillämpas inget barnperspektiv. Jag tänker att det med ett barnperspektiv blir 

                                                
170 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-fn-kritik-vantas-mot-haktestider_4010783.svd från 
den 15 oktober 2014 
171 Singer, s. 360 
172 Ibid 
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problematiskt att använda samma sätt att se på påföljder för barn som man 

gör på för vuxna lagöverträdare i det att böter, som för vuxna anses vara en 

mildare påföljd, förutsätter en inkomst. Barns sysselsättning är att gå i 

skolan de har oftast ingen egen inkomst, vilket medför betydligt svårare att 

kunna betala böter eller skadestånd än en vuxen. Att hemförsäkringen inte 

täcker allt, eller när ett barn har föräldrar som har svårt att betala kan det 

vara förödande för barns utveckling, vilken enligt barnkonventionen ska 

främjas i det straffrättsliga förfarandet. Både advokat 1 och domaren 

bekräftar att det kan finnas en problematik i det.  

 

Både domaren och åklagaren uppmärksammar införandet av att man skulle 

ha personal som hade särskild fallenhet för mål med barn. Domaren menar 

att det inte längre nyttjas, och tror att förklaringen är bristen på ekonomiskt 

incitament. Åklagaren uppger att hon har tillgång till kurser med inriktning 

på barn men att hon inte har gått någon sådan. 

  

En annan resursfråga, enligt domaren, är att reaktionen på brottet tar för lång 

tid för den tilltalade. I detta får han delvis medhåll från advokat 1 som 

uppger att det kan dröja mycket länge hos åklagaren innan målet går till 

domstol.  

 

När det gäller tillämpning av barnkonventionen är Victors analys relevant. 

Med ett barnperspektiv på hans text om hur EKMR har hanterats, illustreras 

hur barnkonventionen kan tolkas på ett liknande sätt som EKMR då även 

den till stor del innehåller värdegrunder. Domaren uttrycker full tillit till 

sina kollegor och tror inte att tillämpningen blir några problem. Han anför 

att vi tillämpat värdegrundsstyrd lagstiftning sedan 1100-talet. Advokat 1 

tror inte heller att tillämpningen blir några större problem, dels för att hon 

redan tänker att det råder normharmoni mellan barnkonventionen och 

svensk lagstiftning, dels sätter hon sin tilltro till att praxis kommer lösa 

eventuella problem underhand.  
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”Barnets bästa”, kan, som beskrivits ovan, enligt Schiratzki ses i utvidgad 

och inskränkt bemärkelse. Informanterna talar uteslutande om barnets bästa 

och barnets rätt i den inskränkta bemärkelsen. De nämner konkreta hot som 

barnet ska skyddas ifrån och att man bör bli bättre på att se barnets behov i 

den processen. Ingen nämner faktiskt lagstiftningens normerande effekter. 

Jag ser det som att barnets bästa i den inskränkta och den utvidgade 

bemärkelsen hänger ihop. Enligt Schiratzki är den normerande funktionen 

ett av syftena med barnrätt. Ett exempel på normerande lagstiftning är den 

om barnaga, som jag beskrev i kapitlet om barn svensk straffrätt. Det är 

rimligt att anta att utvecklingen efter lagstiftningen om barnaga har ökat 

barns upplevelse av trygghet i sin vardag i förhållande till tidigare. På så 

sätt, menar jag att barnets rätt och barnets bästa i den inskränkta 

bemärkelsen påverkar även barnets bästa i den utvidgade eller utomrättsliga 

bemärkelsen. Barns rätt i utomrättsliga sammanhang och i utvidgad 

bemärkelse bör inte underskattas. Barnkonventionen är ett exempel på 

bestämmelser som syftar till att påverka barns rätt både i inskränkt och i 

utvidgad bemärkelse. Anledningen till att informanterna fokuserar på den 

inskränkta betydelsen kan, enligt min tolkning, vara ett uttryck för dels att 

man i Sverige är relativt ovan vid rättighetsdiskurser uttryckta i svepande 

ordalag (EKMR kan sägas vara ny med det), dels kan det bero på att 

lagstiftningens normativa ambitioner inte diskuteras i så stor utsträckning.  

 

Som väntat hade den geografiska platsen varifrån informanterna bedrev sin 

verksamhet inte någon betydelse för studiens utfall. Informanter från olika 

delar av Sverige gav likalydande synpunkter eller åtminstone inga skillnader 

som kunde härledas till deras vistelseort. Däremot finns det en skillnad 

relaterad till vilken yrkeskategori de tillhör. Domaren och forskaren talade i 

större utsträckning om barns rättsliga position på ett allmänt och mer 

abstrakt plan, såsom ”subjekt” och ”objekt”. De menade att barns situation 

inom straffrätten i allmänhet skulle förbättras med barnkonventionen 

eftersom själva synsättet på barnet och barnets roll skulle förändras till en 

mer modern syn. Detta synsätt liknar det Singer skriver om, att barns 

rättigheter är som vuxnas, att barn ska ses som kompetenta individer med 
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förmåga att förfoga över sina rättigheter även om de är i behov av skydd. 

Denna syn kan kopplas till Eekelaars ”welfarism”. Singer poängterar vikten 

av att målsättningen barnets bästa kontinuerligt måste omprövas och 

uppdateras för att fylla sin funktion. 173 

 

Advokaterna gav konkreta exempel där de var kritiska till den nuvarande 

situationen för barn inom straffrättsprocessen och pekade således på 

specifika situationer där de tänker sig att barnet skulle ges bättre eller 

tydligare rättsliga möjligheter med barnkonventionen direkt tillämplig. 

Kommittén med ansvar för utredningen om inkorporering av EKMR i 

Sverige menade att inkorporering skulle leda till stärkt skydd för den 

enskilde med på grund av den direkta tillämpligheten.174 På samma sätt 

verkar en övervägande del av mina informanter se på en inkorporering av 

barnkonventionen. Åklagaren var generellt sett mindre kritisk till den 

nuvarande situationen, vilket kan ha sin förklaring i deras roller i 

rättsprocessen.  

 

6.4 Barnperspektiv på svensk straffrätt 
Argumenten för ett införande av barnkonventionen som lag kan vara 

folkrättsliga såväl som rättspolitiska. Det finns inget folkrättsligt stöd för att 

någon stat är tvungen att inkorporera barnkonventionen. Folkrätten är helt 

neutral till hur man implementerar sina åtaganden.175 FN:s 

barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att inkorporera 

barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté är den främsta uttolkaren av 

barnkonventionen. Det kan vara intressant att ha i åtanke även om Sverige 

inte är formellt bunden till att vare sig inkorporera barnkonventionen eller 

följa barnrättskommitténs rekommendationer.  

 

                                                
173 Singer, s. 363 
174 Bring och Mahmoudi, s. 34 
175 Bring och Mahmoudi, s. 44 
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Genom EU-rätten har svenska jurister de senaste 20 åren kommit att hantera 

bland annat EKMR och andra europarättsliga dokument, exempelvis 

tolkning av förordningar och direktiv som är avfattade på ett liknande sätt 

som barnkonventionen. EU-rätten har även medfört att olika principer, som 

exempelvis proportionalitetsprincipen och legalitetsprincipen, kommit att ta 

alltmer plats i dömandet. Angående argumentet att barnkonventionen 

innehåller ekonomiska och sociala rättigheter (vilket skulle göra den 

svårtillämpad), påpekar Åhman att även EU:s stadga innehåller ekonomiska 

och sociala rättigheter och den är en realitet för Sverige.  

 

Att europadomstolens praxis har underlättat för Svenska domstolar och 

myndigheter går inte att bortse från när man jämför barnkonventionen med 

EKMR. Åhman påpekar dock att fallet inte alltid varit så. Till en början 

fanns en politisk vilja att ge Europadomstolen betydelse och att dess praxis 

skulle få betydelse för svensk rätt.176 Hon betonar också att det finns praxis 

från FN:s barnrättskommitté som, oaktat att den inte har samma formella 

tyngd som praxis från domstol, kan beaktas.177 Åhman menar även vad 

gäller tolkningsansvaret att om domstolarna skulle tolka barnkonventionen 

för snävt finns inget som hindrar lagstiftaren från att ingripa om den 

uppfattar att domstolarna inte tar sitt fulla ansvar. Detta innebär att 

riksdagen kan tillerkänna barn ytterligare skydd utan hinder.  

 

Att FN:s barnrättskommitté, liksom de flesta av de kommittéer som bevakar 

uppfyllandet av människorättskonventioner, rekommenderar staterna att 

inkorporera, görs för att man menar att rättigheterna ska få större internt 

genomslag. Detta, menar Åhman, är berättigat.178  

 

Om barnkonventionen skulle inkorporeras i Sverige innebär det att den 

skulle bli direkt tillämpbar i domstolar och myndigheter. Det går inte att 

med säkerhet förutse effekterna, exempelvis att barnets rättigheter skulle 

stärkas. Åhman menar dock att man kan anta att den skulle åberopas oftare, 
                                                
176 Åhman, s. 21 
177 Åhman, s. 22 
178 Åhman, s. 5 
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och att det skulle byggas upp en nationell praxis gällande barns rättigheter. I 

mina intervjuer bekräftas detta. Sannolikt skulle hänvisande och åberopande 

till barnkonventionen leda till att kunskap om rättigheterna ökar och att 

rättigheterna blir rättsliga verktyg. En inkorporering skulle även leda till att 

konventionen fick mer betydelse för den enskilde eftersom varje barn skulle 

kunna använda den i domstol eller inför en myndighet.  

 

Den svenska straffrättsliga lagstiftningen har många bestämmelser som är 

anpassade för barn och barns behov. Många förändringar har gjorts i syfte 

att anpassa lagstiftningen till barnkonventionens villkor och särregleringarna 

vittnar om att barn har ett starkt legalt skydd i straffrätten.  

 

Sexualbrotten är exempel där det finns specifika regleringar utifrån barns 

utsatthet. De utgör exempel på betoningen att barn är just barn. Jag anser att 

barnperspektivet här kan ses som en typ av maktperspektiv i lagstiftningen. 

Tidigare har rättsväsendets sätt att hantera sexualbrott varit starkt präglade 

av ett vuxenperspektiv. Denna vuxennorm har på senare tid utmanats av 

nyare sätt att hantera sexualbrott mot barn, exempelvis inom polisen och 

socialtjänsten, skriver Singer. Jag tolkar det som ett uttryck för att 

barnkonventionen får alltmer genomslag. Forskaren har ett liknande synsätt 

då hon beskriver den utveckling som skett från ett vuxenperspektiv till ett 

barnperspektiv.  

 

Barnkonventionens rättsskapande värde skulle troligen vidgas efter en 

inkorporering vilket verkar önskvärt hos såväl informanter som de aktörer 

aktiva inom barnrättsliga frågor jag hänvisar till. 

 

Ett exempel på en barnanpassad bestämmelse är den i 25 § LUL att ett mål 

om möjligt ska handläggas av en domare särskilt utsedd för att handlägga 

mål med barn. FN:s barnrättskommitté har uttryckt en oro över bristen på 

åklagare och domare med specialinriktning på barn i Sverige. Här kan man 

se ett exempel på att lagstiftningen har anpassats efter barnkonventionen 

men att man i praktiken inte helt lever upp till villkoren, enligt FN:s 
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barnrättskommitté. Även Unicef för fram att det krävs vidareutbildning av 

tjänstemän och beslutsfattare som ska använda konventionen. Här menar 

man att om konventionen görs bindande ökar det incitamentet att tillgodose 

utbildningsbehovet, menar man.  

 

BO betonar att en inkorporering skulle ge konventionen ett större 

genomslag i praxis och säkerställa att konventionen implementeras i sin 

helhet. BO anser också att en inkorporering skulle stärka barnets roll som 

rättssubjekt och rättighetsinnehavare.179 Att barnkonventionen, liksom 

EKMR, är mer individanpassad kan möjligen överbygga detta. Victors 

analys av EKMR:s framväxt i Sverige är intressant här. Med en analog 

ansats till barnkonventionen kan dessa tankar vara användbara. Den kritik 

som förts fram att barnkonventionen skulle vara svårtillämpad och 

värdestyrd skulle, med Victors argument, kunna överbyggas. De olika 

tolkningssätten av EKMR som Victor presenterat går att använda på samma 

sätt med barnkonventionen. Det blir aktuellt med olika tolkningsmodeller 

beroende på hur respektive artikel är formulerad och vad den syftar till. Om 

barnkonventionen användes inte bara som tolkningsunderlag utan även som 

materiellt komplement (normutfyllnad) där ett område är oreglerat och 

genom detta konstruera en regel, på liknande sätt som Victor redogör för att 

man gjort med EKMR, skulle dessa problem lösas underhand. De artiklar 

som är värdestyrda, syftar ju ofta till att påverka barns rätt i utvidgad 

bemärkelse såväl som att vara en utgångspunkt för hur frågor kring barn ska 

hanteras.  

 

Jag har diskuterat de olika perspektiven på barnets ställning. En viktig 

aspekt i sammanhanget är att detta även har med statens roll att göra. Statens 

förpliktelser kan, som diskuterats ovan, vara negativa, som att skydda barnet 

från exempelvis våld. De positiva förpliktelserna innebär att barnet har rätt 

att få något, exempelvis utbildning. Detta kräver en aktiv handling från 

statens sida och rör sig naturligtvis om resurser. Barnkonventionen 

                                                
179 http://barnombudsmannen.blogspot.se/2013/03/norge-visar-vagen-barn-i-utsatta.html 
hämtad den 5 november 2014 
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innehåller både negativa förpliktelser för staten, där barnet ska skyddas, men 

även positiva förpliktelser. Synsättet på barn som endast skyddsbehövande 

upprätthåller bara statens negativa förpliktelser. Det vidgade 

barnperspektivet som diskuterats ovan kräver i större utsträckning positiva 

förpliktelser för staten. Jag föreställer mig att en del av motståndet mot att 

inkorporera barnkonventionen i själva verket även kan ha haft mer politiska 

orsaker än juridiska. Kanske finns en skepsis mot dessa sociala rättigheter 

för att de anses vara svåra att uppfylla, även om barnkonventionen 

underlättar stegvis genomförande. EKMR har dock banat vägen för att 

sociala rättigheter och värdegrundade bestämmelser går bra att tillgodose 

om metoderna anpassas efter kontexten. Möjligen döljer sig här även en 

blindhet mot det egna systemet, en föreställning om vårt eget system som 

apart. Som domaren berättade har man även i svensk lagstiftning haft med 

värdegrunder att göra sedan länge. Det konfliktperspektiv, som Victor talar 

om, torde kanske övergå till ett komplementperspektiv?  

 

För en framtida studie hade det varit intressant att även innefatta 

politikernas del i diskursen. Om samhällsutvecklingen även fortsättningsvis 

ska vara kumulativ och förankrad i empirisk forskning måste dessa frågor 

diskuteras såväl inom det juridiska fältet som det politiska, både innanför 

och utanför akademin. 

 

6.5 Slutsatser 
I den här studien har jag genom en redogörelse för svensk straffrätt i 

förhållande till barn visat att de svenska lagarna på området i stor 

utsträckning har barnanpassats. Barnrättens intåg i det juridiska fältet har, 

med hjälp av interdisciplinära grepp, synliggjort den diskursförändring som 

skett i samhällets syn på barn och barns ställning. Genom att intervjua 

verksamma jurister på olika håll i rättskedjan har jag sökt svar på frågan om 

det finns ett behov av barnkonventionen direkt tillämplig som lag i Sverige. 

Min empiri är begränsad men visar att det kan finnas situationer där 

barnkonventionen hade varit fördelaktig att kunna åberopa på ett mer 
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självklart sätt. Genom att studera doktrin och offentliga aktörers 

diskussioner har jag skaffat mig en bild av behovet av barnkonventionen 

liksom frågan satt i rättslig analys. Genom komparativ metod har jag 

jämfört Norge och Sverige i frågan om inkorporering av barnkonventionen 

och studerat Norge som en eventuell förebild för Sverige på området. 

Sammantaget visar min empiri dels att barnkonventionen på ett generellt 

plan kan antas ge barn en mer autonom position i den straffrättsliga 

processen, på så sätt att barnets ställning skulle bli mer som ett rättssubjekt, 

istället för ett skyddsobjekt, dels att det finns ett brett stöd för inkorporering 

av barnkonventionen hos såväl praktiserande jurister som offentliga aktörer 

som driver barnrättsfrågor. Doktrinen visar hur de eventuella svårigheterna 

som man tidigare uppmärksammat att en inkorporering skulle kunna 

innebära, på flera sätt har överkommits. På samma sätt som EKMR har 

inlemmats i rättstillämpningen trots dess för svensk del främmande 

utformning torde barnkonventionen kunna arbetas in och tillämpas 

efterhand. Det norska exemplet har visat detta, att domstolarna från att ha 

använt barnkonventionen som ett komplement numera använder den som en 

självständig rättskälla. 

 

Studien har haft en ansats av de lege ferenda då syftet med uppsatsen varit 

att diskutera om Sverige bör inkorporera barnkonventionen med en barn- 

och straffrättslig utgångspunkt. Min slutsats är att barn i straffrättsprocessen 

skulle ges en bättre rättslig ställning, tydliggjorda rättigheter och bättre 

möjligheter att få sina intressen tillvaratagna med en inkorporering av 

barnkonventionen.  
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Bilaga A 
 

Intervjufrågor  
 

Ser du barnkonventionen som en rättskälla? 

Ser dina kollegor barnkonventionen som en rättskälla? 

 

Hur ser barnets rätt ut i straffrätten? 

 

Reflektioner kring begreppet ”barnperspektiv”? 

 

Skulle en inkorporering av barnkonventionen innebära någon förändring för 

unga i straffrätten? 

 

Skulle det kunna uppstå problem vid tillämpning på grund av hur 

barnkonventionen är formulerad och upplagd? 

 

Skulle barnkonventionen stärka barnets position som rättssubjekt respektive 

rättighetsinnehavare? 

 

Vad är ”barnets bästa” i straffrätten? 

• Som målsägande 

• Som tilltalad 

 

Anser du att barnkonventionen bör göras direkt tillämplig som lag i 

Sverige? 
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Bilaga B 
Barnkonventionen, utvalda artiklar 

 

Artikel 6 

Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

 

Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling. 

 

Artikel 12 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. 

 

För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen 

direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är 

förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- 

och administrativa förfaranden som rör barnet. 

 

Artikel 16 

Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- 

och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga 

angrepp på sin heder och sitt anseende. 

 

Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. 

 

Artikel 19 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 

och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet 

mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 
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vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena 

förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård. 

 

Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta 

effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar 

till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för 

andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, 

remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan 

beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för 

rättsligt ingripande 

 

Artikel 34 

Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall 

konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och 

multilaterala åtgärder för att förhindra; 

(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. 

(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet. 

(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt 

material. 

 

Artikel 37 

Konventionsstaterna skall säkerställa att: 

(a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning. Varken dödsstraff eller livstids 

fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som begåtts av 

personer under 18 års ålder; 

 

(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, 

anhållande, häktning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av 
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ett barn skall ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista 

utväg och för kortast lämpliga tid; 

 

(c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för 

människans inneboende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos 

personer i dess ålder. Särskilt skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt 

från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta och 

skall, utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom 

brevväxling och besök; 

 

(d) varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång till såväl 

juridiskt biträde och annan lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt 

frihetsberövande prövad av en domstol eller annan behörig, oberoende och 

opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken. 

 

Artikel 40 

Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller 

åtalas för eller befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt 

som främjar barnets känsla för värdighet och värde, som stärker barnets 

respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som 

tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja att barnet 

återanpassas och tar på sig en konstruktiv roll i samhället. 

 

För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i 

internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt säkerställa att, 

 

(a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt att 

ha begått brott på grund av en handling eller underlåtenhet som inte var 

förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den tidpunkt då den 

begicks 

 

(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott skall ha 

åtminstone följande garantier: (i) att betraktas som oskyldigt innan barnets 
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skuld blivit lagligen fastställd; (ii) att snarast och direkt underrättas om 

anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar eller 

vårdnadshavare och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid 

förberedelse och framläggande av sitt försvar; (iii) att få saken avgjord utan 

dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller 

rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av 

juridiskt eller annat lämpligt biträde och, såvida det inte anses strida mot 

barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder eller situation, barnets 

föräldrar eller vårdnadshavare; (iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller 

erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot 

barnet samt att på lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och 

förhörda; (v) att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut 

om åtgärder till följd därav omprövade av en högre behörig, oberoende och 

opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt lag; (vi) att utan kostnad 

få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk som används; 

(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet. 

 

Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden 

samt upprättandet av myndigheter och institutioner som är speciellt 

anpassade för barn som misstänks eller åtalas för eller befinnes skyldiga att 

ha begått brott och skall särskilt, 

 

(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder 

 

(b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för behandling av barn 

under denna ålder utan att använda domstolsförfarande, under förutsättning 

att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo respekteras. 

Olika åtgärder som t ex vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, 

övervakning, vård i fosterhem, program för allmän utbildning och 

yrkesutbildning och andra alternativ till anstaltsvård skall finnas tillgängliga 

för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras 

välfärd och är rimligt både med hänsyn till deras personliga förhållanden 

och till brottet. 
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