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Sammanfattning
Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Regeringen har varit tydlig med att barnkonventionen
ska inkorporeras för att det på så sätt tydliggörs att barn är ett rättssubjekt med egna specifika
rättigheter. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad inkorporeringen kommer att betyda
för barn och deras rättigheter samt vad det tredje tilläggsprotokoll skulle kunna innebära för
barns klagorätt. Protokollet ger barn rätt att till barnrättskommittén inlämna klagomål om de
har fått sina rättigheter kränkta enligt barnkonventionen och de tillhörande fakultativa
protokollen. För att uppnå syftet med uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts.
Resultatet av studien visar tydligt att vid inkorporeringen av barnkonventionen så kommer
konventionen att erhålla status av vanlig lag, utan det förstärkta skydd som Europakonventionen
har. Med tanke på att speciallag går före allmänt hållen lag kommer troligen annan lag i många
fall ha företräde framför barnkonventionens mer allmänt hållna artiklar. Inkorporeringen av
barnkonventionen innebär också att barn kommer att sakna klagorätt och domstolar kommer att
sakna en direkt skyldighet att använda sig av barnkonventionens artiklar. Inkorporeringen
innebär därför en ”icke-rättighetslag”, då barn får sina rättigheter inskränkta till följd av beslut
som är fattade av vuxna.
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Förkortningar
EKMR

Europeiska konventionen från 1950 om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Barnkonventionen

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 1989.

TP3

Det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en
internationell klagomekanism för barn.

SkL

Skadeståndslagen (1972:207)

FB

Föräldrabalken (1949:381)

RF

Regeringsformen (1974:152)

HD

Högsta domstolen.

1 Inledning
Barnkonventionen slår fast att barn har vissa grundläggande rättigheter. Genom att slå fast att
någon har rättigheter klargörs också att det finns plikter och ansvar som åvilar andra och som
motsvarar eller harmonierar mot rättigheterna. En rättighetsinnehavare är inte utelämnad till
andras godtycke. Den som har rättigheter har också rätt att få dessa tillgodosedda och skyddade.
Ett kännetecken för rättigheter anses vara att individen själv har rätt att kräva uppfyllandet av
en rättighet eller att avstå från den. 1 Syftet bakom att barns rättigheter skiljs från vuxnas
rättigheter genom barnkonventionen är att barn behöver ett särskilt skydd, inte att barns
rättigheter är underordnade vuxnas.2
Utredningen som ligger till grund för beslutet att barnkonventionen ska bli lag omfattar inte hur
barns rätt till upprättelse ska säkerhetsställas om dessa blivit kränkta enligt barnkonventionen.
Detta är ett nödvändigt medel för att barns rättigheter ska respekteras och efterlevas fullt ut.
Enligt barnkonventionen ska rättigheterna gå att pröva rättsligt genom att barn och unga ges
tillgång till domstolar och möjlighet att inleda rättsliga förfaranden om kränkningar av
rättigheterna.3 Detta har betydelse utifrån två aspekter. För det första, barnkonventionen klargör
att barn är ett rättighetsbärarande subjekt och att deras rättigheter inte är förhandlingsbara samt
att om barn inte har möjlighet att kunna utkräva sina rättigheter så får rättigheterna en betydligt
svagare ställning.4 För det andra handlar det om att se till att en rättsutveckling sker.5 Om barn
inte har möjlighet att utkräva sina rättigheter kommer inte ärenden upp till vare sig
förvaltningsmyndigheter eller domstolar.6
Till barnkonventionen hör tre fakultativa protokoll som syftar till att tydliggöra och förstärka
konventionen i olika delar. Det tredje fakultativa protokollet om ett individuellt
klagomålsförfarande innebär att enskilda barn, grupper av barn eller representanter för barn kan
till barnrättskommittén inge klagomål om deras rättigheter enligt barnkonventionen har blivit
kränkta.

1.1 Syfte och frågeställning
Uppsatsen har två syften. Det första syftet är att analysera barnkonventionens införlivande i
svensk rätt och vad det innebär för barns rättigheter. Här sker även en jämförelse med
inkorporeringen av EKMR som första och hitintills enda införlivade rättighetskonvention samt
en utblick mot Norge som också införlivat barnkonventionen i norsk rätt. Det andra syftet med
uppsatsen är att utreda vad det tredje tilläggsprotokollet skulle innebära för barns klagorätt i
Sverige. Eftersom det är barn och deras rättigheter som är målgruppen för barnkonventionen så
bör det även vara deras rättighet att kunna klaga och på så sätt få upprättelse om deras rättigheter
har kränkts. Barnrättskommittén har även förtydligat att rättigheterna i konventionen är barns
rättigheter inte vuxnas.7
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Singer, 2019, s. 43.
Kaldal, & Farkhooy, 2017, s. 42.
3
CRC/GC/2003/5, pkt. 24. Barnkonventionen innehåller inga bestämmelser om effektiva rättsmedel vid
överträdelser av konventionen. Kravet på att det ska finnas effektiva rättsmedel för att avhjälpa eller gottgöra
kränkningarna av rättigheterna anses dock vara underförstått.
4
Kaldal, & Farkhooy, 2017, s. 3.
5
Se b.la. prop. 2017/18:186 s. 87,89. och SOU 2016:19, s. 421.
6
Leviner, 2018, s. 307.
7
Kaldal, & Farkhooy, 2017, s. 41.
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Följande frågeställningar behandlas i uppsatsen:
•
•
•

Vilka skillnader och likheter finns mellan införlivandet av barnkonventionen och
Europakonventionen?
Vilka klagomöjligheter finns det för barn om deras rättigheter har kränkts?
Vad skulle ett införlivande av det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen få för
betydelse för barn och deras klagorätt enligt svensk rätt?

1.2 Metod och material
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar kommer en rättsdogmatisk metod att
användas. Kleineman menar att det oftare är enklare att beskriva metoden utifrån vad man
faktiskt gör när man använder sig av rättsdogmatiska metoden, eftersom själva beskrivningen
framstår som vag, oklar och ibland som direkt motsägelsefull.8 Rättsdogmatikens syfte är att
fastställa gällande rätt dvs. beskriva, rekonstruera en rättsregel eller ett rättssystem. Källorna
som används utifrån metoden är de allmänt accepterade rättskällorna såsom lagstiftning,
rättspraxis, lagförarbeten och doktrin. På senare år har även uppmärksamhet riktas mot s.k. soft
law. Detta är regler som har tillkommit på andra sätt än genom formell lagstiftning men som
ändå anses ha betydande värde.9
Det material som i första hand har använts i uppsatsen är Barnrättighetsutredningens betänkande
SOU 2016:19 , proposition 2017/18:186 och relevant doktrin. Annat material som har använts
är barnrättskommitténs allmänna kommentarer och rekommendationer. I studien av barns
klagorätt granskas Barnombudsmannens kartläggning av barns och ungas möjlighet att
framföra klagomål när deras rättigheter har kränkts, vilket kan hänföras till en rättsanalytisk
metod.10 Ett rättsanalytiskt arbete stannar inte vid att fastställa gällande rätt utan fortsätter att
analysera rätten. Sandgren menar att metoden har klara beröringspunkter med rättsdogmatisk
metod men att arbetet blir friare än den dogmatiska och att annat material då kan användas.
Arbetet kan byggas på material som inte fastställer gällande rätt, b.la. studier och doktrin som
normalt inte används inom den rättsdogmatiska metoden. Sandgren menar vidare att det är
naturligt att göra jämförelser med utländsk rätt utan att jämförelsen bidrar till att fastställa
gällande rätt. Syftet kan vara att tillgodose ett kunskapsintresse eller att konstatera skillnader
och likheter.11 Norge är likt Sverige ett dualistiskt land. Norge ratificerade barnkonventionen
år 1991 och inkorporerade den i norsk lag år 1999.12 Denna likhet med Sverige gör Norge till
ett särskilt bra land att jämföra med. Den svenska regeringen har anfört att praxis bildats relativt
fort efter inkorporeringen i norsk rätt och på så sätt har även tolkningsunderlag kunnat
tillgodoses, och regeringen menar att en liknande utveckling skulle kunna ske i Sverige. 13 Därav
är det av intresse att söka likheter och skillnader rörande inkorporeringen av barnkonventionen
i norsk respektive svensk rätt.
Kleineman menar att det är av vikt att man redovisar de olika argumenten som man använder
sig av och på så sätt håller isär dem. Man har traditionellt skilt mellan en de lege lataargumentation och en de lege ferenda-argumentation. Med de lege lata menas att beskriva
rättsläget som det är. Den andra argumentationen de lege ferenda hänförs till att föreslå
8

Kleineman, s. 21.
Kleineman, s. 21, 29, och 31.
10
Sandgren, s. 45.
11
Sandgren, s. 45–47.
12
Det skedde genom Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) (Lag
1999-05-21-30).
13
Se kap. 3.4 och 2.1.
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lösningar på ett problem som än så länge framstår som olösta.14 Under disposition redogörs när
en de lege ferendaargumentation används.

1.3 Disposition
Uppsatsen är indelad i 4 kap. I kapitel 2 ges en bakgrund till ratificeringen och inkorporeringen
av barnkonventionen. Här analyseras också förarbetsuttalanden mot relevant forskning på
området. Detta är av vikt för att få en förståelse för hur domstolarna tidigare har använt sig av
barnkonventionen i sina domar och för att få en uppfattning vilka skillnader som kan bli aktuella
när den inkorporeras. Det görs även en jämförelse med Europakonventionen i ett liknande
intresse, men fokus ligger på skillnaderna mellan konventionerna samt betydelsen av 2 kap. 19
§ RF. Det ger en överblick av gällande rätt och vilka möjligheter eller hinder som kan finnas
hos domstolarna och för barn att genomdriva sin rätt till upprättelse.
I kapitel 3 ges en alternativ förklaring till vad en rättighet är och i vilken omfattning barn kan
ha rättigheter och vilka brister som funnits vid tillämpningen av barnkonventionen i Sverige.
Det redogörs även för vilka alternativ som det finns för barn i dag att kunna klaga och få
upprättelse om deras rättigheter har blivit kränkta. Det ger en bakgrund till dagens reglering och
de svårigheter som barn kan stöta på samt hur dagens reglering motsvarar de krav som finns
enligt barnkonventionen. I kapitel 3.3 redogörs för det tredje tilläggsprotokollet och vilken
betydelse protokollet skulle kunna få för barn om deras rättigheter kränks. Vidare görs en
utblick mot Norge. Där fokus kommer att vara på norsk praxis utveckling och barns klagorätt,
samt skillnader och likheter rörande inkorporeringen av barnkonventionen i norsk respektive
svensk rätt.
Uppsatsen avslutas med en de lege ferenda-argumentation i kapitel 3.5. Denna syftar till att ge
förslag på hur barns rätt till upprättelse om deras rättigheter har blivit kränkta kan se ut.
Analysen och diskussionen innehåller vad som framkommit utifrån de använda källorna. Men
med tanke på att ingen idag vet hur inkorporeringen kommer att tillämpas kommer den att
innehålla en friare argumentation.

14

Kleineman, s. 36.
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2 Barnkonventionens status i Sverige
Initiativet till barnkonventionen togs av Polen i samband med FN:s barnår 1979.
Barnkonventionen är en konvention med nästintill globalt stöd. Det enda landet som ännu inte
har ratificerat konventionen är USA.15 Riksdag och regering har sedan ratificeringen år 1990
en folkrättslig förpliktelse att efterleva konventionen. 16 I förarbetena anges att ”[g]enom
konventionen klargörs på ett tydligare sätt än tidigare att barn har egna rättigheter som det är
staternas skyldighet att respektera och förverkligade”. 17 Vid ratificeringen konstaterade
regeringen att normharmoni förelåg, vilket innebär ett konstaterande att nationell rätt redan står
i överenstämmelse med förpliktelserna enligt konventionen. Detta leder vidare till att någon ny
lagtext inte antas.18 Sverige blev folkrättsligt bunden av konventionen när den ratificeras, men
samtidigt är Sverige ett dualistiskt land.19
Den dualistiska teorin innebär att domstolar och förvaltningsmyndigheter inte har någon
skyldighet att tillämpa något annat än inhemsk rätt. Folkrätten må vara av högre dignitet, men
den binder endast staterna. Den dualistiska teorin ger staterna konstitutionell frihet i ifråga om
regleringen av förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt. Folkrätten förhåller sig neutralt
till hur en stat uppfyller sina internationella förpliktelser. Det huvudsakliga är att staten
uppfyller sina förpliktelser.20 Så länge konventionen inte är inkorporerad gäller den enligt
svensk rättstradition inte direkt som svensk lag.

2.1 Inkorporeringen av barnkonventionen
Frågan om barnkonventionen ska inkorporeras i svensk rätt är inte ny. Redan 1996 tillsattes
Barnkommittén. I sitt huvudbetänkande kom Barnkommittén fram till att barnkonventionen inte
bör inkorporeras i svensk rätt. Skälen till detta var flera. Barnkommittén kom b.la. fram till att
barnkonventionen innehåller många relativt svaga formuleringar som är svåra att tolka direkt
av en domstol. Därav menade de att konventionen bör tolkas politiskt av riksdagen som kan
stifta de lagar som krävs för att rättigheterna i konventionen bäst ska slå igenom. 21
Barnkonventionen har i vissa delar införlivats i svensk rätt genom transformering. Skillnaden
mellan inkorporering och transformering ligger just i de två sätten dualismen kommer till
uttryck. Med inkorporering är det traktatstexten som ger uttryck för det folkrättsliga åtagandet
och genom transformering är det den svenska rättsregeln som reflekterar det folkrättsliga
åtagandet.22 Genom transformering så är det endast den svenska översättningen och inte den
autentiska traktattexten som är gällande som författningstext.23 Sedan regeringen lämnade sin
proposition om en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige24 har diskussionerna om
inkorporering av barnkonventionen fortsatt b.la. genom ett flertal motioner i riksdagen.25
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Schiratzki, s. 27.
Prop. 1989/90:107 Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter.
17
Ibid, s. 19.
18
Ibid, s. 3.
19
SOU 2016:19 s. 350.
20
Bring, Mahmoudi, & Wrange, Sverige och folkrätten s. 58.
21
SOU 1997:116 s. 19.
22
Grahn-Ferley, SvJT, 2018, s. 453.
23
Bring, Mahmoudi, & Wrange, 2014, s. 60.
24
Prop. 2009/10:232.
25
SOU 2016:19 s. 363.
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Genom kommittédirektiv 2013:35 påbörjades översynen av hur lagar och andra föreskrifter
överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen.26 Sedan arbetet påbörjades
2013 fick Barnrättsutredningen genom tilläggsdirektiv 2015 i uppdrag att även lämna förslag
till en lag om inkorporering av barnkonventionen.27 Barnrättighetsutredningen lade 2016 fram
ett betänkande om att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Utredningens slutbetänkande
har även fungerat som underlag för regeringens förslag om inkorporering av barnkonventionen.
I juni 2018 röstade riksdagen ja för att inkorporera barnkonventionen. Resultatet är lag
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter som träder i kraft den 1
januari 2020. Lagen har endast en paragraf.
1§ Artiklarna 1–42 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989
om barnets rättigheter ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag.
Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med en
svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.
En inkorporering betyder att barnkonventionen får status som svensk lag och måste beaktas av
domstolar och andra myndigheter i deras beslutprocesser, mål och ärenden som rör barn. 28
Bakgrunden till en inkorporering låg b.la. i att regeringen inte ansåg att konventionen hade fått
tillräckligt genomslag i rättstillämpningen och att barn inte alltid behandlades som bärare av
sina rättigheter. Regeringen menar att en inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt
med egna specifika rättigheter tydliggörs.29 Regeringen anser att en inkorporering i princip inte
innebär någon ny uppgift för tillämparna då lagstiftningen redan idag ska tolkas
fördragskonformt. För att alla barn ska kunna få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda anser
regeringen att det finns ett behov av att förtydliga att barnets rättigheter ska beaktas i svensk
rättstillämpning. Detta förtydligande sker då via inkorporering av konventionen. 30 Utöver
inkorporeringen kommer även en fortsatt transformering ske av konventionen vilket ökar
förutsebarheten och ger rättstillämparen stöd i tolkning och tillämpning.31
I syfte att ge stöd i det fortsatta arbetet med transformeringen har även regeringen tillsatt en
utredning med uppdrag att genomföra en kartläggning i hur väl svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med barnkonventionen. 32 Lagrådet ansåg i sitt yttrande b.la. att det är
bekymmersamt att rättstillämpningen får ansvaret för att bedöma vilka
konventionsbestämmelser som är direkt tillämpliga, eftersom det inte bara rör domstolarna utan
också andra rättsliga instanser som statliga och kommunala befattningshavare som handlägger
ärenden rörande barn. 33 Regeringen menar att det varken är möjligt eller lämpligt att i
förarbetena till inkorporeringslagen ange vilka bestämmelser som är direkt tillämpliga utan att
det beror på den specifika situationen. Regeringen menar vidare att en sådan uppräkning
dessutom skulle kunna hämma rättsutvecklingen och en dynamisk tolkning av
barnkonventionen och därför bör det lämnas till de högsta domstolarna som
prejudikatsbildare. 34 Lagrådet anförde vidare i sitt yttrande att praxis från de högsta
domstolarna kommer att dröja och att alla frågor inte kommer att besvaras på det sättet.
Lagrådet ansåg även att det är en bakvänd ordning att först inkorporera barnkonventionen för
att därefter låta en utredning kartlägga hur konventionen har behandlats i svensk lagstiftning
26

Uppdraget handlade b.la. om att kartlägga särskilt angelägna områden. Se vidare i kap. 3.1.2.
Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) 2015:17.
28
Schiratzki, s. 30.
29
Prop. 2017/18:186 s. 74–75.
30
Ibid, s. 76–77.
31
Ibid, s. 93, 107.
32
Ibid, s. 79.
33
Lagrådets yttrande, 2017, s. 4–5.
34
Prop. 2017/18:186, s. 89.
27
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och i rättstillämpningen. De menar att en utredning borde ha skett först för att därefter läggas
till grund för bedömningen om konventionen ska inkorporeras.35
Leviner anför att såsom betänkandet och propositionen är utformade finns det en tendens till
vad som kan kallas politisk problemdumpning dvs. att ansvaret för att göra svåra avvägningar
och prioriteringar som i grunden är politiska lämnas till rättstillämpningen, vilket i det här fallet
inte bara är domstolar utan även förvaltningsmyndigheter.36

2.2 Principen om fördragskonform tolkning
Fördragskonform tolkning förekommer på två olika sätt inom svensk rätt: dels som en
rättsvetenskaplig term, och dels som en rättsvetenskaplig metod. I propositionen menar
Regeringen att en inkorporering av barnkonventionen i princip inte innebär någon ny uppgift
för tillämparna då lagstiftningen redan idag ska tolkas fördragskonformt.37 Resonemang går att
ifrågasätta utifrån en artikel som Maria Grahn-Farley har skrivit med syftet att förtydliga det
rättsliga begreppet ”fördragskonform tolkning”.38 Hon har studerat domstolspraxis förhållande
till fördragskonform tolkning av mänskliga rättigheters traktat med fokus på folkrättsliga traktat
som faller utanför EU-rätten och EKMR.
Resultatet av hennes studie visar att det går att utskilja två varianter av fördragskonform
tolkningsmetod i praxis. För att tydliggöra de två olika metoderna använder hon sig av
begreppsparet stark respektive svag fördragskonform tolkning. Stark fördragskonform tolkning
är en europarättslig normharmoniseringsmekanism av den icke inhemska rätten som är kopplad
till EU-rätten eller EKMR. En svag fördragskonform tolkning är en av flera tolkningsprinciper
som det står rättstillämparen fritt att använda vid tolkning av svensk rätt. Denna går vidare att
koppla till de folkrättsliga traktaten som faller utanför EU-rätt eller EKMR. 39
Barnkonventionen utmärkte sig genom att den oftare än andra traktat tolkas enligt svag
fördragskonform tolkning. Effekten av svag fördragskonform tolkning på rätten blir marginell
eftersom syftet inte är att förändra rätten utan att endast förtydliga den. Detta är möjligt eftersom
det föreligger en presumtion vid tolkningen av en svensk rättsregel att det folkrättsliga åtagandet
redan överensstämmer med svensk rätt, s.k. normharmoni.
Syftet med den starka fördragskonform tolkningen är just normharmonisering. Det innebär att
den svenska rättsregeln förflyttas och förändras genom strak fördragskonform tolkning tills
normharmoni uppstår. Det är inkorporeringen av EKMR i kombination med RF 2 kap 19 §.40
som skapar uppmaningen till rättstillämparna om att de ska tolka EKMR enligt en stark
fördragskonform tolkning. Inom EU-rätten är det kravet på harmonisering och EU-rättens
företräde som skapar en stark fördragskonform tolkning.41
Till skillnad från tydligheten i praxis är förarbeten betydligt mer glidande i sin användning av
begreppet. 42 Det går att hitta i betänkandet Barnkonventionen blir svensk lag:. ” Att en
internationell konvention inte inkorporerats betyder dock inte att den saknar betydelse (...)
Dessutom är både domstolar och andra myndigheter skyldiga att så långt det är möjligt tolka
35

Lagrådets yttrande, 2017, s. 4–5. Kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med barnkonventionen ska redovisas senast den 15 november 2019 enligt Dir. 2018:20.
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svenska interna rättsregler på ett sådant sätt att de blir förenliga med Sveriges
konventionsåtaganden – fördragskonform tolkning”43
Sammanblandningen i förarbeten mellan EKMR och den övriga folkrätten bidrar till en
förvirring på området. Det som främst orsakar denna förvirring i förarbetena är att de inte alltid
beaktar EKMR:s ställning som svensk lag och den konkreta lagprövningen som finns i 2 kap.
19 § RF. 43 Grahn-Farley menar även att förarbeten ofta använder sig av olika former av
uppmaningar i form av ordet ”ska”. Detta utan att skilja mellan EU-rätt och EKMR och de
traktat som faller utanför för att uppmana till fördragskonform tolkning. Dessa uppmaningar
går även att hitta på flera ställen i propositionen Inkorporering av FN: s konvention om barnets
rättigheter. 44 Det är med andra ord lagtekniskt svårt att förklara uppmaningen om stark
fördragskonform tolkning när det gäller de traktat som faller utanför EU-rätt och EKMR. En
sådan skyldighet inte finns när det kommer till folkrätten allmänt. Den dualistiska traditionen
som vi har i Sverige kräver med andra ord en åtgärd av lagstiftaren för att en uppmaning om
stark fördragskonform tolkning ska finnas.46
Slutsatsen av G-Fs artikel är att man ska vara väldigt noga med att upprätthålla de gränser som
finns mellan folkrätten och den nationella rätten så som man har gjort i praxis. Fördragskonform
tolkning skulle då bli en enhetlig tillämpad doktrin som på ett effektivt sätt skulle bidra med en
utökad förståelse för folkrättens roll inom den svenska rätten och dess tillämpning. Om man
inte upprätthåller den precision som man gjort i domstolarna så hamnar man lätt i det som man
har gjort i förarbetena, och som faktiskt blandar ihop den starka och den svaga fördragskonform
tolkningen. Grahn-Farley menar att det är rimligt att man i framtiden skulle använda sig av
domstolspraxisens uppdelning mellan stark och svag fördragskonform tolkning.47
2.2.1 Europakonventionen
Den enda konventionen om mänskliga rättigheter som tidigare har inkorporerats i sin helhet i
svensk rätt är EKMR. I samband med att Sverige ratificerade EKMR år 1952 fanns inga
överväganden om inkorporering. Utgångspunkten var att svensk rätt överensstämde med de
krav som konventionen ställer, s.k. konstaterande av normharmoni. Det var b.la. i och med att
Sverige ständigt figurerade i mål i domstolen i Strasbourg som frågan om konventionens
ställning fick viss aktualitet.45 År 1990 var antalet registrerade klagomål mot Sverige 125 för
att därefter sjunka.49 År 1991 tillsattes en Fri -och rättighetskommitté i Sverige. Deras arbete
ledde fram till ett delbetänkande som rekommenderade en inkorporering av konventionen.
Inkorporeringen skedde genom vanlig lag (SFS 1994:1219). Konventionen blev på så sätt en
del av den svenska rättsordning och trädde i kraft den 1 januari 1995.46
EKMR har inte status som grundlag men genom en reglering i regeringsformen 2 kap. 19 § har
konventionen fått en plats i den svenska grundlagen. Enligt 2 kap. 19 § RF så får det inte
meddelas lagföreskrifter eller andra föreskrifter som står i strid med konventionen. Inskränker
föreskriften i fråga någon rättighet i konventionen så står föreskriften också i strid med 2 kap.
19 § RF. Stadgandet riktar sig alltså i första hand till lagstiftaren men har betydelse även i
rättskipning och förvaltning. Skulle en viss bestämmelse anses strida mot konventionen ska
43
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myndigheter inte tillämpa den med stöd av 11 kap 14 § eller 12 kap. 10 § RF. Eftersom 2 kap.
19 § RF är en grundlagsföreskrift så ska föreskrifter av lägre rang som strider mot EKMR inte
tillämpas.47
När det gäller inkorporeringen av barnkonventionen så kommer konventionen att ha status av
vanlig lag och därmed vara direkt tillämplig i domstol.48 Det kan innebära att HD kommer att
tolka och tillämpa barnkonventionens artiklar så de både blir effektiva och praktiskt tillämpliga.
Det kan även medföra att avsaknaden av ett motsvarande 2 kap. 19 § RF kan komma att binda
en domstol starkare till nationell rätt utan skyldighet att använda sig av barnkonventionens
artiklar i någon större utsträckning. Grahn-Farley menar att avsaknaden av 2 kap. 19 § RF där
nationell rätt ställs mot folkrätten lämnar det till domstolen att avgöra när man vill göra en
nationell eller folkrättslig tolkning.49
Enligt 8 kap. 18 § RF kommer barnkonventionen att ges företräde framför förordningar och
myndighetsföreskrifter. Regeringen bedömer att det inte finns skäl att särskilt reglera
barnkonventionens ställning i förhållande till annan lagstiftning. Enligt regeringen torde det
sällan uppstå konflikter mellan barnkonventionen och annan lag. De ev. konflikter som kan
uppstå bör kunna lösas av domstolarna och förvaltningsmyndigheterna med hjälp av olika
tolknings- och tillämpningsmetoder.50
Regeringen anför vidare att för att det ska anses vara fråga om en normkonflikt så krävs det att
den aktuella bestämmelsen i barnkonventionen är direkt tillämplig i det enskilda fallet.
Regeringen menar att sådan konflikt endast existerar om svensk rätt ger ett sämre skydd för
barnets rättigheter än det skydd som konventionen ger. Om svensk rätt ger ett starkare skydd
föreligger inte någon normkonflikt eftersom svensk rätt då ska ges företräde. Detta följer av
barnkonventionens artikel 41. I propositionen beskrivs vidare det som Grahn-Farley menar är
stark fördragskonfom tolkning, ”[o]m en ev. motsättning föreligger mellan en svensk lag och
den inkorporerade barnkonventionen så ska den särskilda lagbestämmelsen i största möjliga
utsträckning tolkas så att verklig normkonflikt undviks.”51
Om det inte finns utrymme för att tolka den föredragskonformt så gäller principen om att
specialregel går före en allmänt hållen bestämmelse och principen om att yngre lag går före
äldre lag. Regeringen anför att rättstillämparna därutöver vid en normkonflikt också kan väga
in att barnkonventionen är en konvention om mänskliga rättigheter som därmed kan behövas
ges särskild vikt vid lagtolkning. Därefter görs en hänvisning till propositionen Inkorporering
av Europakonventionen och andra fri och rättigheter och HD:s yttrande. Regeringen menar
vidare att när och hur en sådan avvägning kan göras i ett konkret fall får utvecklas i praxis.52
HD anförde följande, ”[a]tt en konvention om mänskliga rättigheter, även om den i den
inhemska laghierarkin inte kan ha högre rang än vanlig lag, ändå bör på grund av sin speciella
karaktär ges en särskild vikt i fall av konflikt med inhemska lagbestämmelser”.53
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Yttrandet lämnar öppet för tolkning huruvida man hänvisar till mänskliga rättighetstraktat i
allmänhet eller enbart till EKMR. Det synsätt som HD:s ledamöter anför kan även sägas ansluta
sig till principen om fördragskonform tolkning d.v.s. den svaga fördragskonforma tolkningen,
även om den principen gäller i förhållande till internationella överenskommelser i allmänhet.
De uppmaningar som föreskrivs till rättstillämparna när det kommer till EKMR om att lösa
misstänkt normkonflikt enligt en stark fördragskonform tolkning är som tidigare beskrivits
kombinationen av bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF och inkorporeringen.54
Skillnaden mellan konventionerna handlar även om effektivt rättsmedel och en oberoende
domstol. Artikel 13 i EMKR stadgar rätten till ett effektivt rättsmedel på nationell nivå. Rätten
till ett effektivt rättsmedel innebär att det ska finnas en rättslig instans i konventionsstaten som
kan pröva personens påstående om en konventionskränkning. Den prövande insatsen ska sedan
kunna besluta om en lämplig upprättelse, exempelvis skadestånd.55 Ett klagomål måste avse en
kränkning som har drabbat den klagande personligen. Klagorätten tillkommer inte bara
individer utan också grupper och organisationer. Enligt artikel 35 i EKMR måste den drabbade
innan hen vänder sig till Strasbourg ha uttömt alla inhemska rättsmedel. 56 Enligt artikel 46
förbinder sig konventionsstaterna att rätta sig efter en slutlig dom i mål som de har varit part i.
Europarådets ministerkommitté övervakar verkställigheten av Europadomstolens domar.
Ministerkommittén kan efter överkammarens godkännande vidta åtgärder mot en stat som inte
rättar sig efter domen i fråga.57
Till skillnad från EKMR finns inte en oberoende domstol som har uppdraget att tolka och
tilllämpa barnkonventionen. Istället finns FN:s övervakningskommitté, barnrättskommittén.
Kommittén består av 18 oberoende experter och väljs av konventionsstaterna för en tid av fyra
år.58 Deras uppgift är att granskar hur väl staterna uppfyller kraven enligt konventionen och ge
ut allmänna kommentarer med tolkningar av specifika artiklar i konventionen.59 Dessa är inte
juridisk bindande utan räknas som soft law. En utmaning för barnrättskommittén och deras
ställningstaganden är de specifika situationerna i landet. 60 Detta leder exempelvis till att
kommentarerna till EU:s medlemsländer varierar sinsemellan inom samma rättsfråga, vilket
innebär att det inte finns en enhetlig tolkning av barnkonventionen, inte ens av kommittén.61
Trots detta har regeringen framhållit att barnrättskommitténs kommentarer ska tas på stort allvar
och att de även har betydelse som vägledning för Sveriges arbete med att genomföra
konventionen på nationell nivå.62
2.2.2 Barnkonventionen om effektiva rättsmedel och skadestånd
För att rättigheterna i barnkonventionen ska ha betydelse för barnet måste det enligt
barnrättskommittén finnas effektiva rättsmedel vid kränkningar av rättigheterna.
barnkonventionen saknar en egen reglering kring vad som utgör ett effektivt rättsmedel för barn.
För vägledning kring vad som utgör ett effektivt rättsmedel krävs därför att man vänder sig till
andra internationella instrument. Till de viktigaste hör EKMR och artikel 13. 63 Enligt
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kommittén ska det finnas lämplig upprättelse inklusive skadestånd. Vid behov ska det även
finnas åtgärder för att främja fysisk och psykologisk återhämtning, rehabilitering och
återanpassning i enlighet med artikel 39.
Kommittén konstaterar att barns särskilda ställning och beroendeställning gör det mycket svårt
för dem att få tillgång till rättsmedel vid överträdelse av konventionen. Därför måste staterna
ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerhetsställa att det finns förfaranden för barn och deras
företrädare som både är barnanpassade och effektiva. I detta ska det b.la. ingå; råd,
advokathjälp, stöd för att föra talan i egen sak, domstolar och tillgång till oberoende instanser
för att anmäla kränkningar.64
Barnombudsmannen konstaterar att det även finns barn som av olika anledningar inte kan få
hjälp av vårdnadshavare eller en annan vuxen för att kunna framföra sina klagomål. Det kan
bero på att den vuxne saknar förmåga eller att den vuxne och barnet har motstridiga intressen
vilket gör att barnet blir mer begränsade till att kunna framföra klagomål. Staten är skyldig att
tillförsäkra alla barn deras rättigheter enligt barnkonventionen. Vilket gör det angeläget att
staten ägnar särskild uppmärksamhet åt att se till att alla barn och unga på ett likvärdigt sätt ges
möjlighet att kunna klaga om deras rättigheter har kränkts. För att kunna leva upp till detta
menar Barnombudsmannen att man måste säkerhetsställa att det finns mekanismer som även
fångar upp de barn och unga som inte kan få stöd av en vuxen i genomförandet av denna
rättighet.65
I regeringens uppdrag till Barnrättighetsutredningen som 2016 lade fram ett förslag om att
inkorporera barnkonventionen ingick det inte att utreda barns möjligheter till en rättslig
prövning om deras rättigheter kränks enligt konventionen.66 Inte heller behandlades frågan om
skadestånd vid kränkningar av rättigheterna i den inkorporerade barnkonventionen. 67 I
propositionen menade regeringen att konventionen inte är lämpad för att kunna kräva
skadestånd vid brott mot konventionen. De menar även att konventionen inte innehåller några
bestämmelser om effektiva rättsmedel vid överträdelse av konventionen. Det existerar i EKMR
och artikel 13. Det är utifrån den artikeln och den tydliga praxis som har utvecklas vid
Europadomstolen om rätten till nationella effektiva rättsmedel som har lett till att den svenska
rättstillämpningen har utvecklat en rätt till skadestånd vid överträdelse av konventionen.
Regeringen menar vidare att även om det enligt barnrättskommittén finns ett underförstått krav
på att det ska finnas effektiva rättsmedel där b.la. skadestånd ska ingå så skiljer sig rättsläget
mellan de olika konventionerna så pass mycket att det motiverar försiktighet.68 Trots att det inte
ingick i Barnrättsutredningens uppdrag att utreda frågan om skadestånd ansåg de att frågan var
så pass viktig att de gav i uppdrag till professor Bertil Bengtsson att belysa de
skadeståndsrättsliga konsekvenserna av en inkorporering.69
Bengtsson menar att de rättigheter som barnet har enligt konventionen är av varierande vikt.
Skillnaden mellan barnkonventionen och EKMR är att barnkonventionen ska läsas holistiskt
dvs. rättigheterna ses som integrerade med varandra. I EKMR ses rättigheterna som
självständiga med en tydlig uppdelning mellan primära och sekundära rättigheter. En annan
skillnad är att barnkonventionen innehåller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter till
skillnad från EKMR. Konventionen ger inte bara skydd i olika hänseenden utan även rätt till
64
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olika värden och förmåner som barnet inte redan har.74 Bengtsson menar att en del av artiklarna
tycks vara skrivna som absoluta rättigheter exempelvis artikel 6–8, 12, 13 och 37. I andra fall
är artiklarna av ett helt annat slag som exempelvis artikel 31 om barns rätt till lek och rekreation
och att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Bengtsson menar att i det senare fallet
lär brister i myndigheters handlande inte kunna ligga till grund för något skadeståndsansvar.70
Bengtsson menar vidare att ibland kan det verka möjligt med ett strikt ansvar från det allmänna
oberoende av vållande. I andra fall får man anta att skadestånd förutsätter oaktsamhet från det
allmännas sida. Bengtsson anför att det är svårt att finna några ledande principer som man kan
ta fast på vid en bedömning av skadeståndsfrågan.76
Bengtsson framhåller att utgångspunkten är att skadeståndslagen kan tillämpas där myndigheter
har brustit i hänsyn till barns intressen och att bedömningen då sannolikt blir strängare när
barnkonventionen blir lag. Bengtsson menar att om man kan konstatera att myndigheten har
åsidosatt eller inte tillräckligt beaktat barnets bästa vid deras tillämplig kan fel eller
försummelse enligt 3 kap. 2 § SkL. tänkas ha förekommit. Om en myndighet efter en
intresseavvägning beslutar på ett sätt som inte tillgodoser barnets intressen är det även tänkbart
att bevisbördan läggs på det allmänna. Bengtsson menar om det då inte klargörs varför andra
hänsyn vägt tyngre än barnets bästa skulle det kunna presumeras att vållande föreligger från
kommunen eller statens sida.77
Bengtsson menar vidare att det inte går att utesluta att det allmänna vid en inkorporering av
barnkonventionen kan komma att få bära ett liknande ansvar vid överträdelse av
barnkonventionen som vid EKMR när rättigheterna har kränkts. Det innebär att det allmänna
kan bli ansvariga utan att vållande föreligger och att ideellt skadestånd då kan utdömas utan
lagstöd. Bengtsson menar att det skulle kunna ske genom att domstolen analogivis beaktar den
rättspraxis som finns vid överträdelse av EKMR utan att fästa vikt vid skillnaderna i
konventionernas bestämmelser. Bengtsson menar vidare att det även är möjligt att domstolen
genom en sorts analogi från artikel 13 EKMR, skulle anse sig kunna tillämpa andra rättsmedel
än skadestånd vid överträdelse av barnkonventionen när detta är lämpligt till exempel genom
att se till att fysisk eller psykisk rehabilitering sker.71
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3 Barn och deras rättigheter
En av principerna i den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige är att barn
ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.72 Att säga till barn att de har
en rätt till något kommer under stor del av barnets uppväxt att uppfattas just så, som en konkret
och utkrävbar rätt.
Uppfattningen om att barn kan ha rättigheter har kritiserats b.la. utifrån samspelet mellan
autonomi och skydd inte är klargjort. En del av kritiken kan bemötas med att ”rättighet” inte är
ett entydigt begrepp.80 Många rättigheter har idag fått ett rättsligt erkännande. I och med att det
finns bestämmelser som anger vilka rättigheter en individ har och vem det är som har en
skyldighet att tillgodose individens intresse eller en plikt att inte begränsa individens möjlighet
att använda sina rättigheter. Exempelvis i 6 kap 1 § FB där barnet har rätt till omvårdnad,
trygghet, och god fostran som sammanhänger med plikten för föräldrar enligt 6 kap 2 § 2 st. FB
att tillgodose detta intresse.

3.1 Rättighetsbegreppet
Man kan se på rättighetsbegreppet ur ett intresseteoretiskt perspektiv respektive ett
viljeteoretiskt perspektiv. Enligt ett intresseteoretiskt perspektiv har barn rättigheter därför att
de har intressen som är ålagda att skydda. Enligt ett viljeteoretiskt perspektiv har barn rättigheter
på samma sätt som vuxna i den utsträckningen de har förmågan att själva utkräva eller avstå
från att utkräva en rätt de har. Dessa förklaringsmodeller och synsätt på barn kan sägas spegla
rättigheterna i barnkonventionen artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barnets åsikter.
Enligt ett intressebaserat synsätt föreligger en rättighet när någon har ett intresse som ska
skyddas genom en rättslig eller moralisk plikt för andra att skydda intresset. Barn kan med detta
synsätt ha rättigheter även utan att själva ha förmågan att kunna utkräva eller efterge rättigheten.
Detta eftersom de har behov och intressen som behöver skyddas och tillgodoses. Plikten att
tillgodose barnets rättigheter ligger med detta synsätt på andra, främst föräldrar och i
förlängningen alla som kommer i kontakt med barnet. Tyngdpunkten ligger på barnets intresse
och behov inte på barnet som autonom eller självbestämmande individ. Detta synsätt går att
koppla ihop med 6 kap 1 § FB. Man skulle kunna tala om ett omsorgsbaserat rättighetsbegrepp.
Ett sådant synsätt på barns rättigheter stämmer överens med hur målsättningen barnets bästa
enligt barnkonventionen artikel 3 tolkas. Barnets bästa kan sägas innebära att på bästa sätt
tillgodose ett barns behov och intressen.73
Enligt en viljeteoretisk rättighetsteori utgår rättighetsbegreppet från individens förmåga eller
kompetens att utkräva eller avstå från att utkräva någon annans pliktuppfyllelse. Eftersom barn
åtminstone under de första levnadsåren inte har den kompetens som krävs för att kunna avgöra
om de vill utkräva eller avstå från någon pliktuppfyllelse så kan de inte ha några rättigheter. En
modifierad syn på rättighetsbegreppet enligt detta synsätt innebär att barn har rättigheter men
då förutsätts att någon annan utövar barnets rätt tills barnet själv kan utöva sina rättigheter.
Synsättet liknar i stora delar ett intressebaserat rättighetsbegrepp men den centrala skillnaden
mellan de två är att i den förra ligger en uppfattning om en kompetent och självbestämmande
individ. Det innebär att barnet med ökad mognad också har en ökad självbestämmande rätt.74
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Detta kan också utläsas i barnkonventionens artikel 12 där det anges att staten ska tillförsäkra
ett barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör
barnet och ger barnet rätt att få sina åsikter tillmätta betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad.
3.1.1 Den svenska rättstillämpningen
I betänkandet redovisades en kartläggning i hur väl rättstillämpningen överensstämmer med
barnets rättigheter enligt konventionen. Utredningens uppdrag innebar att inom särskilt
angelägna områden kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter
överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen och de fakultativa protokoll
som Sverige har ratificerat.75 De områden utredningen fann som särskilt angelägna var ; barn i
migrationsprocessen, stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som har
bevittnat våld inom familjen och barn som har utsatts för våld inom familjen.
Barnrättighetsutredningen menar att barn som befinner sig i de ovan beskrivna situationerna är
dels särskilt utsatta samt att myndighetsbeslut kan få stora konsekvenser.76
Kartläggningen visade på en rad brister när det gällde genomslaget för barns rättigheter enligt
konventionen. Tydligaste bristerna var principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka
sina åsikter enligt artikel 3 respektive 12.77 Kartläggningen visade att bedömningen inte har sin
utgångspunkt i det enskilda barnets situation. I stället bedömdes barnets bästa utifrån generella
uttalande i policydokument och andra riktlinjer. När det gällde barnets rätt att få komma till tals
visade kartläggningen att det ofta inte fördes samtal med barn och att det saknades motivering
till varför så inte hade skett. I de fall som barnet hade fått komma till tals så hade samtalen
handlat om något annat än vad som faktiskt hade kunnat mynna ut i ett fullgott
beslutsunderlag.78
Det samlade intrycket av kartläggningen är att barn inte behandlas som bärare av sina rättigheter
och att myndigheter i många fall saknar ett barnrättsbaserat synsätt som utgår från barnet som
rättighetsbärare och där barns behov och intressen är i fokus.79
Rättigheterna som tas upp i barnkonventionen 3 respektive 12 artikeln kan även sägas orsaka
ett dilemma. Synen på barn enligt artikel 12 som subjekt med rätt att delta i beslutsprocesser
låter sig inte alltid förenas med den syn på barn som ligger bakom den svenska tillämpningen
av målsättningen barnets bästa. Det gäller att tillgodose barnets bästa utan att det berövar
barnets ställning som rättighetsinnehavare. Med andra ord handlar det om att se barnet som en
kompetent individ med förmåga att själv förfoga över sina rättigheter.80 Det barnrättsbaserade
synsätt som barnkonventionen förmedlar innebär att barnet ska ses som ett rättighetsbärande
subjekt. Enligt Barnrättskommittén krävs ett paradigmskifte: bort från ett synsätt som gör att
barn behandlas och uppfattas som ”objekt” som behöver hjälp eller blir föremål för vuxnas
välvilliga handlingar till ett synsätt där barn ses som rättighetsinnehavare med skyddsrättigheter
som inte är förhandlingsbara. Kommittén menar att detta förverkligas bäst genom att respektera,
skydda och uppfylla alla rättigheter i konventionen och dess fakultativa protokoll.81
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3.2 Barns möjlighet att utkräva sina rättigheter
Som tidigare redovisas ställer barnkonventionen krav på att det ska finnas oberoende instanser
dit barn och unga kan vända sig när deras rättigheter kränkts. Dessa ska på ett barnanpassat och
effektivt sett kunna ta emot klagomål från barn och unga. I detta ingår även att barnet ska ha
tillgång till barnanpassad information, råd, och stöd för att föra talan i egen sak. Den oberoende
instansen måste vidare ha befogenheten som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt mandat.
Inklusive befogenheten att höra alla personer och skaffa all information och dokumentation som
krävs för att bedöma situationer som faller inom dess behörighet. I befogenheten ska även ingå
att stödja de barn som driver rättsprocesser och att i instansens namn kunna driva mål som rör
barns frågor men även att ingripa i domstolsprocesser för att informera domstolen om den
människorättsproblematik som finns i målet.82
Även Child Rights International Network (CRIN) har utrett innebörden av de krav som ställs
på ett barnvänligt rättssystem. De kriterier som ska vara uppfyllda för att ett rättssystem ska
anses som barnvänligt är b.la. juridisk rådgivning, att barn ska kunna diskutera sina rättigheter,
och att ha möjligheten att på egen hand eller med hjälp av någon vuxen eller vårdnadshavare
inleda en process angående kränkningarna av rättigheterna.83 Barnrättsbyrån i Stockholm och i
Umeå ligger närmast i linje med den verksamhet som ovan beskrivs vilket jag återkommer till
senare i kap 3.5.
Barnombudsmannen har gjort en kartläggning under 2016 av barns och ungas möjlighet att
framföra klagomål och få sin sak prövad när deras rättigheter har kränkts. Syftet var att belysa
hur samhället lever upp till barnkonventionens krav utifrån ett barnrättsperspektiv.
Barnombudsmannens slutsats utifrån undersökningen var att möjligheterna för barn och unga i
Sverige att klaga på sina rättigheter är starkt begränsade. Det gällde tillgången till förfaranden
dit barn och unga kan vända sig och framföra klagomål men även anpassningen av dessa till
barns och ungas förutsättningar. 84 De tillsynsmyndigheter som deltog i undersökningen var
Allmänna reklamationsnämnden, Barn- och elevombudet, Brottsoffermyndigheten,
Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Inspektionen för vård och omsorg,
Konsumentverket och konsumentombudsmannen, Skolväsendets överklagandenämnd,
Skolinspektionen, Justitiekanslern, Justitieombudsmannen samt fyra patientnämnder och två
domstolar.85
Få av de myndigheter som omfattades av kartläggningen hade direkta åldersgränser för när barn
och unga på egen hand kan vända sig till dem med klagomål, anmälningar eller ansökningar.
De myndigheter som med stöd av lag hade en specifik ålder för när barnet ska kunna framföra
sina klagomål till myndigheten var Brottsoffermyndigheten, Skolinspektionen, Barn-och
elevombudet och Skolväsendets överklagandenämnd. Till b.la. Barn-och elevombudet och
Skolinspektionen kan en ung person som har fyllt 16 år själv göra en anmälan enligt 29 kap. 12
§ skollagen. Bestämmelsen anför vidare att den som fyllt 16 år får föra sin talan i en tvist. Om
en anmälan har gjorts av någon som fyllt 16 år så ska dennes vårdnadshavare beredas tillfälle
att yttra sig och ställa sig bakom den anmälan som är gjord med anledning av föräldraansvaret
enligt 6 kap. FB. Barn-och elevombudet uppgav att ett ärende i regel avskrivs från vidare
handläggning i de fall samtycke från vårdnadshavaren inte har kunnat inhämtas. 86
Diskrimineringsombudsmannen framförde för att de skulle kunna driva ärendet i en process så
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krävs det vårdnadshavarens samtycke enligt 6 kap 2 § 2 st. diskrimineringslagen. Övriga
tillfrågade myndigheter uppgav att barn och unga liksom vuxna är fria att på egen hand vända
sig till dem med frågor och för att framföra klagomål. Flera av myndigheterna menade att
beroende på vad som framkommer i kommunikationen med barnet så kan det vara nödvändigt
att kontakta barnets föräldrar för den fortsatta handläggningen. Avsaknad av direkta
åldersgränser innebär i teorin att det är möjligt för barn och unga att vända sig med klagomål
till ett flertal myndigheter. Men i praktiken så kan förfarandet hos en myndighet vara
komplicerat och tidskrävande för ett barn.
I undersökningen var det endast Inspektionen för vård och omsorg och Konsumentverket som
angav att delar av deras verksamhet är särskild inriktade mot barn och unga eller att de hade
handläggare med en särskild barnkompetens. Vad gällande de andra myndigheterna så är
förfarandet desamma som för vuxna vad gäller kontaktvägar, kommunikation,
handläggningstider etcetera.
En annan förutsättning för att barn och unga ska kunna klaga till olika myndigheter är givetvis
också att de vet om att möjligheten finns. Endast fem av de myndigheter som besvarade enkäten
uppgav att de hade information som riktade sig särskilt till barn och unga. Övriga myndigheter
hade samma information om sin verksamhet oavsett ålder på mottagaren. Att det i praktiken är
svårt för barn och unga att vända sig till olika myndigheter med klagomål avspeglas också i att
majoriteten av de tillfrågade myndigheterna uppgav att de sällan eller mycket sällan tar emot
klagomål från barn och unga. Dessa gällde inte Skolinspektionen, Barn-och elevombudet,
Skolväsendets överklagarnämnd och Inspektionen för vård och omsorg då deras verksamhet är
helt eller delvis inriktade på frågor som rör just barn och unga.87
Även om samtliga klagoinsatser är formellt tillgängliga för barn finns det utöver praktiska
hinder även formella hinder när en omyndig person vänder sig till en myndighet eller domstol.
Utgångspunkten i den svenska lagstiftningen är att barn inte kan företräda sig själv i
myndighetsärenden då den som är under 18 år är omyndig och saknar rättshandlingsförmåga
enligt 9 kap 1§ FB. Det är då vårdnadshavarens ansvar och rätt att företräda barnet i kontakt
med myndigheter och domstolar enligt 6 kap. 11 § FB. Vilket också innebär praktiska och svåra
begränsningar för barn i rättsliga processer.
Alla fysiska personer inklusive barn är partsbehöriga d.v.s. rätt att vara part i en rättsprocess
eller ett myndighetsförfarande men saknar rätten att fullt ut föra sin egen talan d.v.s.
processbehörighet. Avsaknaden av processbehörighet medför att barnet saknar möjligheten att
inleda en process i domstol och att överklaga beslut från en myndighet. Saknar någon
processbehörighet bestämmer ställföreträdaren hur talan ska föras. Ställföreträdaren för barnet
som vanligtvis är barnets vårdnadshavare representerar barnet och för talan i dess namn. Vad
ställföreträdaren företar sig i en process är bindande för barnet, vilket i sin tur innebär att barnet
är beroende av att vårdnadshavaren tar initiativet till en process och att överklaga ett beslut eller
en dom som går barnet emot fram till dess att barnet blir myndigt. 88 Frånsteg från denna
huvudregel är om barnet bedöms ha uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att föra sin egen
talan eller om det finns en särskild reglering som ger barnet rätt att företräda sig själv eller rätten
till en oberoende ställföreträdare.89
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Utifrån Barnombudsmannens kartläggning står det klart att barnet är mer eller mindre
utelämnad från att kunna tillvarata sina rättigheter i situationer då de saknar en vårdnadshavare
som kan klaga till en myndighet, klaga på fattade beslut eller väcka talan i domstol. Utifrån
detta går det även att konstatera ett framtida brott mot barnkonventionen. Barnkonventionen
ger inte utrymme för att särskilja barn, utan alla barn ska ha samma rättigheter. Enligt artikel 4
är staterna skyldiga att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för
att genomföra de rättigheter som erkänns i konvention.
I betänkandet ansåg Barnrättighetsutredningen att regeringen bör utreda om
Barnombudsmannen kan ges möjlighet att föra talan för enskilda i de fall frågan är av särskild
betydelse för rättstillämpningen eller på annat sätt är av särskilt intresse för genomförandet av
barnkonventionen.90 De anför vidare att möjlighet tillgodoser delar av vad barnrättskommittén
framfört gällande Barnombudsmannens befogenhet gällande enskilda ärenden.
Barnrättskommittén har i sina rekommendationer uppmanat regeringen att se över
Barnombudsmannens befogenheter i enskilda ärenden. Kommitteen rekommenderar att Sverige
vidtar alla lämpliga åtgärder för att ge Barnombudsmannen mandat och lämpliga resurser för
att kunna ta emot, utreda och hantera klagomål från barn.91
Barnombudsmannen själv anser att deras uppdrag bör utökas genom att myndigheten ges
befogenhet att utreda och besluta i samtliga ärenden som rör barn och unga och som de själva
har anmält till myndigheten.92 I detta uppdrag bör även ärenden som rör diskriminering enligt
diskrimineringslagen ingå. Barnombudsmannen bör vidare ha möjlighet att företräda enskilda
barn i domstol och i ärenden som rör kränkningar av barnets rättigheter. I uppdraget bör det
även ingå att agera ombud för barn och unga i en process enligt det tredje fakultativa protokollet
om ett individuellt klagomålsförfarande. Genom att ge Barnombudsmannen denna befogenhet,
att utreda enskilda ärenden och företräda barn och unga i domstol, skulle Barnombudsmannen
på ett kraftfullt sätt kunna medverka till att barn och unga som fått sina rättigheter kränkta ges
möjlighet till upprättelse. Barnombudsmannen skulle även kunna medverka till utveckling av
praxis utifrån barnkonventionen och till att identifiera luckor i lagstiftningen. Detta skulle även
medföra till en ökad rättssäkerhet för barn och att öka fokus på barnrättsperspektivet i
rättsprocesser och i samhället i stort.93
Det har även nyligen behandlats en motion om att ge Barnombudsmannen befogenhet att driva
individuella klagomål från barn.94 Motiveringen var b.la. att Barnombudsmannen idag är den
enda ombudsmannen som inte kan ta emot enskilda ärenden från sin målgrupp. Genom en
ändring kan Barnombudsmannen stärka barns möjligheter till upprättelse när deras rättigheter
inte efterlevs. Denna motion vann dock inte gehör från varken socialutskottet eller kammaren
med motiveringen ”[a]tt det inte finns tillräckligt skäl för riksdagen att ta initiativ”, och
motionen avslogs.95

90

SOU 2016:19 s. 324.
SOU 2016:19 s. 328–329.
92
Barnombudsmannen, 2016, s. 32–33.
93
Barnombudsmannen, 2016, s. 33.
94
Motion 2018/19:1392.
95
Se Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU9, s. 93.
91

20

3.3 Det tredje tilläggsprotokollet om en internationell klagomekanism
I december 2011 antog FN:s generalförsamling barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll 96 om
ett individuellt klagomålsförfarande (TP3). Det trädde i kraft april 2014. Fram till dess var
barnkonventionen den enda centrala människorättskonvention som saknade en sådan
mekanism. TP3 innebär att enskilda, grupper av barn eller representanter för barn kan lämna in
ett klagomål till barnrättskommittén om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen
eller de övriga fakultativa protokollen har blivit kränkta. Klagomål kan enbart riktas mot
regeringen, inte mot specifika myndigheter.97 En ratificering av TP3 innebär folkrättsligt att
barn i Sverige får möjlighet att framföra klagomål till barnrättskommittén vid kränkningar av
rättigheterna. Även om barnrättskommittén rekommenderar att Sverige ratificerar TP3 finns det
inget folkrättsligt krav på att Sverige skulle vara tvungen att ratificera tilläggsprotokollet. Men
ur en folkrättslig synpunkt kan barnrättskommittén rekommendationer vara ett värdefullt
tolkningsunderlag för myndigheter och domstolar gällande barnkonventionen och även bidraga
till en utveckling av rättigheterna.98
I regeringens uppdrag till Barnrättsutredningens ingick det inte att utreda om Sverige bör
tillträda TP3. 99 Tidigare har även en motion lämnas 100 om att Sverige bör ratificera
tilläggsprotokollet och även en nyligt behandlad motion101 med samma förslag. De båda fick
avslag från socialutskottet och kammaren med motiveringen ”[a]tt det inte finns tillräckliga skäl
för att riksdagen ska ta ett sådant initiativ”.102
Det senaste fakultativa protokollet angående klagorätt som ratificerades av Sverige var
protokollet till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (CRPD).
Som skäl för sitt förslag att ratificera CRPD angav regeringen att den individuella klagorätten
är ett av flera viktiga instrument inom kontrollsystemet för mänskliga rättigheter. En sådan
klagorätt kan bidra till att utveckla och tolka konventionernas innehåll och underlätta för den
enskilda att hävda sin rätt. Socialdepartementet gjorde bedömningen att det inte fanns något
hinder mot att godkänna den nya konventionen och det fakultativa protokollet.
Socialdepartementet menade att detta bör göras eftersom konventionen och protokollet är av
större vikt och därför bör godkännas av riksdagen enligt 10 kap. 2 § RF. 103 Att Sverige har
ratificerat CRPD och inte TP3 kan tyckas motsägelsefullt.104
TP3 innebär inga nya rättigheter för barn utan är ett kompletterande verktyg för barn att kunna
hävda och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. När en konventionsstat har
ratificerat TP3 erkänner staten att barnrättskommittén ska ha behörighet att motta och pröva
klagomål från barn. Barnrättskommittén är inte en domstol, utan de rekommendationer och
förslag på åtgärder som kommitteen lämnar efter att de utrett ett klagomål fungerar på samma
sätt som övriga rekommendationer som kommittén lämnar, d.v.s. de är inte bindande för
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konventionsstaten. Protokollet sätter dock press på konventionsstaterna att uppfylla sina
skyldigheter att utveckla nationella system för att hantera brott mot barnkonventionen. För att
barnrättskommittén ska kunna behandla ett klagomålsförförande finns vissa villkor uppställda
i artikel 7 i protokollet. Ett av dessa krav är att alla inhemska rättsmedel är uttömda.
Beslutar barnrättskommittén att ett ärende ska prövas skickas ärendet till konventionsstaten för
yttrande. Konventionsstaten har då möjlighet att redogöra för de åtgärder som har vidtagits för
att rätta till situationen. Sedan yttrande har inkommit från den anmälda staten skickas det vidare
till den klagande som då även får tillfälle att yttra sig. Därefter fattar barnrättskommittén beslut
i ärendet. Kommer kommittén fram till att ingen rättighetskränkning har ägt rum så avslutas
ärendet. Bedömer kommittén å andra sidan att en rättighetskränkning har ägt rum så finns det
möjlighet att under ledning av kommittén genomföra diskussioner mellan den klagande och
konventionsstaten med syftet att genomföra en förlikning i ärendet. Nås en förlikning avslutas
ärendet. Detta får endast ske om det är förenligt med barnets rättigheter enligt konventionen.
När beslut har fattats får konventionsstaten 180 dagar på sig för att informera kommittén om de
åtgärder som vidtagits för att efterleva kommitténs rekommendationer. Uppföljnings-rapporten
från konventionsstaten skickas till klagande för yttrande. Skulle konventionsstaten underlåta att
vidta de rekommenderade åtgärderna kvarstår ärendet under bevakning och en dialog inleds
med konventionsstaten till dess att konventionsstaten har vidtagit tillfredsställande åtgärder.
Kommitténs beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas.105 För att säkerhetsställa att barn ska
kunna använda sig av mekanismen har barnrättskommittén utarbetat barnanpassade riktlinjer
för hur klagomål ska lämnas in och prövas. Klagomålet granskas utifrån barnets rättigheter
enligt konventionen och dess tilläggsprotokoll och främst principen om barnets bästa enligt
artikel 3 i konventionen. Under processen uppmärksammas även barnets åsikter med beaktan
av barnets ålder och mognad.106
Vidare finns särskilda garantier för att säkerhetsställa att det verkligen är barnet som önskar att
få sin ska prövad samt att en prövning är förenlig med barnets bästa. Klagomål får framföras
för ett barn eller flera barns räkning utan att uttryckligt samtycke finns om den som framför
klagomålet kan ange godtagbara skäl till att samtycke saknas och kommittén anser att det ligger
i barnets intresse att klagomålet framställs.
Skulle barnet representeras av en vuxen och det finns misstanke om att barnet utsätts för
påtryckningar för att inleda ett klagomålsförfarande kan kommittén utreda om barnets samtycke
är resultatet av otillbörliga påtryckningar.115 TP3 gör det därför svårt att som vuxen involvera
barnet i en onödig process.
Barnet kan inte genom barnrättskommitténs beslut få någon form av ersättning för kränkningen.
Däremot kan barnet få sin sak prövad och ett erkännande av sina rättigheter. En ratificering av
TP3 skulle också skapa praxis som ger en större förståelse för hur man ska tolka
barnkonventionen. Då praxis är ett viktigt instrument för rättstillämpningen inom samtliga
rättsområden. Det kan även tänkas att en skadeståndstalan med utgångspunkt i kränkning av en
rättighet enligt barnkonventionen sedan den har inkorporerats kan vara hjälpt med praxis från
TP3. En del av de artiklar som finns i TP3 syftar till att barnanpassa processen vilket betyder
att ansvar för detta ligger på nationell nivå. Det medför att en ratificering av protokollet ställer
krav på att det finns en struktur på nationell nivå för hur barn kan få stöd vid ett klagomål enligt
105

Kaldal, & Farkhooy, s. 8.
Enligt barnkonventionen, artikel 12. 115
Kaldal, & Farkhooy, s. 8.
106

22

TP3. Det huvudsakliga syftet bakom TP3 är med andra ord, inte att det ska vara en internationell
domstol för barn, utan påverka de konventionsanslutna staterna att inrätta nationella
klagomekanismer för barn.107

3.4 En utblick mot Norge
Norge ratificerade barnkonventionen år 1991 och inkorporerade den i norsk lag 1999 genom
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).108
Vissa organ i Norge har en särskild roll i genomförandet av barnkonventionen. Till dessa hör
Barnombudsmannen som Norge var först med att inrätta år 1981 som även har inspirerat många
andra länder att följa efter. Barnombudsmannen kompletteras med Sivilombudsmannen som
övervakar de offentliga förvaltningarnas rättsliga efterlevnad. Sivilombudsmannen kan både ta
upp frågor till behandling efter klagomål från enskilda och på egen hand och utfärd
rekommendationer ofta i följd av enskilda klagomål. Även jämställdhets- och
diskrimineringsombudet har mandat till att ta emot klagomål från enskilda och har även beslutat
i många fall som rör barn. Det norska institutet Nasjonale institusjon for menneskerettigheter
som inrättades i Norge 2015 har även mandat för att främja mänskliga rättigheter.109
Det finns dock en viss bristande överenstämmelse i denna struktur när det gäller barns
rättigheter. Till skillnad från andra ombudsmän är Barnombudsmannen inte behörig att avgöra
enskilda fall.
Författarna menar att den bristande efterlevnaden av barns rättigheter förstärktes när Norge
beslutade att inte ratificera TP3. 110 I en extern utredning som tillsattes 2013 av regeringen
nämndes som fördel att ratificera TP3 att fokus kan komma att riktas på interna förföranden för
klagomål i landet. Utredningen menade att på så sätt ges myndigheterna incitament att förbättra
och effektivisera befintliga klagomålsförföranden och på så vis undvika klagomål från
barnrättskommittén. De nackdelar som påtalades var att klagomöjligheten kan komma att
utnyttjas av föräldrar till barnets nackdel och som då inte skulle vara förenligt med barnets
bästa.120 Det är uppenbart att beslutet om att inte ratificera TP3 isolerar Norge från en
internationell granskning i konkreta fall även om barnkonventionen åtminstone i allmänhet är
väl integrerad i den inhemska rättsordningen. 111 Förhållandet har även uppmärksammats av
barnrättskommittén. I rekommendationer (Concluding observations)112 till Norge i juli 2018
rekommenderar kommittén att Norge ratificerar TP3 för att ytterligare stärka barns
rättigheter. 113 De menade att åtgärder behöver vidtas för att skapa oberoende nationella
instanser dit barn kan vända sig med sina klagomål. 114 Kommittén noterade med en
uppskattning att en oberoende MR-institution har upprättats i Norge i enlighet med
Parisprinciperna. 115 Kommittén påpekade dock frånvaron av en institution som har fått i
uppdrag att ta emot klagomål om kränkningar av barnets rättigheter.
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Kommittén rekommenderade att Norge ser till att Barnombudsmannen och/eller att Nasjonale
institusjon for menneskerettigheter anförtros uppdraget att ta emot, utreda och ta itu med
klagomål från barn på alla områden som berör dem på ett barnanpassat sätt.116
Det går att konstatera att barn är mycket begränsade i sin förmåga att använda sig av rättsmedel.
Det går även att konstatera att det norska rättssystemet inte tillåter att barn vidtar rättsliga
åtgärder. Även i Norge måste barn förlita sig på sina vårdnadshavare för att vidta rättsliga
åtgärder eller vänta tills de blivit 18 år. 117 Denna brist av barnens rättsliga ställning är en
anledning till Norges placering på CRIN:ss Legal Access index som omfattar 197 länder. Bland
länderna rankas Norge som nummer 13.118 Rangordningen grundar sig på barnkonventionens
rättsliga ställning i landet, barnets rättsliga ställning, tillgång till domstolar för barn och
praktiska hinder för att få tillgång till rättslig prövning.
När barnkonventionen inkorporerades i norsk rätt fick konventionen status av vanlig lag och en
högre rang som ger konventionen företräde framför annan norsk lag vid konflikt. Denna
återfinns i menneskerettsloven 3 §.119
Efter att Norge inkorporerade barnkonventionen blev också några huvudprinciper från
barnkonventionen en del av norsk grundlag. Detta skedde 2014 i och med 200-års jubileet av
Kongeriket Norges Grunnlov. Barns rättigheter stärktes på så vis genom att de intagna
principerna har en ställning som lex superior i förhållande till annan lagstiftning.120 Enligt 104
§ i Grunnloven121 har barn b.la. rätt till respekt för sin mänskliga värdighet. Barn har rätt att
höras i frågor som rör dem, och vederbörlig vikt ska fästas vid deras åsikter utifrån deras ålder
och mognad.
Inkorporeringen av barnkonventionen i menneskerettsloven och den högre rang som den där
ges är inte bara knuten till ordalydelsen i de införlivade bestämmelserna utan även till deras
nuvarande tolkning genom tillsynsorganen.132 Sedan 1993 och fram till den 1 juli 2018 har det
förekommit 132 ärenden vid Norges högsta domstol där barnkonventionen antingen har
inkluderats i parternas inlagor eller i domstolens avgörande. Vuxna som fört talan för barnet
har varit i egenskap av vårdnadshavare, där vårdnadshavarna antingen varit i konflikt med
varandra, eller med offentliga myndigheter. Eller så har talan förts genom offentliga tjänstemän
som då agerar på uppdrag av samhället. Søvig menar dock att det inte går bortse från risken att
argumentationen förs i vuxnas intresse. Även om ett effektivt genomförande av
barnkonventionen innebär att vuxna kan agera på uppdrag av barn utan att inkludera dem i den
rättsliga processen. Søvig menar att det ändock finns en risk att argumentationen som förs
påverkas av de vuxnas eget intresse, särskilt om domstolarna är medveten om den fara som är
knuten till att använda konventionen som en ”rättslig sköld”.
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Barnkonventionen har dock blivit alltmer uppmärksammad.122 Av 132 ärenden ägde 49 rum
mellan 2013 och fram till juli 2018. Det visar att domstolarna och deras rättsliga aktörer blivit
gradvis mer medvetna om barnkonventionen. Søvig menar att det även går att hävda att
barnkonventionen under de senaste åren också har påverkat sättet för hur den rättsliga
argumentationen förs i de fall som rör barn. Medvetenheten om behovet av att ge barn rättsligt
skydd har även ökat. Barnkonventionen har i många fall varit den formella rättsliga plattformen
för genomförandet.123 Skjørten och Sandberg anser att deltagandet av barn i vårdnadsärenden
har förbättrats under de senaste 15 åren. Barnens åsikter ges större tyngd i domstolar. Även barn
under sju år intervjuas och observeras i frågor som rör föräldraansvar, boende och umgänge
efter ändringarna i barneloven.124
Søvig hävdar att barnkonventionen således har haft en inverkan på det norska juridiska
tänkandet. Han menar vidare att de senaste rekommendationerna från barnrättskommittén visar
fortfarande på brister i skyddet av barns rättigheter, Søvig menar dock att helhetsintrycket är att
utvecklingen går i rätt riktning för att stärka skyddet för barn.
De brister som finns i det norska nationella klagomålsförförandet riskerar dock att äventyra
barns möjlighet att åtnjuta de rättigheter som de har enligt barnkonventionen. Som framkommit
verkar inte den norska regeringen ha någon avsikt att ratificera TP3. Mycket talar för att en
ratificering skulle stärka barns konkreta möjlighet att få en rättighetskränkning prövad. Förutom
ratificering av TP3, krävs också en fortsatt utveckling av de nationella klagoinstanserna, och ett
oberoende organ dit barn och unga kan vända sig för stöd att upprätta och föra enskilda
klagomål till barnrättskommittén.125
I både det svenska betänkandet och i propositionen som ligger till grund för inkorporeringen av
barnkonventionen i svensk rätt har flera jämförelser gjorts med Norge. I propositionen menar
regeringen att avsaknaden av en överstatlig domstol som tolkar barnkonventionen inte bör var
något problem då erfarenheten från Norge har visat att det inte har uppfattats som något stort
problem i den praktiska tillämpningen av konventionen. Regeringen menar vidare att norsk
praxis som på ett eller annat sätt berört konventionen har utvecklats relativt snabbt efter
inkorporeringen och därigenom har behovet av vägledning kunna tillgodoses och att en
liknande utveckling skulle kunna ske i Sverige.126 Vid inkorporeringen av barnkonventionen i
norsk rätt fick lagen en högre rang enligt menneskerettsloven 3 §, det sker inte när den
inkorporeras i svensk rätt. I betänkandet anförs att menneskerettsloven 3 § inte har tillämpats
särskilt ofta i norsk praxis.127 Barnrättighetutredningen hävdar samtidigt att det inte är möjligt
att säga vilken betydelse konfliktregeln i menneskerettsloven 3 § kan ha spelat.139

3.5 Barnrättsbyrån och en nationell klagomekanism
Om det inrättas en nationell klagoinstans för barn i Sverige blir det till barnrättsbyrån som barn
i första hand skulle vända sig till och få prövat om deras rättigheter enligt konventionen har
kränkts. Den nationella klagoinstansen skulle då kunna ha huvudansvaret för att utreda om
barnets klagomål uppfyller de krav som ställs enligt TP3. Den skulle även kunna kartlägga om
de nationella rättsmedlen är uttömda innan klagomålet överlämnas till barnrättskommittén.
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Skulle det därefter visa sig att det finns grund för klagomålet skulle den nationella
klagoinstansen även kunna agera ombud för barnet.
Om Sverige enbart skulle ratificera TP3 utan att barnet eller barnets ombud skulle få stöd eller
förståelse för hur ett förförande går till så finns det en risk att klagomöjligheten faller mellan
stolarna och därmed blir skenbar. Som tidigare har skrivits har barnrättskommittén i sina
allmänna rekommendationer till Sverige rekommenderat att Barnombudsmannens uppdrag bör
utökas till att även innefatta att kunna ta emot och utreda klagomål från barn.
Barnombudsmannens utökade mandat bör då även kombineras med lokala instanser dit barn i
första hand kan vända sig, dels för att en lokal klagomekanism blir närmare barnet dels för att
Barnombudsmannens arbetsbelastning minskar. De lokala klagomekanismerna skulle kunna
hjälpa barnet i sina kontakter med myndigheter och lokalisera barnet till rätt myndighet och då
även hjälpa barnet i denna kontakt.
Det kan även röra sig om fall där barnet upplever att de har varit med om en rättighetskränkning
som egentligen rör sig om bristande information eller missförstånd i kommunikationen mellan
barnet och myndigheten. Därav är det även av vikt att detta utreds innan ärendet utvecklar sig
till ett klagomål.128 Det handlar om att upprätta en rättslig kedja som är anpassad efter barnets
behov, ålder och mognad. Kommittén har även anfört att den nationella klagomekanismen ska
vara geografiskt och fysiskt tillgängliga för alla barn.129
I Stockholm och i Umeå finns idag barnrättsbyrån. Barnrättsbyrån är en ideell fristående
organisation som arbetar på uppdrag av barn och unga upp till 21 år. Barnrättsbyrån tar emot
barn och unga och ger socialt och juridiskt stöd i alla frågor som rör barnets rättigheter. Det är
utifrån barnet och den specifika situationen som de befinner sig i som uppdraget utformas. När
det gäller yngre barn som inte själva kan formulera ett uppdrag förs kontakten istället men
vårdnadshavaren eller omsorgspersonen. Med ett tydligt fokus på barnets rättigheter. 130
Barnrättsbyrån är ingen myndighet som kan ändra beslut men de kan b.la. prata, skriva, ringa
och företräda barn i kontakter med myndigheter.131
I en utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete under 2017 går det att läsa hur barn upplever
de kontakter som de har haft med byrån. Utvärderingen är gjord av en extern utredare och är en
del av Barnrättsbyråns årsredovisning 2017. Melanders slutsatser från utredningen är att de barn
som varit i kontakt med Barnrättsbyrån har ingivits ett hopp om framtiden och bidragit till ett
bättre mående och starkare självkänsla. Även om många barns situation inte har förbättras rent
praktiskt har stödet från byrån varit relationsstärkande och identitetsstärkande. Genom att
Barnrättsbyrån har lyssnat, trott och framförallt kämpat med barnet och den unga har deras
arbete bidragit till en stor skillnad i deras liv. Melander menar att ett tänkbart utvecklingsområde
är att göra barnet mer självständigt samt medveten om samhället och andra myndigheter och
organisationer. Melander menar vidare att ett annat utvecklingsområde kan vara att vara tydlig
med vad som är rättighetsrelaterat i uppdragen eftersom det var några barn som uttryckte att de
hade lite kännedom om sina rättigheter.144
I betänkandet framförs det att regeringen bör främja inrättandet av fristående, oberoende
barnrättighets-byråer i landet dit barn kan vända sig för att få information och individuellt stöd
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för att få sina rättigheter tillgodosedda. Barnrättighetsutredningen framhåller vidare att det kan
stärka barnets rättsliga ställning som rättighetsbärare och skapa förutsättningar för ett mer
barnrättsbaserat synsätt bland myndigheter och kommuner. De menar även att
Barnrättighetsbyråerna bör vara fristående från den statliga och kommunala organisationen.
Från barnets perspektiv kan det vara viktigt att på ett tydligt sätt skilja en stödfunktion från en
annan. Att organet är fristående kan också vara av betydelse b.la. då barnet vill ha hjälp att
överklaga ett beslut. Barnrättighetsbyråerna blir på så sätt ett viktigt komplement till de statliga
och kommunala myndigheterna.132
Å andra sidan inte helt okomplicerat med fristående organ då inte samma krav ställs på öppenhet
och insyn som det gör på statlig och kommunal nivå. Det handlar om att kunna garantera barnets
säkerhet och skydd samt att säkerhetsställa en acceptabel kvalitet. Barnrättighetsutredningen
har i betänkandet berört denna fråga och menar att det finns anledning att diskutera vilka krav
som bör ställas på verksamheten när det gäller personalens lämplighet, kunskap och kompetens
samt hur uppföljningen av verksamheten bör ske. För att dessa ska kunna stödjas ekonomiskt.
Barnrättsbyrån har idag ingen säker finansiering. Möjligheten för organisationen att hjälpa barn
och unga står därför i direkt relation till det ekonomiska stöd som verksamheten får.133
Barnrättskommittén anser att staterna är skyldiga att ge rimlig finansiering med hänsyn till
artikel 4 i barnkonventionen. 134 Enligt artikel 4 är staterna skyldiga att vidta alla lämpliga
lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i
konvention. Enligt de allmänna kommentarerna är även staterna skyldiga att underlätta
uppfyllandet av barns rättigheter genom att vidta åtgärder som möjliggör och hjälper barn att
åtnjuta sina rättigheter. I budgetsammanhang inbegriper det b.la. att alla nivåer och strukturer
inom den verkställande, lagstiftande och dömande makten får de resurser och den information
som behövs för att främja alla barns rättigheter på ett heltäckande och hållbart sätt.148
Att finansiera Barnrättsbyrån skulle kunna ske genom en förordning. En motsvarande
förordning finns på diskrimineringsområdet, Förordning (2002:989) om statligt stöd för
verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, statligt stöd får lämnas till
organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka
diskriminering. I förordningen 1 § anförs vidare att stöd lämnas i mån av tillgång på medel och
vid fördelning av stöd bör en geografisk spridning över hela landet eftersträvas. Med anledning
av artikel 4 i barnkonventionen bör regeringen se till att både ekonomiska och personella
resurser finns för att kunna garantera barn deras rättigheter enligt barnkonventionen.
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4 Analys och diskussion
Utformningen av propositionen (2017/18:186) är i många hänseenden ofullständig eller oklar.
Konsekvensen blir att det inte går dra några slutsatser utifrån propositionen hur domstolen
kommer att tolka barnkonventionen, än mindre hur regeringen och riksdagen ska kunna
säkerhetsställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda.
Tidigare redovisades att barnkonventionen inte kommer regleras i någon särskild ordning
jämfört med annan lag. Vad det kommer att få för rättsliga konsekvenser för barn är oklart.
Utifrån Grahn-Farleys forskning så finns ett tydligt mönster vad gäller domstolarnas tidigare
tolkningar utifrån barnkonventionen och EKMR.
EKMR:s särskilda ställning enligt 2 kap. 19 § RF menar Grahn-Farley uppmanar till stark
föredragskonform tolkning vid konflikt med annan lag, och en skyldighet att inte tillämpa lagar
som strider mot EKMR. En annan konsekvens gällande tillämpningen av barnkonventionen är
principen om att speciallag går före mer allmänt hållen lag. Annan lag kommer troligen i många
fall äga företräde framför barnkonventionens mer allmänt hållna artiklar. Effekten av det
redovisade skulle kunna innebära att domstolar väljer att inte tolka barnkonventionens artiklar
i någon större utsträckning då skyldigheten saknas. Å andra sidan blir barnkonventionen via
inkorporeringen direkt tillämplig i domstol som skulle kunna medföra att domstolen tolkar och
tillämpar artiklarna så de både blir effektiva och direkt tillämpliga. Rättsläget för barn och deras
rättigheter i enlighet med barnkonventionen är med andra ord oklart.
Utblicken mot Norge visade att barn är starkt begränsade till att kunna utkräva sina rättigheter
enligt barnkonventionen. Likt Sverige måste norska barn förlita sig på vårdnadshavaren eller
vänta tills de har fyllt 18 år. I Norge har barnkonventionen en högre ställning enligt
menneskerettsloven 3 §. Stadgandet ger konventionen företräde framför annan norsk lag vid
konflikt.
Vid utarbetandet av det svenska lagförslaget har flera remissinstanser påpekat de
tolkningssvårigheter som finns i barnkonventionens artiklar och att det saknas en överstatlig
domstol som kan ge tolkning och vägledning vid tillämpning av artiklarna. 135 Regeringen har
anfört att norsk praxis har utvecklats relativt snabbt efter inkorporeringen och behovet av
tolkningsunderlag har kunnat tillgodoses, och menar att en liknande utveckling skulle kunna
ske i Sverige. Med tanke på barnkonventionens relativt svaga och oklara ställning vid
inkorporeringen i svensk rätt, går det att ifrågasätta om det ens är möjligt att göra en rättvis
jämförelse med Norge gällande praxis utveckling.
Barnrättskommittén har anfört att en rättighetsinskränkning ska gå att pröva rättsligt samt att
barn ska ges tillgång till nationella klagomekanismer. Utifrån Barnombudsmannens
undersökning står det klart att barn är starkt begränsade till att kunna klaga om deras rättigheter
har kränkts.
TP3 ger barn rätt att till barnrättskommittén inge klagomål om de anser att deras rättigheter har
blivit kränkta enligt barnkonventionen och de fakultativa protokollen. Skulle Sverige enbart
ratificera TP3 blir skillnaden troligtvis marginell för barn, då barnet skulle sakna det stöd eller
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förståelse för hur ett förfarande går till. Protokollet sätter dock press på konventionsstaterna att
uppfylla sina skyldigheter genom att inrätta nationella klagomekanismer för barn.
Barnrättsbyrån skulle kunna utvecklas till att bli den nationella klagomekanism som uppfyller
de krav som ställs i TP3. Ratificering av TP3 skulle även innebära att praxis skapas som i sin
tur inger en större förståelse för hur barnkonventionens artiklar ska tolkas.
Regeringen har vidare anfört att inkorporeringen av FN:s barnkonvention innebär ett
förtydligande att barn ska ses som ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter. Regeringen
menar att målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras, ges trygghet och
möjlighet till delaktighet, och barnrättspolitiken syftar till att främja och skydda barnets
rättigheter och intressen i samhället.136 Det kan tyckas motstridigt från regeringens sida då det
inte tycks finnas några planer på att ratificera TP3, vars syfte är just att stärka barns rättigheter
inom områden där skyddet inte varit tillräckligt starkt i barnkonventionen. Det
barnrättsbaserande synsätt som barnkonventionen förmedlar innebär att barnet ska ses som ett
rättighetsbärande subjekt. Barnrättskommittén menar att detta synsätt främjas genom att
förverkliga rättigheterna för alla barn enligt barnkonventionens artiklar, och att den
konventionsanslutna staten främjar barnets tillgång till att kunna utkräva sina rättigheter.137
Tidigare har de olika synsätten på barns rättigheter redovisas. Det intressebaserade synsättet
respektive det viljeteoretiska synsättet. Enligt ett intresseteoretiskt perspektiv så ligger
tyngdpunkten på barnets intresse och behov vilket går att koppla ihop med ett omsorgsbaserat
rättighetsbegrepp som står i överensstämmelse med hur artikel 3 i barnkonventionen tolkas.
Barnets bästa kan sägas innebära att på bästa sätt tillgodose ett barns behov och intresse. Ur
denna synvinkel så reduceras individens rättighet till något som avgörs av vad någon annan
anser vara bäst för rättighetsinnehavaren. Att barn har rättigheter innebär med ett sådant synsätt
inte särskilt mycket. Det går även ifrågasättas om det verkligen innebär att barnets rättigheter
tillgodoses. 138 Det omsorgsbaserade synsättet på barn förmedlar även regeringen i och med
utformningen av lagförslaget i proportionen och i betänkandet, där barns rätt till upprättelse
varken har utretts eller säkerhetsställts. Det rimmar illa med synen på barn som ett rättssubjekt
med egna specifika rättigheter. Ur denna synvinkel blir inkorporeringen av barnkonventionen
en icke-rättighetslag, med motiveringen att barn får sina rättigheter inskränkta till följd av beslut
som är identifierade av vuxna.
I detta sammanhang går det att dra slutsatsen att regeringen valde den konstruktion som varit
lättast att genomföra. De har alltså inte valt den modell som skulle varit mest riktig och lämplig
utifrån synen på barn som ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter.
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