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Sammanfattning 

Barnperspektivet har inte alltid prioriterats i Sveriges lagstiftning och barn har 

heller inte alltid fått vara delaktiga i beslut gällande sig själva. Regeringen skrev 

en proposition med argument för att inkorporera barnkonventionen till svensk lag 

och den 1 januari år 2020 genomfördes detta. Denna studies syfte har varit att se 

hur barnperspektivet, samt barns rättigheter kommer till uttryck i propositionen till 

barnkonventionen, vilka argument som har använts för att motivera 

inkorporeringen samt hur detta kan avse påverka det sociala arbetet. Studien har 

tre frågeställningar formulerade utifrån syftet som har besvarats genom metoden 

What’s the problem represented do be (WPR), som är en analysmetod inom 

policyanalys, samt med ett barndomssociologiskt perspektiv. Resultatet har visat 

att barnperspektivet samt barns rättigheter är centrala begrepp i propositionen 

samt att ett stärkande av dessa i praktiken är ett av argumenten som används för 

att inkorporera barnkonventionen. Deras starkaste och återkommande argument 

grundas i att stärka barnets rättigheter och delaktighet i beslut samt att öka 

barnperspektivet i myndighetsutövning. I samband med beslutet att inkorporera 

barnkonvention i svensk lag tillkom det nya transformeringar av befintliga lagar, 

vilket i sin tur påverkar det sociala arbetet, både i arbetssätt och metoder, samt i 

förhållningssättet gentemot barn. Ett sätt som lagstiftaren kunnat avse att påverka 

det sociala arbetet är genom att implementera ett ökat barnrättsbaserat synsätt, 

vilket ska genomsyra alla verksamheter som arbetar med och för barn. 
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1. Inledning 

Barns rättigheter och perspektiv har inte alltid varit en självklarhet i Sverige utan är något som har vuxit 

fram under de senaste hundra åren. Under 1900-talet började det diskuteras om barn som rättssubjekt, 

vilka bör betraktas som egna individer med rättigheter snarare än arbetsobjekt. Detta resulterade i att 

flera reformer och förändringar med syftet att stärka barns rättigheter kom att bli aktuella i Sverige. En 

av dessa reformer var barnkonventionen som ratificerades år 1990 och senare kom att inkorporeras i 

svensk lag den 1 januari år 2020 (Unicef, u.å.). Syftet med att inkorporera barnkonventionen var att 

stärka barnperspektivet och barns rättigheter i rättstillämpning samt myndighetsutövning. Innan 

inkorporeringen var barnkonventionen endast ratificerad vilket innebar att den saknade en stark juridisk 

ställning i beslut gällande barn och fungerade mer som förslag på tillvägagångssätt snarare än en 

etablerad lag. Regeringen anser att barnkonventionen kommer att ändra diskurserna om barn och att i 

stället för att se dem som passiva objekt för vuxnas ansvar, uppfostran och omsorg ska den göra så att 

barn betraktas som självständiga rättighetsbärare. Med det sagt innebär det inte att vårdnadshavarens 

ansvar försvinner utan deras skyldighet är fortfarande att ge barn rätt till en god omvårdnad och 

möjlighet till att utvecklas i sin egen takt utifrån barnets egna förutsättningar. Barn ska även ha rätt att 

vara delaktiga i utredningar samt bestämmelser som rör dem (Prop. 2012/13:10, s.35f). Innan 

inkorporeringen prioriterades Sveriges då rådande lagar högre än barnkonventionen och därmed fick 

inte barnperspektivet det genomslag som regeringen hade förhoppningar om i och med ratificeringen 

(Prop 2017/18:186, s.59f). I samband med att beslutet att inkorporera barnkonventionen aktualiserades, 

diskuterades detta medialt och beslutet har fått mycket kritik från bland annat forskare och 

organisationer. I ett reportage av SVT framkommer det att den största kritiken handlar om att 

konventionen är otydlig, vilket kritikerna menar kommer att skapa problem i beslut då rättstillämpare i 

praktiken kan tolka lagen på olika sätt. Trots kritiken ser regeringen inkorporeringen av 

barnkonventionen i svensk lag som nödvändig, då barns rättigheter inte var tillräckligt starka i den 

lagstiftning som innan inkorporeringen skedde (Karlsson, 2019, 31 december). 

1.1 Problemformulering 
Elisabeth Dahlin (2020), Barnombudsmannen, skriver i Aftonbladet att “Lagen lever inte upp till 

Barnkonventionens syfte. Fortfarande kränks barns rättigheter varje dag, även i vårt land” (2020, 24 

november). Dahlin (2020, 24 november) ger uttryck för att det är ett steg framåt för att stärka barns 

rättigheter att barnkonventionen har blivit lag, men det betyder inte att förändring sker per automatik. I 

relation till det som Dahlin nämner ovan finns det en fortsatt problematik kring barns rättigheter. Ett av 

problemen som framkommit är att barnperspektivet och barns rättigheter inte alltid prioriteras framför 

föräldrarnas rättigheter. Det har även visat sig att barn inte alltid får yttra sig eller framföra sina åsikter 

om en situation som rör dem (Leviner 2016, s.626ff; Matthews, 2003, s.265ff). Daniel Velasco och 

Victoria Gaunitz (2020) säger i Sveriges radio att “Bara hälften av de barn som vårdnadstvisterna 

handlade om fick komma till tals. Så såg det ut när Ekot granskade 144 vårdnadstvister” (2020, 25 

augusti). Mot denna bakgrund är det intressant och relevant att undersöka den bakomliggande 

anledningen till att inkorporera barnkonventionen i Sveriges lag, hur utformandet av propositionen till 

barnkonventionen avsågs påverka det sociala arbetet samt hur barnperspektivet lyfts fram i förarbetena 

till inkorporeringen av barnkonventionen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att se hur barnperspektivet samt barns rättigheter kommer till uttryck genom att undersöka 

propositionen som har föranlett att barnkonventionen blivit del av svensk lag ur ett 

barndomssociologiskt perspektiv. 

-  Hur lyfts barnperspektivet samt barns rättigheter fram i propositionen? 

- Vilka var motiven till att inkorporera barnkonventionen i svensk Lag 2020? 

- På vilket sätt avser lagstiftaren att barnkonventionen kan påverka det sociala arbetet utifrån 

propositionen? 

1.3 Avgränsningar 
I detta arbete har vi först och främst valt att begränsa oss till Sverige, samt att endast undersöka en 

proposition. Vidare fokuserar vi på hur barnperspektivet och barns rättigheter lyfts fram, samt vilken 

inverkan på socialt arbete som avsetts med inriktning på barn och utesluter därmed andra aspekter. Vi 

tar exempelvis inte upp hur barnkonventionen kan påverka andra professioner som arbetar med barn, 

såsom skolpersonal och vårdpersonal.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Barnperspektivet: Barnperspektivet kan innebära att vuxna i olika sammanhang tänker sig in i barnets 

situation, analyserar hur olika beslut påverkar barnet samt vad som i slutändan blir det bästa för barnet 

(Åhl, Karlsson & Ingeström, 2020, s.9). 

Barnets perspektiv: Barnets perspektiv är när barnen själva får komma till tals och uttrycka hur de 

känner och upplever olika situationer. Vuxna måste vara uppmärksamma på att fråga och vänta in svar 

från barn och inte sätta ord på barns känslor och tankar (Friends, 2021). 

Barns Rättigheter: Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om barnets rätt att säga 

sin mening i frågor som rör dem, få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad, 

detta är endast en av alla rättigheterna som konventionen lyfter (Regeringskansliet, 2011). 

Proposition: Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag, förslag 

till ny lagstiftning eller förslag om mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till 

riktlinjer av olika slag (Regeringen, u.å.). 

Inkorporeringen: Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den 

nationella lagstiftningen (Unicef, u.å.). 

1.5 Disposition 
Studien inleds med ett kort avsnitt om arbetet med barnkonventionen, därefter följer studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar, samt begreppsdefinitioner. Vidare presenteras avsnitt 2, 

där bakgrund till den historiska utvecklingen av barnkonventionen beskrivs. Fortsättningsvis följer 

avsnitt 3, där den tidigare forskningen presenteras. Det avsnittet är indelat i olika rubriker, 

Barnperspektivet och barnets delaktighet, Barnperspektivet i offentlig rätt samt Nordisk forskning, 

vidare följer Urval av det internationella forskningsfältet och Sammanfattningar av forskningsfältet. I 

avsnitt 4 presenteras den vetenskapsteoretiska ansatsen, samt det teoretiska perspektivet som studien 

grundas på, barndomssociologi. Avsnittet avslutas med en motivering till valet av teori. Avsnitt 5 

innehåller en redogörelse för den valda kvalitativa metoden, policyanalys. Vidare följer i samma avsnitt, 
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material och urval, analysmetod och analytiskt tillvägagångssätt, som i denna studie är What’s the 

problem represented to be (WPR). Avsnittet innehåller även kriterier för tillförlitlighet, etiska 

överväganden och avslutningsvis metodöverväganden. I avsnitt 6 presenteras studiens resultat och 

analys. Därefter följer avsnitt 7, där resultaten diskuteras i förhållande till analys, teori och metodval.   
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2. Historisk utveckling av barnkonventionen 

År 1923 skrevs ett dokument som kom att kallas “Deklaration om Barns rättigheter” av Rädda Barnens 

grundare Eglantyne Jebb. Dokumentet innehöll fem grundläggande punkter gällande barns rättigheter. 

Den antogs av Internationella Rädda Barnen och senare även av FN.  Efter andra världskrigets slut 

bildades UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) av FN för att hjälpa de 

barn som var på flykt efter kriget. UNICEF:s målsättning var till en början att tillgodose de akuta behov 

av kläder, hälsovård, tak över huvudet och mat som hade uppstått. År 1953 blev UNICEF en permanent 

del av FN-systemet, i egenskap av FN:s barnfond. Den fortsatte arbetet med barn i katastrofer men 

målet för organisationen kom att förändras i takt med samhällets utveckling och globaliseringen. Med 

bakgrund av Genèvekonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antog FN år 1959 en 

deklaration om barns rättigheter. Deklarationens syfte var att erkänna barnets rättigheter och att genom 

lagstiftning och andra metoder se till att de följs. Redan i detta dokument fanns många av de idag 

grundläggande principer för att skydda barn, såsom rätten till hälsovård, bostad, mat och att ha barnens 

bästa i åtanke (Unicef, u.å.). 

År 1978, även kallat “det internationella barnåret”, samlades olika barnrättsorganisationer för att 

propagera för en försäkring i form av ett lagligt bindande dokument, som innebär att regeringar ska 

tillgodose barns rättigheter. Här föreslogs ett utkast till barnkonventionen av Polens regering, som 

senare arbetades vidare med, av en tillsatt arbetsgrupp från FN. Arbetet pågick fram till år 1989 då 

konventionen samstämmigt antogs av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen öppnades för 

signering och ratificering och trädde i kraft år 1990. Konventionen är ett lagligt bindande dokument där 

barns intressen för första gången uttrycks i form av mänskliga rättigheter och övervakas av 

barnrättskommittén i FN (Unicef, u.å.). 

År 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Det beslutades 

även om att en fortsatt transformering utifrån barnkonventionen ska ske i andra relevanta lagrum 

gällande barn. Dessa skulle ändras och anpassas efter konventionens bestämmelser. Utöver det 

lagtekniska arbetet infördes även ett kunskapslyft för att öka kunskapen och kompetensen om 

barnkonventionen bland barn och unga, i skolor, kommuner, regioner och olika statliga myndigheter. 

Det togs även fram en vägledning för att underlätta vid tolkningar och tillämpningar utifrån 

barnkonventionen. År 2020 var arbetet med inkorporeringen klart och barnkonventionen blev en del av 

svensk lag (Unicef, u.å.). 
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3. Tidigare forskning om barnperspektivet, barnets 

delaktighet och barnkonventionen 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis sökprocessen för att undersöka forskningsfältet och tidigare 

forskning relaterat till barnkonventionen, barnperspektivet samt barns rättigheter. Vidare presenteras en 

redogörelse för begreppen barnperspektivet och barnets delaktighet. Därefter följer en presentation av 

barnperspektivet i offentlig rätt samt nordisk forskning på området. Efter det kommer en beskrivning av 

urvalet av det internationella forskningsfältet. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av det 

aktuella forskningsfältet. 

3.1 Sökprocess 
Problemformuleringen och syftet handlar om hur barns rättigheter framställs i svensk lag och därför har 

fokuset legat på att finna forskningsstudier om barnkonventionen, barnperspektivet och barns 

rättigheter. För att hitta artiklar inom ämnet har Uppsala universitetsbiblioteks digitala söktjänst 

använts. Till att börja med klickades Peer Reviewed i för att begränsa antalet träffar till de som är 

kollegialt granskade och därmed har högre trovärdighet. Vidare bestod sökprocessen av att söka på ord 

som “barn” + “socialt arbete”, “barnperspektivet”. I början genererades många träffar om 

barnperspektivet i skolan med en pedagogisk inriktning, vilket inte var relevant för det tilltänkta 

forskningsområdet. Därmed ändrades vår sökning till “barnkonventionen” och “barndomssociologi”, 

samt att bredda sökorden till både engelska och svenska ord, “barnkonventionen” + “social work”, 

“Children's rights” AND “social work”, “the convention on the rights of the child”, och vi fick då upp 

flera relevanta artiklar som rörde barnperspektivet i socialt arbete. Några av de träffar som uppkom när 

engelska sökord användes resulterade i internationell forskning, dock märktes det att forskningsområdet 

internationellt inte var välutforskat. När flera relevanta artiklar hade identifierats påbörjades en process 

av kedjesökning, vilket innebär att söka på de referenser som angavs i artiklarna, samt att söka upp om 

författarna hade gjort mer forskning på ämnet. Då noterades det att flera av de artiklar som redan hade 

hittats refererade till varandra. Under hela sökprocessen uppmärksammades det att majoriteten av den 

forskning som finns angående barnkonventionen och barns rättigheter främst återfinns inom det 

juridiska fältet. 

3.2 Barnperspektivet och barnets delaktighet 
Ett begrepp som förekommer frekvent i den tidigare forskningen är barnets delaktighet. Flera av 

studierna som har hittats tar upp olika aspekter och perspektiv av hur barnkonventionen kan tolkas. Å 

ena sidan framställs barn som aktörer med rättigheter som exempelvis att få sin röst hörd, å andra sidan 

framställs barn som objekt i behov av skydd och stöd (Nordenfors, 2010, s.8f; Lindgren & Halldén, 

2001, s.68). 

Denna tanke utvecklas av Rasmusson (2006, s.19) som skriver om barnkonventionen och de fem P:na. 

Dessa fem är provision, protection, participation, prevention och promotion. Provision handlar om att 

tillgodose barns behov, protection handlar om att skydda barn, participation handlar om barns 

delaktighet, prevention syftar till att arbeta förebyggande och promotion om att främja arbetet med barn. 

Rasmusson beskriver vidare att det uppstår ett spänningsförhållande mellan några av begreppen. 

Objektsperspektivet som nämns ovan relaterar till begreppet protection, att barn ska skyddas. 

Aktörsperspektivet syftar i stället till begreppet participation, alltså barnets delaktighet i egenskap av att 

barnet betraktas som en kompetent aktör som är medskapare i den individuella utvecklingen samt att 

den ska ha ett eget handlingsutrymme. Rasmusson (2006) menar på att detta är särskilt aktuellt inom de 

komplicerade sammanhang som kan uppstå inom exempelvis socialtjänsten, där socialarbetare förväntas 
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erbjuda stöd och behandlingsinsatser parallellt med att utöva kontroll, vilket riskerar att begränsa 

möjligheterna att möta barn på jämlik grund. Ytterligare ett spänningsförhållande som Rasmusson 

nämner handlar om att den svenska lagstiftningen har dubbel målsättning, dels att arbeta med barns 

generella välfärd och att arbeta främjande, dels att skydda barn mot oacceptabla uppväxtvillkor, såsom 

övergrepp (Rasmusson, 2006, s.19). 

Halldén (2003, s.14) beskriver i artikeln “Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp” 

begreppet barnperspektiv med förklaringen att det innebär att lyssna på barnens röster och att sedan 

tolka dem, samt vilken plats barn ges i samhället. Begreppet syftar till att verka för barns bästa. En av 

slutsatserna Halldén (2003) kommer fram till handlar om att begreppet Children practices utgör en 

referensram av uttryck som skildrar hur barndom konstrueras. Att studera detta genom exempelvis 

analys av diskurser och texter eller studier av strukturella förhållanden innebär att anlägga ett 

barnperspektiv. Vidare menar författaren att vikten av att barnperspektivet kan diskuteras i relation till 

barnkonventionen och markeringen som görs i konventionen för barns rättigheter vilket relaterar till 

synen på barn som autonoma individer (Halldén, 2003, s.17). 

Matthews (2003, s.265ff) menar i sin studie ”Children and regeneration: Setting an agenda for 

community participation and integration” att ett syfte som finns med barns delaktighet i 

beslutsprocesser, är att barn bättre ska passa in i samhället, samt att barns makt gentemot vuxna ska öka. 

Vuxna har generellt mer makt än barn, i synnerhet i offentliga arenor där vuxnas makt ofta är total och 

avgörande. Med detta menar Matthews att vuxna i princip bestämmer allt som beslutas i offentliga 

processer och att de har tolkningsföreträde, även om barn eventuellt får komma till tals lite grann i tidiga 

stadier av processen. Målsättningen med barns delaktighet blir därmed att utjämna maktförhållandet 

genom att minska det tolkningsföreträde som vuxna besitter och släppa in barn i dialogen med respekt 

och genom att ta barn på allvar (Matthews, 2003, s.265ff). 

Ytterligare en studie som behandlar barnets delaktighet är “Barns rätt att komma till tals och 

socialtjänstens insatser” av Maria Heimer, Elisabet Näsman & Joakim Palme (2017). Resultaten från 

deras studie presenteras som att avsaknad av rätten till delaktighet bland barn resulterar i en sits där 

barnet lämnas utan möjlighet att få sin röst hörd och därmed blir ännu mer utsatt. Tidigare har barns 

skydd varit högsta prioritet vilket inneburit att de har blivit skyddade från delaktighet. I denna studie har 

det konstaterats att brist på delaktighet hos barn som far illa kan leda till att barn riskerar att exempelvis 

hamna i avsaknad av skydd och stöd eller att stödet endast ges åt föräldrarna. När ett barn riskerar att 

fara illa betraktas barnet ofta som ett offer vilket gör det ännu viktigare att behandla barnet i utsatthet 

som en aktör med rättigheter och möjlighet att få komma till tals (Heimer, Näsman & Palmer, 2017, 

s.46). 

3.3 Barnperspektivet i offentlig rätt 
Lindgren och Halldén (2001, s.66ff) skriver i sin studie “Individuella rättigheter; autonomi och 

beroende- Olika synsätt på̊ barn i relation till FN:s barnkonvention” om olika aspekter av varför 

barnperspektivet fick en framträdande position under 1990-talet och hur intresset för barns rättigheter 

ökade. Efter ratificeringen av barnkonventionen förväntades både domstolar och myndigheter att ta 

barnets bästa i beaktande vid beslutsfattande. Detta, trots att barnkonventionen vid genomförandet av 

studien inte ingick i svensk lag och därmed inte betraktats som en del av rättsväsendet. Lindgren och 

Halldén skriver vidare att diskussioner har förts om en möjlig inkorporering av barnkonventionen och 

vad det skulle kunna innebära. De menar att vissa förespråkare av en inkorporering anser att den 

enskilda individen skulle kunna åberopa de rättigheter som anges i konventionen och att det därmed 

skulle göra genomförandet av konventionen effektivare. Ett annat argument till fördel för inkorporering 
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som presenteras av författarna är att det skulle kunna förhindra nedskärningar i budgetar och dylikt för 

verksamheter som arbetar med och för barn. Lindgren och Halldén (2001, s.67) nämner att ett 

motargument till inkorporering i stället handlar om att det skulle bli svårt att tolka och omsätta de vaga 

formuleringar som finns i konventionen till lagtext. Diskussionerna uppstod i samband med att en statlig 

utredning fått uppdraget att undersöka hur svensk lagstiftning förhållit sig till barnkonventionen. Den 

statliga utredningens slutsats var att lagstiftningen ofta gick längre i hänsynstagandet till barn än vad 

som hade föreskrivits i barnkonventionen, men för att implementeringen ska ske på fler nivåer i 

samhället måste fler åtgärder vidtas (Lindgren och Halldén, 2001, s.67). 

Pernilla Leviner är en professor i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt och barnrätt. 

Leviner (2016, s.626ff) skriver i sin rapport ”Kärnfamiljsideal och fri familjebildning” om dilemmat att 

föräldrarätten stjäl uppmärksamheten från barnets rättigheter i olika situationer. Hon beskriver även 

vilken problematik detta skapar för socialtjänsten att väga mellan föräldrarnas rättigheter samt barnets 

rättigheter. Vidare diskuterar Leviner tillsammans med Moa Dahlin och Anna Kaldal (2007, s.6f) i en 

rapport ”JO och barnperspektivet – de rättsliga förutsättningarna för socialtjänsten att samtala med 

barn” att JO menar att socialtjänsten måste utgå från föräldrarnas beslut och befogenheterna över barnet 

vilket resulterar i att barns rättigheter tappas bort. 

I Leviners (2011, s.172ff) avhandling ”Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete” anger 

hon att Sverige å ena sidan har axlat sitt barnskyddsansvar med utgångspunkt i barnkonventionen, 

Socialtjänstlagen och Lag om vård av unga. Å andra sidan ska föräldrarätten beaktas enligt 

bestämmelserna i Europakonventionen och FN. Utöver dessa bestämmelser ska socialtjänsten förhålla 

sig till generella rättsprinciper. Leviner menar att det fortfarande finns luckor och oklarheter i systemet 

vilket i sin tur leder till svårigheter för socialarbetare att skydda barn från missförhållanden i hemmet 

(Leviner, 2011, s.172ff). 

I Leviners (2018, s.309) senare forskningsartikel ”Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om 

utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter” tar hon upp fördelar, nackdelar och 

utmaningar som kan uppkomma om Sverige väljer att inkorporera barnkonventionen som svensk lag. 

Fördelarna med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning är att barns rättigheter kan 

komma att stärkas samt att barn kan uppmärksammas som egna rättighetsbärare. En förändrad syn på 

barn i olika rättsliga sammanhang men även i samhället i stort kommer att ge barn mer rättigheter. 

Motståndarna hävdade dock att det är onödigt och problematiskt samt att åtgärderna som tillkommer är 

kontraproduktiva i förhållande till arbetet att stärka barns rättigheter (Leviner, 2018, s.287, 289, 295). 

Leviner skriver att hon kan förstå att folk håller sig kritiskt till konventionen då den inte är utan 

motsägelser och otydligheter. Leviner instämmer i att konventionen kräver tolkning och 

tillämpningsunderlag för att det ska bli möjligt att inkorporera lagen så att det senare ska vara möjligt att 

efterleva barnkonventionen i praktiken (Leviner, 2018, s.294, 300). Konventioner är ofta svåra att 

inkorporera då de inte är skräddarsydda efter ett specifikt land utan de är regler som ska fungera och 

passa in i olika länder. Detta medför att varje land måste ändra sina befintliga lagar om en inkorporering 

ska ske och det kräver bland annat tid och pengar (Leviner, 2018, s.300ff). Personligen tror Leviner att 

barnkonventionen kommer att stärka barns rättigheter men riksdagen och regeringen bör tydliggöra vad 

som ska uppnås och hur det ska ske på bästa sätt (Leviner, 2018, s.309f). 

3.4 Nordisk forskning 
Johan Vamstads studie (2016) ”Fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen” säger: 

”Om målet är att stärka barns rättigheter i Sverige så verkar en inkorporering av 

barnkonventionen varken vara en nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för det. Det går 
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med andra ord att stärka barns rättigheter ändå och att man inkorporerar konventionen i 

nationell lag har visat sig inte göra det i sig. Detta är dock inte detsamma som att säga att en 

inkorporering är meningslös, som reform sett kan den vara en betydelsefull del i ett bredare 

arbete för att stärka barns rättigheter. Att få till ett verkningsfullt sådant arbete är dock en 

uppgift som i de studerade länderna har visat sig vara långt större än att genomföra en 

inkorporering” (Vamstad, 2016, s.66). 

Med citatet ovan menar Vamstad (2016, s.66f) som många andra forskare också har påpekat, 

exempelvis Leviner, att det hjälper inte bara att inkorporera barnkonventionen utan det krävs ett gediget 

arbete innan samt efter. Vamstads studie undersöker fyra olika länder, Norge och Finland som har 

inkorporerat barnkonventionen i nationell lagstiftning, samt Danmark och Tyskland som inte har det. 

Vamstads urval grundar sig i att de tre nordiska länderna är lika Sverige i många andra aspekter vilket 

gör att fördelarna och nackdelarna kan vara relevanta för Sverige. Tyskland är det land som avviker från 

de nordiska länderna, men Vamstad menar att det tillför en annan dimension i analysen (Vamstad, 2016, 

s.4). Resultatet av studien visar att Finlands och Norges inkorporering av barnkonventionen inte per 

automatik har stärkt barns rättigheter, dock har det inte hindrat eller gått till en negativ riktning 

(Vamstad, 2016, s.66). Vamstad skriver i sin studie: 

”Inkorporeringen är sekundär till den politiska viljan att arbeta med konventionen och barns 

rättigheter, den kan inte på̊ juridisk väg direkt styra politiken om politiken inte vill bli styrd. 

Däremot kan en inkorporering bli ett verktyg i händerna på en politisk rörelse som redan är 

övertygad om det rätta i att stärka barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen” 

(Vamstad, 2016, s.68). 

Som många andra forskare tidigare har konstaterat, menar Vamstad att det inte bara hjälper att 

inkorporera konventionen i nationell lagstiftning utan det krävs dokument som kan vägleda 

professionerna som ska jobba med barnkonventionen för att det ska ge fördelar i praktiken för barns 

rättigheter.  Annika Rejmer och Ann-Sofie Bergmans (2019, s.70f) forskningsartikel 

”Barnkonventionens implementering i svensk lagstiftning och praktik – barns bästa och barns rätt att 

uttrycka sina åsikter vid vårdnadstvister” kommer fram till samma resultat som Vamstad men från ett 

annat perspektiv. Forskningens syfte är att se hur bra barnkonventionen korresponderar med svenska 

lagar. Rejmer och Bergman (2019, s.73f, 80f) skriver att svensk lag har börjat anpassa sig till 

barnkonventionen men att det krävs mer och att det är fler lagar som bör reformeras och anpassas. 

Vidare menar forskarna att det inte hjälper att barnkonventionen träder i kraft utan det måste även ske 

en större reformering av nationella lagar för att det ska bli en markant skillnad och ökade rättigheter för 

barn. 

I likhet med det som Vamstad (2016) konstaterar i sin forskning menar Schultz Jørgensen, Leth och 

Montgomery (2011, s.857ff) att barnkonventionen betraktas som ett översiktligt ramverk för förståelse 

av barn och deras rättigheter i Danmark. Konventionen spelar en anonym roll i den politiska sfären och 

bland den allmänna danska opinionen. Där har den en status av att vara accepterad men inte helt 

integrerad vilket resulterar i en kontroversiell uppsättning praxis och policys. Konventionen betraktas 

som en rättslig bakgrund till lagstiftningen men har inte setts som en kvalificerad ram för konkreta 

beslut. Barn i Danmark är därmed individuella rättighetsbärare, men det officiella Danmark respekterar 

inte alltid denna rättighet. Barnkonventionen skulle kunna vara en tvingande kraft i denna utveckling 

och spela en dynamisk roll för att utvidga och förverkliga barns rättigheter (Schultz Jørgensen, Leth & 

Montgomery, 2011, s.857ff). 

Bartley (1998, s.232ff) skriver i sin avhandling ”Barnpolitik och barnets rättigheter” att till skillnad 

från Danmark och Sverige som haft ett större fokus på jämställdhetspolitik mellan man och kvinna, har 
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Norge varit mer fokuserat på att stärka barnet som en egen aktör i samhället. Norge värderar barnets 

självständighet högt vilket var en av anledningarna till att landet var först bland de nordiska länderna att 

etablera en barnombudsman samt att ha ett särskilt departement för barn och familj. Bartley (1998, 

s.238f) menar att med Norge som företrädare har Sveriges barnpolitik utformats utifrån tre faktorer, 

internationell politik om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter samt feminism. 

Bartley (1998, s.238f) skriver vidare i sin avhandling att samhället vi lever i är i ständig förändring 

vilket resulterar i att barnets behov och livsvillkor utvecklas och behöver tillgodoses på nya sätt. Därför 

anser Bartley (1998, s.239) att en inkorporering av barnkonventionen i Sverige kommer att stärka barns 

rättigheter och tillgodose de nya behov som har uppkommit kring barn. Dock är det vuxna som 

fortfarande bär ansvaret för hur barnkonventionen ska tillämpas i Sverige och det är därmed enligt 

Bartley centralt att det finns en tillit bland barn till att de vuxna gör vad de kan för att förverkliga de 

ambitioner som uttrycks i konventionen (Bartley, 1998, s.240). 

3.5 Urval av det internationella forskningsfältet 
Som ovan nämnt har varje land olika politiska och rättsliga system vilket gör det svårt att jämföra 

Sverige med länder som har ett helt annat system. Valet att fokusera på den nordiska forskningen 

gjordes för att få relevanta resultat som är applicerbara på Sverige. De nordiska länderna, Danmark, 

Finland och Norge liknar i många andra avseenden Sverige, vilket kan göra det relevant att använda 

erfarenheter från dem. Det som även är relevant är att alla dessa tre länder har haft liknande diskussion 

som Sverige har haft angående barnkonventionen. Norge och Finland kan agera föregångare för 

Sverige, då de har inkorporerat lagen medan Danmark fortfarande inte har det.  

3.6 Sammanfattning av forskningsfältet 
Som tidigare nämns var det svårt att hitta relevant forskning, då det saknas omfattande forskning inom 

området. Det som dominerade forskningsfältet var det juridiska perspektivet, med fokus på 

lagstiftningen. Forskning inom det sociala arbetet har gjorts men med en juridisk prägel, till exempel där 

barnperspektivet och barns rättigheter undersöks men inte ur ett sociologiskt perspektiv. Det saknas 

forskning specifikt ur ett barndomssociologiskt perspektiv vilket gör den tilltänkta forskningsstudien 

relevant då den tillför något nytt i forskningen. Den tidigare forskningen som används i denna studie är 

skriven innan Sverige inkorporerade barnkonventionen till att bli en del av svensk lag, vilket innebär att 

det saknas forskning på hur det ser ut i dagsläget. Anledningen till detta är att det dels inte finns särskilt 

mycket forskning på ämnet i stort, dels att Sverige valde att inkorporera barnkonventionen 2018 och att 

den blev svensk lag först 2020. Detta innebär att den endast har varit del av svensk lag i två år när denna 

studie görs.  

Den forskning som har hittats har däremot undersökt hur det ser ut i länder där en inkorporering har 

gjorts samt vilka för- och nackdelar som finns med det. En del av forskningen belyser även hur 

diskussionen kring en möjlig inkorporering har gått till. Den tidigare forskningen har även belyst olika 

möjliga konsekvenser med en inkorporering i Sverige. Vissa menar att barnkonventionen är otydlig och 

för vag för att kunna omsättas till lagtext och därmed ligga till grund för beslut. Andra menar på att 

barnperspektivet inte tas i beaktande i beslut gällande barn vilket en inkorporering kommer att förändra. 

I den tidigare forskningen är alla eniga om att fler åtgärder samt dokument som förtydligar 

barnkonvention krävs innan en inkorporering sker. Mot denna bakgrund resulterar detta i att den 

forskning som finns och har använts är relevant för denna studie.  

De metoder som har varit vanligast i den tidigare genomförda forskningen är dokumentstudier, 

intervjuer och enkäter och ibland även en kombination av dessa. Teorier och begrepp som har använts är 

barnrättsperspektivet, rättighetsperspektivet och critical children’s rights studies.  
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4. Vetenskaplig ansats och teoretiskt perspektiv 

Syftet med studien är att analysera och granska hur barnperspektivet samt barns rättigheter kommer till 

uttryck genom att undersöka propositionen till barnkonventionen utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv. Då denna studie fokuserar på innehållet i en proposition som är tänkt att främja barns 

rättigheter tar vi avstamp i det teoretiska perspektivet barndomssociologi. I detta kapitel presenteras 

inledningsvis studiens epistemologiska utgångspunkt i socialkonstruktionismen. Efter detta följer en 

historisk bakgrund och introduktion till barndomssociologin. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  
Den vetenskapsteoretiska ansatsen för denna studie är socialkonstruktionismen, vilket betraktas som ett 

kritiskt perspektiv som förstår världen som en social konstruktion (Burr, 1995, s.2). Enligt Burr (1995, 

s.2ff) finns det inom socialkonstruktionismen tre grundläggande antaganden. Det första handlar om ett 

kritiskt förhållningssätt till kunskap och att den kunskap vi har präglas av historiska och kulturella 

kontexter. Det andra antagandet handlar om att kunskap är uppkommen ur sociala processer, i vilka vi 

gemensamt konstruerar och upprätthåller sanningar. Det tredje och slutgiltiga antagandet avser att de 

sociala handlingarna i samhället genomsyras av vår konstruerade kunskap. Mot denna bakgrund 

accepterar vi den sociologiska förståelsen av sociala problem som i huvudsak strukturellt betingade. 

Burr (1995, s.3ff) menar vidare att socialkonstruktionismen bygger på en ontologisk ståndpunkt där 

kunskap inte kan betraktas som objektiv sanning utan att den är konstruerad genom socialisering och 

interaktion. Det som ses som “sanning” och “rätt” i en viss tidsperiod anses vara påverkat av den 

särskilda historiska och kulturella kontexten, vilket resulterar i att det är föränderligt över tid. En 

tidsperiod kan därmed innebära en slags sanning medan en annan period kan innebära en ny sanning. 

Allt påverkas av tid, språk, kultur, religion och vetenskap (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.316f). 

4.2 Barndomssociologi 
Ett perspektiv som har uppkommit ur och utvecklats från socialkonstruktionismen, samt är applicerbart 

på den tilltänkta analysen och det avsedda materialet är barndomssociologi. Det är ett teoretiskt 

perspektiv där fokus ligger på barndomen och att den betraktas som en social konstruktion och är ett 

resultat av de kollektiva handlingar som barn gör med varandra och med vuxna (Corsaro, 2018, s.46). 

Enligt Corsaro (2018, s.82ff) bidrog barn till en stor del av den samhälleliga produktionen under 1800-

talet genom att arbeta på olika sätt. Under 1900-talet började allt fler barn i stället att gå i skolan till 

följd av lagar om barnarbete och gick därmed från heltidsarbete till att kombinera skolgång med 

deltidsarbete. Till följd av detta började barn betraktas som att de bidrog till reproduktionen av det 

bredare samhället och tankar om att barn bidrar till två kulturer samtidigt, sina egna och de vuxnas. 

Vidare menar Corsaro att det var många som flyttade in till städerna vid denna tidpunkt och att de vuxna 

inte lämnade sitt förflutna bakom sig utan behöll minnen av vänner och familj. Dessutom fokuserade de 

ofta på tidigare upplevelser från tidigare platser när de hanterade nya utmaningar i tillvaron, inklusive 

vid barnuppfostran (Corsaro, 2018, s.87). Barnen var i stället väldigt engagerade i att bilda sina 

ambitioner baserat på ett nutida perspektiv i sin barndom. Corsaro (2018) uttrycker detta som att “gå 

framåt för att fånga de möjligheter som vi ställde framför oss som barn” (s.87). Dessa tankar låg till 

grund för barndomssociologin och syftar till att de lärdomar som barn lär sig inte är inblandade i deras 

barndom utan lades fram för att kunna rama in deras uppfattningar om det samhälle som de skulle vara 

delaktiga i som vuxna (Corsaro, 2018, s.87). 

Barndomen betraktas inom barndomssociologin som en strukturell form där barn blir sociala aktörer 

som bidrar till reproduktionen av barndomen. Den traditionella föreställningen om socialisering ersätts 
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av denna nya syn på barndomen som ett socialt fenomen med hjälp av begreppet tolkningsreproduktion 

(Corsaro, 2018, s.46). Termen tolkning fångar upp de kreativa och innovativa aspekterna som 

framkommer av barns deltagande i samhället. Dessa syftar till vetskapen att barn deltar i och skapar sina 

unika barn- och kamratkulturer genom att kreativt ta information från vuxenvärlden. Termen 

reproduktion fokuserar i stället på att barn inte endast internaliserar kulturen och samhället utan själva 

även bidrar till kulturell förändring och produktion. Vidare innebär termen att barn genom sitt 

deltagande i samhället blir begränsade utifrån den existerande samhälleliga reproduktionen och sociala 

strukturer. Barn och deras barndom påverkas av att de är medlemmar i olika samhällen och kulturer, 

som i sin tur har påverkats av historiska förändringsprocesser. Dessa termer utgör tillsammans 

begreppet tolkningsreproduktion vilket syftar på att barn strävar efter att förstå och tolka sin kultur. 

Tolkningsreproduktion betonar vikten av barns gemensamma värderingar, kollektiva handlingar och 

deltagande i kulturell produktion (Corsaro, 2018, s.18ff). Detta innebär att vikten av barns växande 

medlemskap i ett samhälle bildar en utmaning för att faktiskt uppskatta barns bidrag till social 

reproduktion och att ta barn på allvar. Att berika barns anslag från den vuxna världen och att bättre 

uppskatta de bidrag som barn gör och kommer med ligger i linje med synen på barn som aktiva 

deltagare i samhället (Corsaro, 2018, s.46). 

Wiklund & Sallnäs (2016, s.12f) skriver att inom barndomssociologin har begreppen “barn” och 

“barndom” nyanserats och problematiserats. Denna nyansering innebär att barndomen inte endast ska 

ses som en förberedande fas inför det kommande vuxenlivet och vad som kommer senare i livscykeln 

utan i stället ska vara en period i livet som har ett egenvärde. Nyanseringen innebär även att barn ska 

behandlas som en heterogen grupp där alla individer har olika preferenser och föreställningar som i 

största möjliga mån bör beaktas då alla inom den angivna gruppen är unika. Att beakta barns åsikter och 

synpunkter innebär inte att i alla situationer som kan ses som livsavgörande för dem tillmötesgå 

önskemålen, men att göra barn delaktiga i dessa processer. Genom att vuxna tar ett ansvar för att alla 

barn får samma möjligheter och skydd får fler barn en minnesvärd barndom (Corsaro, 2018, s.393). 

4.3 Motivering till val av teori 
Valet av barndomssociologiska perspektivet grundar sig i att det är relevant för syftet med denna studie, 

då den innehåller centrala begrepp som ligger i linje med studiens syfte. Barndomssociologi som 

teoretisk utgångspunkt bidrar även till att framhäva barnperspektivet och barns rättigheter utifrån det 

sociologiska perspektivet. Den tidigare forskningen som gjorts inom detta fält har till största del haft ett 

juridiskt perspektiv, vilket innebär att denna studie i relation till den tidigare forskningen kan bidra med 

kunskap från ett nytt perspektiv. Vidare samspelar barndomssociologi väl med forskningsmetoden 

policyanalys, som är den tilltänkta metoden i denna studie. Policyanalysen syftar till att undersöka 

motiveringar till politiska beslut igenom att använda ett barndomssociologiskt perspektiv ges en ny 

dimension att kunna identifiera motiveringar och effekter för målgruppen barn och se hur vuxna som 

fattar besluten, tar hänsyn till samt inkluderar barnperspektivet och barns rättigheter.  
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5. Metod 

I metodkapitlet följer en redogörelse för det metodval som används i studien. Vidare presenteras 

insamlandet av det empiriska materialet. Under analysmetod redogörs det för en utvecklad beskrivning 

av policyanalys, samt en beskrivning av tillvägagångssätt för analysen. Därefter diskuteras kriterier för 

trovärdighet och möjliga begränsningar, samt etiska överväganden. Avslutningsvis följer ett avsnitt om 

metodologiska överväganden. 

5.1 Kvalitativ metod 
I relation till denna studies syfte och frågeställningar betraktas den kvalitativa ansatsen som mer lämplig 

än den kvantitativa. Denna utgångspunkt grundar sig i tanken om att de kvalitativa metoderna utgår från 

studiesubjektens perspektiv snarare än forskarens egna idéer om vilka kategorier och dimensioner som 

ska stå i fokus (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.17). Det ligger i linje med syftet i denna studie då det 

handlar om att undersöka barnperspektivet i propostionen. Kvalitativ metod är också ett lämpligt val 

utifrån denna studies vetenskapsteoretiska ansats, socialkonstruktionismen, då den fokuserar på hur 

människor konstruerar meningar och regler. Det är därmed mer tillämpligt med en kvalitativ metod och 

analyser som görs inom det när det kommer till socialkonstruktionismen, snarare än att kunna identifiera 

mätbara resultat, vilket är det centrala inom kvantitativa metoder (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s.317f). 

Kvalitativ forskning kan vidare kännetecknas av tolkning och förståelse där fenomen betraktas utifrån 

den innebörd som människor tillskriver dem, vilket även det ligger i linje med det som anges som 

grunden inom socialkonstruktionismen. Därmed blir subjektiva meningar eller betydelser relevanta för 

att undersöka forskningsfrågan (Alvesson & Sköldberg, 2017 s.18). Det finns flera kvalitativa metoder 

som kan användas för att undersöka text. Den valda metoden i denna studie är policyanalys, vilken är 

tillämplig om dokument som reglerar lagstiftning ska analysera. Policyanalys kan användas som ett 

verktyg för att studera bland annat politiska beslut och intentioner (Heclo,1972, s.84). Denna studie tar 

avstamp i en abduktiv ansats, vilken inbegriper både induktiv förståelse av empirin och tolkning genom 

påverkan av den valda teorin, i detta fall barndomssociologi (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.13ff).  

5.2 Material och urval  
För att besvara syftet i denna studie valdes proposition 2017/18:186 som empiriskt material, vilket är 

propositionen som gäller barnkonventionen. Det var lämpligt då det krävdes att arbeta med dokument 

gällande barnkonventionen för att kunna besvara de frågeställningar som vi har valt att undersöka. Av 

dokumenten som aktualiseras i relation till barnkonventionen verkade propositionen som det mest 

relevanta dokumentet att undersöka. Det valda empiriska materialet innehåller sammanfattningar av 

det viktigaste från olika statliga offentliga utredningar (SOU), och är en sammanfattande rapport av det 

betänkande som har gjorts kring en viss fråga i samband med att ta fram lagförslag, så kallade 

propositioner av en viss fråga. Propositionen betraktas som fullständig att analysera, då det är tillräckligt 

med material att bearbeta för att få ett resultat som svarar på studiens frågeställningar. Propositionen 

innehåller även motiveringarna till lagförslaget samt riktlinjer för hur den nya lagen ska appliceras i 

Sverige. 

Någonting som uppmärksammades under genomläsningen av det empiriska materialet var att de 

begrepp som denna studie, samt den tidigare forskningen har använt sig av skiljer sig åt från de begrepp 

som används i propositionen. Det empiriska materialet används ett barnrättsbaserat synsätt, 

barnrättsperspektiv samt barnets bästa i stället för att använda sig av barnperspektivet, vilket är 

begreppet som har använts i denna studie. Innebörden av orden är dock densamma (se 

begreppsdefinitioner för vidare förklaring). Mot denna bakgrund upplevdes det centralt att tydliggöra att 
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det kan förekomma andra begrepp i materialet än de som har angivits tidigare, men att kontentan blir 

densamma. 

5.3 Analysmetod 
Policyanalys kan ses som en tvärvetenskaplig metodansats som hämtar metoder, perspektiv och insikt 

från nästintill alla discipliner (Premfors 1984, s.3f). Ett policyanalytiskt perspektiv kan ge en bredare 

kunskap om hur saker och ting påverkar varandra och vilka konsekvenser politiska beslut kan få i 

praktiken. Policyanalys kan beskrivas som ett verktyg för att studera politiska beslut, intentioner, 

förändringar och målformuleringar och dess konsekvenser (Heclo,1972, s.84). Dye (1976) ger en tydlig 

förklaring av vad en studie av offentlig policy innebär, nämligen ”what governments do, why they do it 

and what difference it makes” (1976, s.1). Kortfattat och förenklat kan policyanalys beskrivas genom 

när det studeras vad staten gör, varför den gör det och vilka effekter det får i samhället. 

Policyanalysen styrs främst av problemformuleringen i en studie och av inriktningen på denna som 

belyser och bidrar till lösningen av det praktiska problem som finns i den offentliga sektorns 

verksamhet. Policyanalysen innefattar all systematisk analys av policyproblem i den offentliga sektorn. 

Den skiljer sig från de traditionella disciplinerna då den har en problemformulering som är normativt 

inriktad, vilket betyder att den syftar till att ge konstruktiva bidrag till belysningen och lösning av 

problem i den offentliga verksamheten. Informationsinhämtningen sker via olika metoder, perspektiv 

och insikter från ett stort urval av vetenskapliga discipliner. Den innefattar även systematisk kunskap av 

icke-vetenskapligt slag (Premfors, 1984, s.26ff). 

5.3.1 What’s the problem represented to be - analytiskt 
tillvägagångssätt 

Inom policyanalys finns flera olika analysmetoder, denna studie kommer att använda sig av What’s the 

problem represented to be, även kallad WPR-metoden, som är ett diskursanalytiskt verktyg konstruerat 

av Carol Lee Bacchi (Bacchi, 2009, s.1). Metoden innebär att i detta fall identifiera lagstiftarens 

problemframställningar och sedan kritiskt granska bland annat politiska initiativ eller lagförslag. 

Förenklat är det en idé om att något är ett problem och något är en lösning. Detta kan appliceras på 

denna studie genom att undersöka vad problemet anses vara, samt hur inkorporeringen av 

barnkonventionen möjligen kan åtgärda detta. 

Metoden kommer från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på sociala problem då den granskar de 

föreliggande föreställningarna om sociala samt politiska problem (Bergström & Ekström, 2018, s.271f). 

WPR syftar till att kritiskt undersöka hur problem framställs genom en så kallad problemrepresentation. 

Metoden undersöker hur och vilka problemrepresentationer som skapas, vilka som har legitimitet och 

vilka effekter de riskerar att få. För att förenkla detta använder Bacchi sig av sex analytiska frågor som 

sedan kan appliceras på studiens material (Bacchi 2009, s.262f). Nedan presenteras de sex frågorna som 

är översatta från engelska till svenska: 

1. Vilka problemrepresentationer görs? 

2. Vilka antaganden ligger bakom problemrepresentationerna? 

3. Hur har problemrepresentationerna kommit till stånd? 

4. Vad lämnas oproblematiserat i denna representation av problemet? Vad utelämnas och kan problemet 

förstås på andra sätt? 

5. Vilka diskursiva, subjektiverande och levda effekter får denna representation av problemet? 
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6. Hur har dessa problemrepresentationer producerats, spridits och försvarats? Hur kan de ifrågasättas och 

ersättas? (Bacchi 2009) 

Samtliga sex frågor behöver inte användas utan det är möjligt att välja ut frågor som är relevanta för 

denna studies problemformulering. Avgränsningen som gjorts handlar dels om att alla frågor inte är 

relevanta för studiens problemformulering, dels att arbetet är tidsbegränsat. Det som ansågs vara 

relevant för att besvara frågeställningarna i detta arbete begränsades till tre frågor. Frågorna som 

används i analysen presenteras i tabellen nedan tillsammans med en modifiering av frågorna samt hur de 

hör samman med studiens frågeställningar.  

Tabell 1.      

WPR - frågor  Översättning  Modifierade frågor Studiens 

frågeställningar 

1.What’s the “problem” 

represented to be? 

Vilka 

problemrepresentationer 

görs? 

Vilket samhällsproblem 

antas inkorporeringen 

av barnkonventionen 

svara på utifrån 

propositionen?  

Hur lyfts 

barnperspektivet samt 

barns rättigheter fram i 

propositionen? 

 

6. How and where has 

this representation of 

the “problem” been 

produced, disseminated, 

and defended? How has 

it been and/or how can 

it be disrupted and 

replaced? 

Hur har dessa 

problemrepresentationer 

producerats, spridits 

och försvarats? Hur kan 

de ifrågasättas och 

ersättas? 

Hur motiveras och 

försvaras 

inkorporeringen av 

barnkonventionen? Hur 

kan inkorporeringen 

ifrågasättas? 

 

Vilka var motiven till 

att inkorporera 

barnkonventionen i 

svensk lag 2020? 

 

5. What effects 

(discursive, 

subjectification and 

lived) are produced by 

this representation of 

the “problem”? 

Vilka diskursiva, 

subjektiverande och 

levda effekter får denna 

representation av 

problemet?  

Hur kan diskursen om 

barnperspektivet i 

propositionen avses 

påverka det sociala 

arbetet? 

På vilket sätt avser 

lagstiftaren att 

barnkonventionen kan 

påverka det sociala 

arbetet utifrån 

propositionen?  

 

I analysen användes de modifierade frågorna för att analysera materialet med den angivna 

analysmetoden. När analysen hade genomförts kunde svaren på de modifierade frågorna relateras till 

och besvara studiens frågeställningar. Därmed ansågs det att WPR var ett analysverktyg som på ett 

begripligt sätt kunde möjliggöra genomförandet av analysen i relation till studiens frågeställningar. 

Genom policyanalysens verktyg, de ovan nämnda frågorna inom WPR, gick vi enskilt igenom det 

empiriska materialet för att hitta mönster i propositionen och således kunna besvara de frågeställningar 

som undersöks i denna studie. I kombination med detta användes även det barndomssociologiska 

perspektivet som en grund för analysen. Arbetet gjordes i etapper, där ett avsnitt i taget bearbetades och 

analyserades enskilt, för att sedan arbeta gemensamt med det angivna avsnittet. Vidare fortskred detta 

arbete iterativt så att processen återupprepades genom alla propositionens avsnitt. 
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5.4 Kriterier för tillförlitlighet  
Bryman (2018, s.467) skriver om fyra olika kriterier för tillförlitlighet som används vid bedömning av 

kvalitativa metoder; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Trovärdighet syftar till att genom att utföra en studie i enlighet med de forskningsregler som finns kan 

en styrka trovärdigheten i de slutsatser som dras från studien (Bryman, 2018, s.467). Det innebär även 

att de begrepp och beskrivningar som används i denna studie ska överensstämma med andra forskares. 

Vår metod är förankrad i vetenskaplig litteratur, då studiens analys bygger på Premfors (1984) 

metodologiska bok om policyanalys. I analys och diskussion har vi även förhållit oss till tidigare 

forskning för att stärka trovärdigheten av våra beskrivningar av exempelvis barns delaktighet och 

barnperspektivet. 

Överförbarhet handlar om att kunna ställa krav på generaliserbarheten i en studie. Kvalitativa studier 

handlar generellt om att undersöka en särskild kontext och därmed syftar begreppet överförbarhet till att 

se hur väl resultaten från en studie kan vara aktuella och gällande i annan kontext än den som 

undersöktes i den enskilda studien (Bryman, 2018, s.468). Denna studie har en konkret kontextuell 

utgångspunkt i barnkonventionen samt i en svensk kontext, vilket kan innebära en begränsad 

överförbarhet. Mot bakgrunden att utgångspunkten i analysen och resultatet förankras i detta 

kontextbundna material kan det vara svårt att applicera detta på ett annat sammanhang. Begreppet 

överförbarhet kan aktualiseras i vår studie genom att det i diskussionsavsnittet tas hänsyn till vad 

tidigare forskning har kommit fram till och att det sätts i relation till slutsatsen av studien. 

Pålitlighet syftar till att det ska finnas en komplett och tillgänglig redogörelse för alla olika faser av den 

genomförda studien, genom att exempelvis tydliggöra urvalet av materialet samt hur analysen av 

materialet har gått till (Bryman, 2018, s.468f). Mot denna bakgrund har det funnits en ambition om att 

genomgående i denna studie noggrant beskriva det tillvägagångssätt som har använts, både 

metodologiskt och analytiskt. Det bidrar till att ge läsaren insyn i arbetet och ger därmed läsaren en 

möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om tillförlitligheten i de slutsatser som dras. Vidare, genom 

att tydligt beskriva hur resultaten kan relateras till de teoretiska utgångspunkterna visar det hur teorin 

har påverkat och bidragit till analysen. Det som skulle kunna påverka pålitligheten i denna studie 

negativt är den valda metoden. Premfors (1984) redogör inte för en exakt användning av de analytiska 

verktygen utan menar i stället att det avgörs av studiens tilltänkta problemformulering och 

forskningsområde. Det är utifrån detta resonemang som utformningen av studiens metodologiska 

tillvägagångssätt har gått till, vilket medför en risk för otydlighet hos läsaren om hur arbetet med våra 

analytiska verktyg har gått till. För att motverka detta har vi försökt att tydligt presentera våra analytiska 

verktyg, samt användningen av dessa genom att begränsa analysmetoden inom policyanalys till WPR 

och därmed ha tydliga verktyg att utgå från. 

Att styrka och konfirmera resultaten från studien innebär att undvika att låta personliga värderingar 

påverka arbetet vid en redogörelse för tillvägagångssätt. Inom kvalitativa studier i det 

samhällsvetenskapliga forskningsfältet kan fullständig objektivitet vara svåruppnådd. Konfirmering 

handlar därför om att som forskare i den mån det går förhålla sig objektivt och försöka garantera att 

personliga åsikter och subjektivitet som kan finnas inte riskerar att påverka resultaten (Bryman, 2018, 

s.470). Reflexivitet är ett tillvägagångssätt för att förhindra att personliga åsikter och subjektiva 

värderingar påverkar resultatet. Detta genom att bortse från egna politiska värderingar och tidigare 
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erfarenheter inom ämnet när analysen genomförs, vilket har varit med i bakhuvudet under hela 

processens gång, i synnerhet vid analysen av materialet.  

Studien har en socialkonstruktionistisk ansats vilket medför att studiens resultat ska ses i ljuset av sin 

kontext. Det kan innebära en påverkan av konfirmeringen i studien och vi har därför strävat efter att 

tydliggöra vilka tolkningar resultatet bygger på genom att underbygga resultatet med teorier och relatera 

till tidigare forskning. 

5.5 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017, s.12) skriver att området forskningsetik är ett brett område som avser relationen 

mellan etik och forskning. En viktig aspekt av området i rollen som forskare är att vara medveten om 

konceptet forskaretik, vilket syftar till forskarsamhället och samhället i övrigt med avstamp i forskarens 

roll. Eldén (2020, s.71f) menar att kritiskt ifrågasätta vilket bidrag den egna studien bidrar med till både 

forskarsamhället och samhället i stort är viktigt för forskaretik. Detta kan göras genom att medvetet 

fundera över de vetenskapliga föreställningar som föregår studien, samt identifiera vilka konsekvenser 

de får för forskningen. En annan aspekt av forskaretik som Eldén (2020, s.72) lyfter fram är vikten av 

att visa respekt mot tidigare genomförd forskning genom att korrekt återge och presenteras resultat och 

studier.  Eldén (2020, s.70f) skriver även att en bör fundera över sin roll som forskare och skapa en 

medvetenhet kring att forskarens bakgrund kan spela in i betraktandet av världen och att det i sin tur kan 

ha påverkat genomförandet av studien. Huruvida de subjektiva tolkningar som vi gör har påverkat 

resultaten i denna studie behandlas i Kriterier för tillförlitlighet (se avsnitt 5.4), men vi anser att det 

även bör tas upp som ett etiskt övervägande. Vetskapen om att det kan finnas en subjektiv aspekt av 

studien som kan ha påverkat studiens resultat är vi medvetna om, men bedömningen har gjorts att det 

inte har påverkat studien negativt utifrån det presenterade syftet och frågeställningarna i denna studie. 

En annan aspekt av forskningsetik är vetenskaplig oredlighet i form av exempelvis plagiat, vilket inte 

får förekomma (Vetenskapsrådet, 2017, s.63). För att undvika vetenskaplig oredlighet har vi arbetat 

genomgående under skrivprocessen med att skapa transparens för tillvägagångssätt kring 

materialinsamling och analys. Vidare används sidhänvisningar vid varje referens, förutsatt att 

originalkällan har angett sidor i sitt verk.   

5.6 Metodövervägande 
Den valda metoden, WPR, har under studien hjälpt oss att strukturera materialet för att på så sätt 

tydliggöra analysprocessen och därmed underlättat bearbetning av data. WPR kan dock ha begränsat 

studien då det är specifika frågor som ligger till grund för analysen, vilket kan ha inneburit att delar av 

materialet som inte har passat in under någon av frågorna därmed har sållats bort. Mot denna bakgrund 

kan viktiga aspekter av materialet ha missats, vilka skulle kunna ha synliggjorts med en annan metod. 

Dock görs bedömningen att det slutgiltiga resultatet svarar på syftet och frågeställningarna i denna 

studie och att metodens fördelar därmed övervägt nackdelarna.  

Studiens material har varit tydligt, enkelt att förstå och dessutom lättåtkomligt. Detta innebär att det inte 

behövs några förkunskaper för att sätta sig in i materialet, samt att det går att genomföra studien igen 

med snabb tillgång till samma material som har använts i denna studie, vilket ökar överförbarheten i 

studien (se avsnitt 5.4). Det som dock kan diskuteras är om fler dokument än propositionen 2017/18:186 

borde varit inkluderade i studiens material såsom SOU:er eller remissutlåtanden. Motiveringen till att 

materialet är tillräckligt är att propositionen innehåller sammanfattningar av flertalet av de SOU:er som 

är skrivna i samband med inkorporeringen av barnkonventionen. Propositionen har även inkluderat ett 

flertal remissutlåtanden. Det valda empiriska materialet innehåller även motiveringar till lagförslaget 

samt riktlinjer för hur den nya lagen ska appliceras i Sverige. Det som dock kan komma att bli en 
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utmaning med att endast använda oss av propositionen 2017/18:186 är att den är skriven av olika partier 

med olika agendor och viljor. Haug (1992, s.30) menar att politiska beslut ofta är resultat av 

kompromisser vilket direkt påverkar propositionens motiveringar, samt resultatet i praktiken. Detta kan 

innebära att det empiriska materialet som ska analyseras kan vara ett sådant kompromissat resultat och 

därmed kan det bli svårare att analysera. Däremot behöver inte detta vara ett hinder utan endast något 

att ha i åtanke när analysen av materialet görs.  

För att besvara frågeställningarna tillämpades policyanalys som forskningsmetod. Det är tre olika 

discipliner som har inverkat på materialet i denna studie, sociologiska, statsvetenskapliga samt den 

juridiska. Detta gör det fördelaktigt att använda sig av policyanalysen då den omfattar många 

kunskapsområden (Premfors, 1984, s.2f). Det som ska analyseras i studien ligger i linje med det fokus 

som policyanalysen har. Hur lagstiftaren lyfter fram barnperspektivet i propositionerna samt hur 

lagstiftaren kan ha avsett att påverka det sociala arbetet genom inkorporeringen. Policyanalysen har 

bland annat ett fokus på att analysera vilka effekter ett beslut får i praktiken (Premfors, 1984, s.26).  I 

denna studie begränsas dock analysen till att se hur lagstiftaren kan ha avsett att påverka det sociala 

arbetet. Slutligen används policyanalysen som ett verktyg för att få en förståelse av varför och hur 

beslutet om inkorporeringen av barnkonventionen har tagits samt hur barnperspektivet och barnets 

rättigheter framställs i propositionen, hur det avses inverka på socialt arbete och hur detta kan tolkas i 

linje med barndomssociologin. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer det att presenteras analyser och resultat löpande under tre huvudrubriker som var 

och en är relaterade till de frågeställningar som studien ämnar att svara på. Den första rubriken relateras 

till hur barnperspektivet och barnets rättigheter lyfts fram i propositionen. Den andra rubriken relateras 

till motiveringar samt ifrågasättande argument mot att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Den 

tredje och slutgiltiga rubriken inom detta avsnitt syftar till hur inkorporeringen kan avses påverka det 

sociala arbetet. 

6.1.1 Problemrepresentationer utifrån propositionen till 

barnkonventionen  
En återkommande problemrepresentation som identifierades i propositionen är att det saknas ett 

barnrättsbaserat synsätt i verksamheter som fattar beslut gällande barn. Utifrån problemrepresentationen 

kunde det utläsas vilket problem som barnkonventionen antas svara på. I citatet nedan anges hur ett 

specifikt samhällsproblem kan konstrueras utifrån propositionen. 

“Syftet med en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt anges vara att 

konventionens starka ställning ska tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska få 

genomslag i rättstillämpningen” (s.188). 

Avsaknaden av ett tillräckligt starkt barnrättsbaserat synsätt i beslut gällande barn presenteras i citatet 

ovan som ett samhällsproblem, som barnkonventionen kan antas svara på om den får en starkare 

ställning genom inkorporering. Vidare kan det utläsas andra exempel på konstruktioner av detta 

samhällsproblem vilka tillsammans utgör det som är tänkt att åtgärdas av propositionen. Nedanstående 

citat exemplifierar och tydliggör hur problemet har sett ut och vad som bör göras för att motverka detta 

problem. 

“Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till 

utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande och syftar till att främja och skydda 

barnets rättigheter och intressen i samhället” (s.61). 

Citatet visar att barnperspektivet är centralt i propositionen och att det utgör en viktig grund till varför 

barnkonventionen kan betraktas som en lösning på det nämnda problemet. Här tydliggörs en viktig 

målsättning samt riktlinjer för allt arbete som rör barn och deras rättigheter. I citatet finns även viktiga 

nyckelbegrepp, respekt, utveckling, trygghet, delaktighet, samt främja och skydda barnets rättigheter, 

vilka alla kretsar kring hur begreppet barn konstrueras i propositionen. Detta kan relateras till den valda 

teorin, barndomssociologi, genom att ovanstående citat och nyckelbegreppen respekt, utveckling och 

delaktighet kan ses som verktyg för att bidra till att barn får vara involverade i reproduktionsprocessen 

av både barndomen, samt det bredare samhället i stort då barn blir aktörer som kan vara med och 

påverka (Corsaro, 2018, s.46). Vidare kan de övriga nyckelbegreppen som har identifierats i citatet, 

trygghet samt främja och skydda barnets rättigheter, tolkas som att barn har ett större skyddsbehov då 

de är en utsatt grupp i samhället. Vuxna förväntas i stället verka för att barn ska skyddas och därmed 

säkerställa barns trygghet. Även denna aspekt kan relateras till barndomssociologin, då den valda teorin 

särskiljer på barn och vuxna då den menar att vuxna ska ta ett ansvar för att alla barn får lika möjligheter 

och skydd, då det resulterar i att fler barn får en minnesvärd barndom (Corsaro, 2018, s.393). Mot denna 

bakgrund kan det därmed ses som nödvändigt att införa åtgärder som stärker barns rättigheter. I citatet 

nedan uttrycks en ambition från lagstiftaren. 

“I regeringsförklaringen i oktober 2014 uttalade statsministern att Sverige ska vara ett av de 

allra bästa länderna att växa upp i [...].” (s.62). 
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I citatet uttrycker sig statsministern på så vis att en tolkning kan göras där det framgår en tydlig 

ambition att barns rättigheter ska beaktas och att barns rättigheter tas hänsyn till är viktigt för att kunna 

tillgodose de behov som finns. Ur citatet framgår även en konstruktion av landet Sverige som en utopi, 

där Sverige betraktas som ett av de bästa länderna gällande barns uppväxt, vilket innefattar barns 

delaktighet i samhället redan från ung ålder. Detta är en god ambition men i verkligheten ser det dock 

annorlunda ut, då exempelvis endast hälften av de 144 vårdnadstvisterna som granskats i en utredning 

inkluderade barn genom att låta dem komma till tals (Gaunitz & Velasco, 2020, 25 augusti).  För att 

Sverige ska kunna leva upp till den ambition som regeringen uttrycker i citatet krävs det ytterligare 

åtgärder för att stärka barns rättigheter, då endast inkorporeringen inte ses som tillräckligt (Leviner, 

2018, s.294, 300). Detta är inte en strävan utan ett krav som ställs på lagstiftarna när en inkorporering 

görs (Prop 2017/2018:186, s.1). Att inkorporera lagen för att stärka barns rättigheter och lyfta 

barnperspektivet ställer krav och innebär att åtgärder behöver genomföras (Prop 2017/2018:186, s.1). 

Utifrån WPR, kan det identifieras ett medel för regeringen att lösa det samhällsproblem som 

barnkonventionen antas svara på, nämligen att använda sig av myndigheten Barnombudsmannen, som 

kommer att diskuteras nedan.  

6.1.2 Barnombudsmannen 
Barnombudsmannen är en myndighet vars huvuduppgift är att representera och stå upp för barns 

rättigheter i samhället. I propositionen beskrivs flera uppdrag som myndigheten har fått tidigare för att 

stärka barns rättigheter, men i propositionen framgår det även nya uppdrag som blir aktuella i samband 

med att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag. 

“En viktig del i myndighetens arbete är att skapa möjligheter för barn och unga att själva 

komma till tals, få framföra sina åsikter direkt till aktuella beslutsfattare och att få sina 

åsikter respekterade. [...] Barnombudsmannen ska på ett generellt plan företräda barns och 

ungas rättigheter och intressen, utifrån barnkonventionen” (s.62). 

Citatet ovan exemplifierar hur barnperspektivet framhävs i propositionen och hur Barnombudsmannen 

fått i uppdrag att aktivt arbeta för barnets rättigheter i samhället. För att främja barns rättigheter och 

lyssna till barn i olika frågor krävs det samtal med barn och utveckla inkluderingen av ett 

barnperspektiv. Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att inhämta barns åsikter och 

erfarenheter för att därefter kunna justera den befintliga lagen så att barnperspektivet lyser igenom 

lagstiftningen gällande barn. 

“Barnets rätt att komma till tals och bli lyssnat på̊ har de senaste åren varit en central del i 

det strategiska arbetet kring barnets rättigheter. Förutom lagändringar har det skett ett 

systematiskt arbete med att inhämta barns åsikter inom olika områden. Särskilt fokus har 

varit på̊ barn i utsatta situationer. [...] Barnens synpunkter i de olika frågorna har förmedlats 

till ansvariga beslutsfattare inom berörda verksamheter och varit ett underlag för bl.a. 

lagstiftningsåtgärder” (s.65). 

Citatet indikerar att vikt läggs vid att lyssna på barns åsikter, tankar och erfarenheter och att faktiskt 

använda dessa samtal som underlag för lagstiftningsåtgärder vilka ska appliceras på barns situationer 

och liv. Det är en stor och omfattande process att prata med barn, men det är likväl viktigt för att få fram 

ett barnperspektiv, vilket ligger i linje med det uppdrag som Barnombudsmannen har. Utifrån den 

barndomssociologiska teorin kan resultatet av de handlingar barn gör med vuxna och med varandra 

betraktas som den sociala konstruktionen av barndomen (Corsaro, 2018, s.46). Genom att socialarbetare 

i myndigheter som jobbar med barnutredningar lyssnar på barn och tar hänsyn till barnperspektivet kan 

fler barn få möjlighet att förändra sin barndom till det bättre och få ökade möjligheter till en bättre 
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uppväxt. Genomgående i propositionen framgår det tydligt att barns rättigheter och barnperspektivet 

lyfts fram som centrala aspekter och även utgör en del av problemrepresentationerna som har hittats. 

6.2.1 Motiveringar till att inkorporera barnkonventionen 
Diskussionen om att inkorporera barnkonventionen i svensk lag syftar först och främst till att stärka 

barnets rättigheter. Sveriges lag har inkluderat barnperspektivet tidigare, dock har det funnits brister 

som kommit fram under utredningar av arbetet i verksamheterna och rättsväsendet där barn har varit 

inblandade. Propositionen nämner brister som påverkar barns delaktighet negativt. 

“Trots att det finns uttryckliga bestämmelser om barnets bästa i svensk lagstiftning på tre av 

kartläggningsområdena är det, enligt utredningen, vanligt att bedömningen inte tar sin 

utgångspunkt i det enskilda barnets situation. I stället bedöms barnets bästa utifrån generella 

uttalanden i förarbeten, policydokument och andra riktlinjer. Det går heller inte att utläsa 

vilka avvägningar och bedömningar som myndigheter gjort i de fall barnets intressen ska 

vägas mot andra intressen" (s.69). 

Det finns bestämmelser och lagar om att inkludera barn i utredningar gällande barns individuella fall 

men det har visat sig att myndighetsutövare samt lagstiftare ser det som oklara riktlinjer vilket har 

resulterat i att barn inte alltid har lyssnats på. De otydliga riktlinjerna har resulterat i att beslut gällande 

barn inte alltid fattas efter barnets egna intressen och barnets bästa. Propositionen ifrågasätter den 

bristande lagen och menar att barnets rättigheter bör stärkas inom utredningar som rör barnet själv. 

Otydliga riktlinjer och lagar har visat sig vara begränsande för barn att uttrycka sin åsikt och vilja i 

beslut gällande deras egna liv (Leviner, 2011, s.172ff). 

“Kopplingen mellan barnets åsikter och bedömning av barnets bästa är, enligt utredningen, 

också otydlig i rättstillämpningen. När det gäller barns möjligheter att få komma till tals 

visar utredningens kartläggning att det ofta inte förs samtal med barn och att det många 

gånger inte motiveras varför så inte skett. [...]barnet ska ges möjlighet att framföra sina 

åsikter förefaller detta, enligt utredningen, i många fall inte ses som en skyldighet i 

rättstillämpningen. Enligt utredningen antyder kartläggningen att det inom flera av 

områdena finns en syn på barnet där barnet ska skyddas från delaktighet snarare än att få 

förutsättningar att vara delaktig och skyddas i sitt deltagande” (s.69). 

Citatet visar att bristerna i de nuvarande lagarna och den otydlighet som finns genererar negativa 

konsekvenser för barn. I utredningarna har det visat sig att socialarbetare som arbetar med barn inte har 

låtit barnet komma till tals utan har skyddat barnet från att delta i stället för att skydda dem i deras 

delaktighet.  Enligt barndomssociologiska teorin kan en stärkt delaktighet bland barn resultera i att ge 

barndomen ett värde och inte bara ses som en tid för förberedelse inför vuxenlivet (Corsaro, 2018, s.46). 

Genom att inte inkludera barn i utredningar kan barnen riskera att bli mer utsatta än innan eftersom 

deras talan därmed saknas. Propositionen kritiserar den befintliga lagen gällande barn genom att 

motivera varför en inkorporering av barnkonventionen är viktig. Att inkludera barn i processer som rör 

dem möjliggör även att se barn som egna individer med personliga åsikter som kan variera mellan olika 

barn. Propositionen lyfter fram flera olika organisationers och myndigheters åsikter om fördelen med att 

inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning.  

  

“Barnombudsmannen framhåller att det barnrättsbaserade synsätt som utgör kärnan i 

barnkonventionen, som innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter, inte 

anammats i tillräcklig utsträckning i beslutsprocesser som involverar barn. En viktig effekt 

av inkorporeringen, enligt Barnombudsmannen, är att konventionens formella ställning 

stärks och att arbetet med att transformera annan lagstiftning som rör barnets rättigheter 

påskyndas” (s.70). 
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Barnombudsmannen har som tidigare nämns i uppgift att framföra barnets rättigheter samt talan. Utifrån 

citatet menar Barnombudsmannen att det i beslutsprocesser saknas ett barnsrättsbaserat synsätt. 

Barnombudsmannen hävdar därmed att en inkorporering kommer att tydliggöra konventionens ställning 

i praxis vilket vidare kan resultera i att barnets rättigheter stärks i beslut gällande barn. 

Barnombudsmannen nämner även i citatet att inkorporeringen medför att processen med att 

transformera annan lagstiftning som rör barnets rättigheter påskyndas. 

“Rädda Barnen menar att en inkorporering är nödvändig eftersom det finns ett missförstånd 

bland domstolar och rättstillämpare om att barnkonventionen inte är bindande” (s.70). 

Rädda barnen anser i enlighet med det som Barnombudsmannen säger, att barnkonventionens ställning 

har varit otydlig i utredningar och beslut gällande barn, vilket har resulterat i att konventionen har fått 

olika mycket utrymme i olika utredningar. Däremot menar Rädda Barnen enligt ovanstående citat att en 

inkorporering innebär att barnkonventionen får en tydligare plats i beslut och den otydlighet om 

tillämpningen av barnkonventionen som har funnits åtgärdas. 

“Myndigheten för delaktighet menar att en inkorporering sänder en tydlig signal om 

betydelsen att utgå̊ från barnets rättigheter i all lagstiftning” (s.70). 

Myndigheten för delaktighet menar i likhet med ovanstående organisationer att en inkorporering 

tydliggör barnkonventionens centrala roll och att barnets rättigheter alltid ska prioriteras i lagstiftning. 

Det som alla nämnda organisationer tar upp är vikten av att tydliggöra barns rättigheter i lagstiftningen, 

genom en inkorporering av barnkonventionen. Genom att tydliggöra konventionens roll och rättsliga 

status där konventionen blir ett juridiskt bindande dokument i stället för en riktlinje kan barns rättigheter 

bli synliggjorda och aktualiserade på ett annat sätt. Enligt barndomssociologin kan det tolkas som att det 

finns ett värde i att barn ses som aktiva medlemmar i samhället och att de ska tas på allvar i beslut 

gällande dem (Corsaro, 2018, s.18ff). Därför är det som organisationerna säger om att tydliggöra 

konventionens roll, samt en påskyndning av transformering av de befintliga lagrummen att betraktas 

som signifikanta argument för att inkorporera konventionen. I den analysfråga som berör motiven till att 

inkorporera barnkonventionen, vilken har varit central för detta avsnitt, följer även en fråga om hur 

inkorporeringen kan ifrågasättas, vilket kommer att diskuteras i avsnittet nedan.  

6.2.2 Eventuella risker med att inkorporera barnkonventionen 
Även om flera organisationer menar att de befintliga lagarna som styr beslut gällande barnutredningar är 

otydliga, finns det även otydligheter i barnkonventionen enligt kritiker. De menar att delar av 

barnkonventionen är för vaga och förklaringar och tillämpningsanvisningar bör tillkomma om en 

inkorporering ska ske. 

“Vidare anförs att en inkorporering skulle innebära att det läggs ett för stort tolkningsansvar 

på̊ rättstillämparen och att skillnaderna vid tillämpningen kan bli alltför stora, vilket inte är 

förenligt med kravet på̊ förutsebarhet i rättstillämpningen” (s.71). 

Utifrån vad som anges i citatet ovan kan en tolkning göras om att en av de konsekvenser som kan ske 

när lagar inte har tydliga direktiv är att lagen eventuellt inte appliceras i praktiken på det sätt som 

lagstiftaren hade avsett. I stället hamnar ansvaret på rättstillämparen, exempelvis rättsväsendet och 

myndigheter, att göra en bedömning av hur lagen ska tillämpas (Vamstad, 2016, s.68). Utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv är både myndigheter och organisationer konstruerade ur ett 

vuxenperspektiv, vilket kan resultera i att barnets perspektiv lätt kan komma att bortprioriteras (Corsaro, 

2018, s.87). Detta då de tidigare lagarna som har styrt arbetet inom de offentliga verksamheterna har 
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varit utformade utifrån ett vuxenperspektiv, med en stark prägel av föräldrarätten, vilket medför att det 

är den synen som även kommer att prägla de beslut som fattas inom organisationerna (Dahlin, Kaldal & 

Leviner, 2007, s.6f). Detta försvårar arbetet med att betrakta barn som egna sociala aktörer, vilket vidare 

försvårar reproduktionen av att skapa en bra barndom, med ökade möjligheter för barn (Corsaro, 2018, 

s.46). Det är därmed centralt att ett barnrättsperspektiv tas hänsyn till vid beslutsfattande, för att barns 

rättigheter ytterligare ska stärkas (Lindgren & Halldén, 2001, s.66ff). I propositionen konstateras olika 

skyldigheter och åtgärder som krävs för att Sverige ska ha möjlighet att fullgöra en inkorporering utan 

att ansvaret ska hamna hos rättstillämparen, vilket exemplifieras genom citatet nedan. 

“Regeringen anser att det i samband med inkorporering av barnkonventionen behövs en 

ökad kunskap om konventionen för att säkerställa att barnets rättigheter tas tillvara i 

rättstillämpningen. En vägledning som kan utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av 

barnkonventionen bör därför tas fram. Vägledningen bör syfta till att underlätta för olika 

aktörer bl.a. vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå 

tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen” 

(s.90). 

Utifrån citatet kan det utläsas att regeringen är medveten om otydligheterna som finns i 

barnkonventionen. För att åtgärda den förvirring som uppstår om hur konventionen bör tolkas, ska 

styrdokument och kunskap användas som viktiga verktyg i vägledningen så att det ska skapas en 

enhetlig bild bland alla beslut som rör barn och att det likväl ska bli tydligare i rättstillämpningen. 

“Regeringen anser att det behövs mer tid innan lagen träder i kraft än vad utredningen 

bedömt för att rättstillämpande myndigheter ska kunna förbereda sig [...]” (s.107). 

Regeringen uttrycker i propositionen i citatet ovan att mer tid behövs för att förbereda landets offentliga 

verksamheter som arbetar med barn för att lagen ska kunna användas som tänkt. Ytterligare kritik som 

riktas mot inkorporeringen handlar om att det kan uppstå kunskapsluckor i de myndigheter, kommuner 

samt regioner som arbetar med barn. De nya metoder och den kunskap som inkorporeringen medför 

bidrar till kompetensutveckling bland personal i verksamheter som berörs av detta. Kunskapslyftet som 

medföljer är ett av Barnombudsmannens ansvarsområden. 

“Regeringen gav 2012 Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra insatser för att sprida 

och kommunicera strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige och därigenom 

ytterligare driva på arbetet med barnets rättigheter i kommuner, landsting och statliga 

myndigheter” (s.65). 

Regeringen har stärkt Barnombudsmannens position med olika verktyg för att det som sägs i citatet 

ovan ska vara möjligt att utföra. Trots detta anser offentliga verksamheter att detta inte är tillräckligt då 

det inte endast är ny kunskap som behövs utan även andra delar som kommer att påverkas. Ett exempel 

på detta kan vara att ekonomin kan påverkas negativt då extra kostnader för organisationer tillkommer 

såsom administrativa kostnader. Regeringens försök att fylla kunskapsluckorna som kan komma att bli 

aktuella anses inte vara tillräckligt för att åtgärda det enligt citatet nedan. 

“Bland andra Länsstyrelsen i Dalarnas län, Migrationsverket och Örebro kommun anser att 

inkorporeringen kommer att medföra ekonomiska eller administrativa kostnader. Vidare 

anser Örebro kommun, [...] att kostnader kan uppstå̊ i samband med kunskaps- och 

kompetensutveckling för personal. [---] Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

konstaterar att de redan i dag enligt sin instruktion har i uppdrag att beakta 
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barnkonventionen, något som också̊ avspeglar sig i myndighetens arbetssätt men att de ändå 

kommer att behöva se över arbetssätt och styrdokument vilket kommer att leda till kostnader 

för myndigheten” (s.108). 

Citatet visat att det inte bara är kunskap som kommer att krävas för att tillämpa barnkonventionen i 

svensk lag utan även administrativa kostnader samt kostnader för eventuella förändrade arbetssätt i 

verksamheterna. Regeringen uttrycker i propositionen att de är medvetna om de eventuella ekonomiska 

kostnaderna, dock menar regeringen att många av uppgifterna som offentliga verksamheter påstår 

kommer att bli ett problem redan ingår i deras arbetsuppgifter. Regeringen menar att: 

“Handläggningskostnader för ärenden som berör barn och barnets rättigheter inom olika 

områden hanteras redan i dag inom ramen för ordinarie verksamhet. Metodutveckling sker 

löpnade och är en del av den ordinarie verksamheten som hanteras inom ordinarie 

ekonomiska ramar. Regeringen anser att det gäller även fortsättningsvis. [...] Att hantera nya 

författningar är en uppgift som ligger inom respektive myndighets ansvarsområde. Sådana 

insatser med avseende på̊ ny lagstiftning är uppgifter som såväl stat som kommun och 

landsting kontinuerligt arbetar med vid alla reformer av lagstiftningen. Regeringen 

förutsätter att myndigheterna i sin verksamhetsplanering fortsatt avsätter de medel som 

krävs. Detta gäller särskilt mot bakgrund av att det pågående kunskapslyftet syftar till att 

bidra till kompetenshöjning och spridning av metoder för att stärka och utveckla 

barnrättsperspektivet i offentlig verksamhet” (s.110). 

Regeringen hävdar att många av uppgifterna som offentliga verksamheter ser som problematiska redan 

ingår i verksamhetens arbetsuppgifter och därmed inte bör ses som ett skäligt argument mot en 

inkorporation. Slutligen, en inkorporering av barnkonventionen kommer att kosta mycket inom flera 

olika områden i de offentliga verksamheterna, men regeringen anser att det med tiden kommer att vara 

värt det. Syftet med inkorporeringen är, vilket citatet nedan visar, att stärka barns rättigheter i samhället 

och det anses väga mer än de motargument som inkorporeringen har mött. 

“Regeringen anser att en inkorporering bidrar till att barnets rättigheter säkerställs och att 

barnet som rättighetsbärare synliggörs. Regeringens bedömning är därför att en 

inkorporering av barnkonventionen bidrar till att förverkliga såväl det jämställdhetspolitiska 

målet som det integrationspolitiska målet” (s.114). 

6.3 Diskurser kring barnperspektivet och möjlig påverkan på det sociala 

arbetet 
I propositionen anges vid flera tillfällen begrepp och argument som kan relateras till barnperspektivet. 

Dessa analyserades i relation till hur det kan avses påverka det sociala arbetet. Nedan följer ett citat som 

berör barns rättigheter i samhället. 

“Barnrättspolitiken är sektorsövergripande och barnets rättigheter och intressen ska 

genomsyra all politik, liksom alla verksamheter som berör barn” (s.67). 

Utifrån ovanstående citat kan tolkningen göras att barnets rättigheter är något centralt i samhället. 

Begreppet genomsyra förstärker bilden av att detta är något viktigt som ska ligga till grund för politiska 

beslut samt verksamhetsbeslut gällande barn. Utifrån barndomssociologin kan detta tolkas som att barns 

delaktighet bidrar till ökade kreativa och innovativa aspekter i samhället, vilket skapar nya utvecklade 

sociala konstruktioner av barndomen (Corsaro, 2018, s.18ff). Denna diskurs kan vidare avses påverka 

det sociala arbetet på så vis att en stor del av socialt arbete utgörs av arbete med och för barn och att 
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barnets rättigheter därmed kan komma att påverka arbetet inom dessa verksamheter i högre grad än 

innan. 

“Barnombudsmannen har sedan 2014 i uppdrag att [...] stärka och sprida kunskap bland 

beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- 

och ungdomsperspektiv innebär och hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med 

flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män för att öka deras inflytande och delaktighet” 

(s.65). 

Detta citat kan tolkas som att ett barnrättsperspektiv bör vara en central aspekt i verksamheter som 

arbetar med barn, med ambitionen att öka delaktigheten för barn och därmed kunna se till att barn får 

yttra sin åsikt och bli lyssnade på. Detta innebär vidare en möjlig effekt på det sociala arbetet i och med 

att barnperspektivet kan utgöra en grund för ett nytt tanke- och arbetssätt inom de verksamheter där 

barnsamtal ska förekomma. Barnsamtal kan därmed få större utrymme vid både utredningar och 

bedömningar i beslut gällande barn, jämfört med innan inkorporeringen. Det ligger i linje med det som 

barndomssociologin säger om att barn ska betraktas som delaktiga rättighetsbärare i samhället (Corsaro, 

2018, s.87). Inkorporeringen kan även medföra ett förstärkt barnperspektiv genom arbetssättet rörande 

barnets bästa, exempelvis genom vad som står i följande citat: 

“I strategin för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232 s.15) understryks även att en 

central princip i barnkonventionen är att barnets bästa särskilt ska uppmärksammas vid alla 

åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att hänsyn ska tas till alla samlade rättigheter 

som barnet har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda barnet 

har. Inför ett beslut eller en åtgärd ska därför ansvarig beslutsfattare överväga om beslutet 

eller åtgärden berör barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt, dvs. ha ett barnperspektiv” 

(s.95). 

I ovanstående citat kan det först och främst utläsas att barnets bästa ska tas hänsyn till vid alla åtgärder 

som rör barn. Vidare tydliggörs en definition av barnets bästa genom att föra samman det begreppet 

med barnperspektiv. Detta genom att sammanställa alla de rättigheter barn har enligt konventionen, 

tillgodose det enskilda barnets specifika behov samt överväga huruvida åtgärder och beslut kan påverka 

barnet. 

“Barnets bästa kan inte definieras en gång för alla utan måste kopplas till det individuella 

barnet och barnets situation. Principen om barnets bästa måste ses som ett tillvägagångssätt i 

varje beslutsprocess där barn är berörda. Vidare bör varje beslut som rör ett eller flera barn 

innehålla en motivering där det bl.a. bör framgå vilka aspekter som beslutsfattaren ansett 

vara relevanta i bedömningen av barnets bästa. Om beslutet inte stämmer överens med 

barnets åsikter bör orsaken till detta tydligt anges. I de undantagsfall där den valda lösningen 

inte överensstämmer med barnets bästa bör skälen till att något annat vägt tyngre klargöras 

för att visa att barnets bästa noga har analyserats och övervägts” (s.96). 

Till skillnad från tidigare utredningar där socialarbetare inte haft en skyldighet att ha en motivering till 

varför barn inte har fått yttra sig menar regeringen i propositionen att detta i stället bör vara en 

obligatorisk del i utredningarna. Om ett beslut inte överensstämmer med barnets önskan ska det tydligt 

anges varför. Detta innebär vidare en potentiell förändring i det sociala arbetets förhållningssätt 

gentemot barn, då det behöver ske ytterligare en ökad inkludering av barn i beslut som rör dem. Detta 

medför i sin tur ett stärkt barnperspektiv samtidigt som ett perspektivskifte sker, då vuxna tidigare har 

haft tolkningsföreträde i beslut gällande barn men nu är det i stället barnens åsikter som ska stå i 
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centrum för utredningar i verksamheterna. Begreppet tolkningsreproduktion som är centralt inom 

barndomssociologi kan relateras till detta då barns strävan av att tolka och förstå sin kultur bidrar till 

gemensamma värderingar bland barn, som i sin tur ligger i linje med barnperspektivet (Corsaro, 2018, 

s.18ff). Detta understryker vikten av att låta barn vara delaktiga då det ligger till grund för att barn ska 

kunna förstå sin omgivning. Ett ökat barnperspektiv kan vidare resultera i längre handläggningstider, då 

utredningarna kräver mer information från det berörda barnet, samt nya sätt att tillämpa kunskap hos 

personalen inom verksamheterna, vilket kan ta tid att implementera. Samtidigt ökar det barnets 

delaktighet och vidgar handlingsutrymmet för den enskilde handläggaren, vilket underlättar arbetet för 

personal inom dessa verksamheter då otydligheter kan klaras upp. 

“Regeringen vill i likhet med Barnombudsmannen understryka att myndigheter på egen 

hand kan behöva uppdatera riktlinjer och handböcker vad gäller hur barnkonventionen kan 

tolkas inom en myndighets egen specifika verksamhet” (s.91). 

Citat ovan indikerar att nya handböcker och riktlinjer kan komma att aktualiseras inom verksamheter 

som arbetar med barn, vilket därmed har en påverkan på det sociala arbetet. Denna process är 

tidskrävande och ställer högre krav de offentliga verksamheterna (Vamstad, 2016, s.66f). 

“Här konstateras bl.a. att kunskap om barnets rättigheter och vad dessa rättigheter innebär i 

praktiken är en grundförutsättning för att leva upp till åtagandena enligt barnkonventionen. 

Vikten av att säkerställa att aktörer inom offentlig verksamhet har kunskap om Sveriges 

internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och vilka krav dessa innebär för den 

egna verksamheten betonas även i regeringens strategi för det nationella arbetet med 

mänskliga rättigheter” (s.101). 

Utifrån citatet finns det en diskurs om att myndigheter har ett ansvar. Detta kan tolkas som att 

myndigheter och verksamheter förväntas hålla sig kontinuerligt uppdaterade kring den nationella 

rättsutvecklingen och anpassa sin verksamhet därefter. Det kan tänkas påverka det sociala arbetet genom 

att det innebär ytterligare arbete utöver den arbetsmängd som normalt sett hör till en viss arbetsplats, 

och att det i sin tur kan resultera i högre arbetsbelastning på personalen inom den angivna 

verksamheten. Däremot kan det betraktas som en rimlig förväntan på offentliga verksamheter att de 

erhåller den kunskap som krävs för att bedriva den verksamhet som tänkt (Proposition 2017/2018:186, 

s.110). Riktlinjer att samtala med barn utan vårdnadshavares samtycke har stärkts i och med 

inkorporeringen, vilket citat nedan påvisar. 

“Även socialtjänstens möjligheter att genomföra samtal med barn utan vårdnadshavarens 

samtycke har stärkts. Vidare har det i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) förts in bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka 

sina åsikter. Även barnets rätt att uttrycka sina åsikter när föräldrarna inte samtycker till det 

har förtydligats i LSS” (s.63). 

Tidigare har det visat sig vara svårt att samtala med barn i utredningar utan vårdnadshavare samtyckt 

vilket har resulterat i att barnen inte har fått sin röst hörd. Det har dels berott på att lagen har varit 

otydlig, dels att lagarna inte har överensstämt med varandra. Å ena sida ska barnet ha rätt att uttrycka 

sin åsikt, å andra sidan måste föräldrarna ge samtycke till samtal med barnen (Leviner, 2011, s.172ff). 

Konventionen stärker barnets rättigheter och hjälper offentliga verksamheter att få möjlighet att samtala 

med barn i alla utredningar som rör barnet. Inkorporeringen har även styrkt lagen inom LSS för barn 

som har vissa svårigheter att ha möjlighet att uttrycka sin åsikt vilken stärker barnets rättigheter samt 

ökar möjligheten till att ta ett beslut som är bäst för barnet. Detta kan påverka det sociala arbetet genom 
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att mer tid kan behöva läggas på utredningar för att samtala med barn, vilket i sin tur bidrar till att det 

krävs en ökad kunskap hos verksamheterna gällande metoder och verktyg för barnsamtal. Det kan även 

tänkas underlätta arbetet för socialarbetare då ett beslut kan grunda sig på barnets egna upplevelser och 

tankar, detta då barnsamtal och barnets perspektiv är mer ett krav i utredningarna än ett alternativ till 

arbetsverktyg. Detta medför i sin tur ett starkare barnperspektiv i beslut gällande barn vilket leder till att 

barns rättigheter stärks i praktiken inom dessa verksamheter och inte lämnas som en ambition utan 

faktiskt möjliggörs. Att barnets perspektiv ska inkluderas betyder inte att det är mer tidskrävande utan 

att det sker en perspektivförskjutning från föräldrarnas till barnets, där barn får en mer central roll i 

utredningar som faktiskt berör dem.  

“Utredningen hade bl.a. i uppdrag att ta ställning till om föräldrabalken och angränsande 

regelverk behöver ändras för att stärka barnrättsperspektivet. Utredningen föreslår bl.a. ett 

förtydligande av bestämmelsen i föräldrabalken om att barnets bästa alltid ska vara 

avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge” (s.64). 

Propositionen visar att den tidigare lagen har brister som kan ha försvårat det sociala arbetet genom att 

ha otydliga riktlinjer, vilket kan tolkas som att det finns en osäkerhet hos de offentliga verksamheterna 

och att barnets rättigheter därmed inte prioriteras i utredningar. Citatet ovan indikerar att konventionen 

tvingar fram en förändring i de befintliga lagarna som aktualiseras i barnutredningar, genom att 

barnperspektivet lyfts fram mer och att föräldrarnas rättigheter minskar. Att förändra lagen är dock inte 

en enkel sak att genomföra och oväntade saker som både ekonomiska och administrativa kan hända i det 

faktiska arbetet i praktiken (Propositionen. 2017/18:186, s.112). Dessa möjliga händelser är dock 

kortsiktiga konsekvenser som kan komma att resultera i att arbetet både underlättas, och stärker barns 

rättigheter långsiktigt.  

“Sveriges konventionsåtagande och folkrättsliga bundenhet innebär en skyldighet att 

förverkliga barnets rättigheter enligt barnkonventionen genom lagstiftning, administrativa 

och andra åtgärder, vilket följer direkt av konventionen (artikel 4)” (s.59f). 

Som tidigare nämns, krävs det när Sverige väljer att inkorporera barnkonventionen i svensk lag att den 

befintliga lagen stämmer överens med det som anges i konventionen. 

“I strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige betonas att lagstiftningen är statens 

främsta instrument för att garantera att barnets rättigheter tillgodoses i verksamheter, beslut 

och åtgärder som rör barn” (s.95). 

Citatet indikerar att lagen är det instrument som regeringen först och främst kan använda för att göra en 

förändring i socialt arbete. Att därmed ändra lagen kan ses som det första steget i en process att skapa en 

förändring i hur diskursen kring barn förs i olika verksamheter. Utifrån ovanstående konstaterande kan 

en förändrad lag tolkas som en möjlig påverkan för socialt arbete, då lagen ligger till grund för vad som 

påverkar handlingsutrymmet i de offentliga verksamheterna. Om lagen ändras förändras även 

handlingsutrymmet, och om handlingsutrymmet förändras kan det även ske en förändring i sättet att 

tänka på barn (Rasmusson, 2006, s.19). I aspekten om en möjlig påverkan för specifikt socialt arbete 

kan en ny diskurs om barnets roll i samhället och barnets rättigheter och perspektiv bidra till nya sätt att 

se barnet som en egen individ med rätt att uttrycka sina åsikter. Utifrån barndomssociologin kan det 

tolkas som en central aspekt att faktiskt lyssna på och ta del av barns bidrag till samhället (Corsaro, 

2018, s.46). Det bidrar till att vuxna inkluderar barn på en djupare nivå i samhället och att det i sin tur 

skapar konstruktionen av barn som rättighetsbärande samhällsmedlemmar.  
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“Detta barnrättsbaserade synsätt, som utgör kärnan i barnkonventionen, innebär att varje 

barn ska ses som bärare av rättigheter. En inkorporering av barnkonventionen bidrar enligt 

regeringen till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en grund för ett mer 

barnsrättsbaserat synsätt” (s.110). 

I citaten ovan hävdas att inkorporeringen bidrar till hur verksamheter talar om och med barn inom 

socialt arbete. Inkorporeringen har förändrat lagen till att främja barnets perspektiv samt barnets 

rättigheter vilket resulterar i nya diskurser kring barn i verksamheter. Detta på grund av att barns 

rättigheter stärks med barnkonventionen, vilket i sin tur förväntas leda till en förändrad diskurs kring 

barnperspektivet, vilket vidare leder till att verksamheter måste stärka barnets rättigheter i sitt arbete och 

det blir därmed en möjlig påverkan på det sociala arbetet.  

  



Lennartsson & Molin 

 

32(40) 

 

) 

 

 

7. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt följer fem rubriker som alla berör diskussion kring studien. Avsnittet inleds 

med en summering, vidare följer en diskussion om resultatet i relation till den tidigare forskningen. 

Därefter följer en teoridiskussion, en metoddiskussion och avslutningsvis en reflektion kring studiens 

implikationer för socialt arbete som praktikfält och forskningsområde. 

7.1 Summering 
Syftet i denna studie har varit att se hur barnperspektivet samt barns rättigheter kommer till uttryck i 

propositionen till barnkonventionen utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv, samt att undersöka 

motiveringar till en inkorporering av barnkonventionen och vilka effekter det kan få för det sociala 

arbetet. 

Barnperspektivet och barns rättigheter kommer till uttryck i propositionen genom att det presenteras en 

motivering till inkorporering som syftar till att ett barnrättsbaserat synsätt ska få genomslag. 

Propositionen presenterar även barnrättspolitiska mål som innebär att lyfta fram barnets perspektiv och 

ge barn möjlighet till delaktighet i samhället. Genom att regeringen i propositionen presenterar olika 

tillvägagångssätt att inkludera barn i utredningar samt i frågor gällande barn framgår att ett 

barnperspektiv är i fokus. Regeringen har även under inkorporeringsprocessen utökat ansvarsområdet 

för Barnombudsmannen, vilka har fått uppgiften att representera barn och unga, samt öka delaktigheten 

för dessa. Genom dessa insatser lyfter propositionen fram ett barnperspektiv samt barns rättigheter 

tydligt och klart och har även det som grund för att inkorporera barnkonventionen. 

Motiveringarna till varför en inkorporering är nödvändigt för Sverige presenteras i propositionen utifrån 

både regeringens synpunkter, och sådana från andra organisationer och myndigheter. Propositionen 

bygger framför allt på motiveringen att inkorporera barnkonventionen att stärka barnets rättigheter och 

barnets perspektiv i samhället. Genom att inkorporera konventionen är intentionen att barns rättigheter 

stärks, genom att låta barn få ökad delaktighet i utredningar och få rätten att tala om sina egna 

erfarenheter och upplevelser. I propositionen menar regeringen även att barnkonventionen kommer att 

resultera i reformeringar av de lagar som tidigare har varit aktuella i barnutredningar, då de tvingas att 

utgå mer från barnets perspektiv och mindre från föräldrarätten. I propositionen lyfts det fram 

organisationer som ser möjliga risker med att inkorporera konventionen, såsom ekonomiska kostnader, 

högre arbetsbelastning samt nya arbetssätt. Regeringen uttrycker i propositionen att de är medvetna om 

dessa risker men menar på att fördelarna är viktigare och fler än nackdelarna, då det främsta argumentet 

till en inkorporering är att barnets bästa ska stå i centrum.  

I propositionen nämns det att de befintliga lagarna gällande barn måste ändras för att en inkorporering 

ska vara möjligt, detta betyder att verksamheter som arbetar med barn måste lära sig nya lagar, regler 

samt metoder. Det ställer högre krav på det sociala arbetet då det innebär ny kunskap och ett nytt 

handlingsutrymme att förhålla sig till. Detta ingår dock redan i myndigheternas och organisationernas 

arbetsuppgifter menar regeringen i propositionen och de uttrycker vidare att arbetet kommer att löna sig 

i längden. Det som dock underlättar för det sociala arbetet är att barnsamtal inte är lika svåra att 

genomföra utan föräldrarnas samtycke, då barnkonventionen prioriterar barns delaktighet vilket ger 

socialtjänsten och andra verksamheter en större möjlighet att samtala med barn för att inkludera barnets 

perspektiv i utredningar.   
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7.2 Diskussion av relationen mellan resultat och analys samt tidigare 

forskning 
I den tidigare forskningen gjord av Nordenfors (2010, s.8f), lyfter hon fram att barnkonventionen 

framställer barn på ett motsägelsefullt sätt, dels som en egen aktör, dels som ett skyddsobjekt. I 

propositionen beskrivs barn i enlighet med det Nordenfors skriver, men med förklaringen att barn i 

utredningar som gjorts tidigare har betraktats som skyddsobjekt snarare än aktörer. Vidare framställs det 

i propositionen att ambitionen med inkorporeringen är att barn ska lyssnas mer på och att de ska få vara 

delaktiga och därmed skyddas i sin delaktighet snarare än att skyddas från att delta. Barn betraktas alltså 

fortfarande som både ett rättssubjekt och ett skyddsobjekt, men utifrån våra resultat behöver inte detta 

betraktas som motsägelsefullt. I stället kan det tolkas som att det syftar till att stödja barn som utsatt 

grupp och samtidigt låta dem få komma till tals. Detta synsätt kan komma att aktualisera problem, då de 

vuxna förväntas skydda barnet parallellt med att se barnet som en egen individ med egna tankar. Denna 

problematisering är i enlighet med det Rasmusson (2006, s.19) säger om spänningsförhållandet mellan 

objekts- och aktörsperspektivet och att det kan bli en svår avvägning att göra för den enskilde 

praktikern.  

Barns bristande delaktighet har länge varit ett problem i utredningar gällande barn. Den tidigare 

forskningen belyser detta problem genom olika perspektiv. Matthews (2003, s.265ff) beskriver i sin 

forskning problematiken kring att det är vuxna som tar alla beslut gällande barn. Detta blir 

problematiskt när barn inte får vara delaktiga i processen då barnets perspektiv saknas i beslutet. I 

propositionen diskuteras det och bristen på barns delaktighet lyfts fram som ett problem, vilket enligt 

regeringen kan komma att åtgärdas genom att inkorporera barnkonventionen. Tidigare har bristen på 

tydliga direktiv om i vilken utsträckning barn ska vara delaktiga i utredningar, samt hur stor vikt som 

bör läggas vid deras uttalanden orsakat otydlighet bland verksamheter som jobbar med barn. Genom en 

inkorporering menar regeringen att barns delaktighet kommer att öka, då offentliga verksamheter i sitt 

arbete med barn ska utgå från barnets bästa, vilket innebär att föra samtal med barnen samt att tillämpa 

ett barnperspektiv i utredningar. När det ändå inte görs, ska det tydligt redogöras för varför en har 

frångått det i sitt beslut. Matthews (2003, s.265ff) menar att det tidigare varit ett ojämlikt 

maktförhållande mellan vuxna och barn men att det kan jämnas ut med hjälp av ökade rättigheter för 

barn och ett ökat barnperspektiv, vilket ligger i linje med det som beskrivs i propositionen. 

I propositionen framgår det att ett av argumenten för att inkorporera konventionen handlar om att 

tillgodose barns rättigheter i större utsträckning än innan, för att åtgärda de brister som har funnits 

tidigare. Samtidigt höjdes kritik från flertalet forskare (Leviner, Dahlin & Kaldal, 2007, s.6f; Näsman, 

Palme & Heimer, 2017, s.46) som menar på att föräldrars rättigheter prioriteras högre än barns 

rättigheter i beslut gällande barnet själv, utifrån den då rådande lagstiftningen. Enligt de frågor från 

WPR som har använts i denna studie kan vi i vår analys konstatera att det framgår att en inkorporering 

medför en transformering av andra lagar, så att de anpassas efter vad som uttrycks i barnkonventionen. 

Detta medför att den motsägelsefullhet som nämns i den tidigare forskningen kan åtgärdas, samt att det 

kan stärka barns rättigheter.   

En annan aspekt som lyfts fram av bland annat Leviner (2018), handlar om att barnets perspektiv och 

barns rättigheter inte per automatik kommer att stärkas i samhället genom en inkorporering, utan att det 

även krävs ytterligare åtgärder, såsom styrdokument och lagändringar (Leviner, 2018, s.294, 300; 

Vamstad, 2016, s.66f; Rejmer & Bergman, 2019, s.70f). Utifrån våra resultat ser vi att det finns en 
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medvetenhet kring detta i propositionen och att det föreslås åtgärder som ska underlätta arbetet med 

konventionen i rättstillämpning samt utredningar gällande barn, genom exempelvis styrdokument och 

riktlinjer för hur konventionen bör tolkas. En skillnad mellan den tidigare forskningen och vår analys är 

att det lyfts fram ytterligare en central åtgärd i propositionen, nämligen kunskapslyft i praktiken. Rejmer 

och Bergman (2019, s.70f) presenterar endast åtgärder som ska underlätta jobbet med att transformera 

barnkonventionen till lagtext och de juridiska aspekterna av det, exempelvis transformering av andra 

lagar. Vår studie kan utifrån det som har hittats i propositionen konstatera att det krävs ett kunskapslyft 

för att verksamheter och socialarbetare ska ha tillgång till rätt information och därmed kunna utföra sitt 

arbete i enlighet med den rådande lagstiftningen. De andra åtgärderna är onekligen viktiga, men för att 

kunskapen ska nå ut till de offentliga verksamheterna och faktiskt kunna tillämpas i praktiken krävs 

även kunskapslyftet, vilket Barnombudsmannen har fått i uppdrag att genomföra. 

Det vår studie bidrar med till forskningsfältet är att den till skillnad från den tidigare forskningen 

genomförs när inkorporeringen redan har skett. Detta innebär att det som den tidigare forskningen 

kritiserar i samband med en möjlig inkorporering i stället i denna studie har kunnat se hur regeringen 

faktiskt har tänkt kring den kritik som har lyfts fram. Vidare kan denna studie bidra med att undersöka 

den faktiska propositionen och därmed kunna identifiera vad inkorporeringen avses fylla för funktion i 

Sverige.  

7.3 Teoridiskussion 
Vårt teoretiska ramverk, barndomssociologi, har påverkat studiens upplägg, resultat och analys. Detta är 

en socialkonstruktionistisk ansats som har ontologisk utgångspunkt som att världen har ett synsätt där 

allting är socialt konstruerad (Burr, 1995, s.2f). Eftersom barndomssociologi är en gren av 

socialkonstruktionismen, var det centralt för oss att redogöra för den konstruktionistiska grunden i 

teoriredogörelsen. (Se avsnitt 4.1). Genom att belysa att barndomssociologin har ett konstruktionistiskt 

synsätt på exempelvis barndom och barn som aktör undviker vi otydligheter i presentationen av teorin, 

vilket annars hade kunnat medföra svårigheter med att greppa teorin. 

Utgångspunkten i denna studie har varit att hitta barnperspektivet i propositionen och det har 

barndomssociologiska ramverket hjälpt oss att identifiera. Vidare har perspektivet hjälpt oss att även 

identifiera barnets perspektiv och vilken roll det tillskrivs i propositionen. Det som till en början 

begränsade oss var att vi först i vår analys endast letade efter de begrepp som barndomssociologin 

använde sig av och därmed hade svårigheter att utläsa synonymer i propositionen då fokus låg på vid 

barndom, barn som aktörer och tolkningsreproduktion. Svårigheterna resulterade i ett fokusskifte och vi 

letade i stället efter citat och utdrag som kunde relateras till de nämnda begreppen och då kunde teorin i 

stället betraktas som en fördel. Detta då barndomssociologin underlättade arbetet genom att hålla fokus 

på barnperspektivet och inte sväva i väg till andra aspekter, vilket lätt hade kunnat hända utan en teori 

som har ett så pass tydligt barnfokus som barndomssociologin har. 

Det som kan ha begränsat studien med det valda teoretiska ramverket är att vi inte kunnat se de sociala 

konstruktionerna utifrån ett bredare samhälleligt perspektiv. De sociala konstruktionerna som vi har 

identifierat är utifrån ett barnperspektiv, vilket var syftet med studien, men med ett bredare perspektiv 

hade vi kunnat nå fler dimensioner i vår analys. Dock anses detta inte ha påverkat denna studies resultat, 

då fokus i enlighet med studiens syfte har varit på konstruktioner av barn och barnets perspektiv. 

Barndomssociologin har varit en bra teoretisk grund för vår analys då den har hjälpt oss att identifiera 

barnets perspektiv på ett mer nyanserat sätt än vad vi skulle gjort utan den. Teorin var dels ett verktyg 
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som hjälpte oss hålla rätt fokus genom hela arbetet, dels en hjälp för att se nya betydelser av hur barnets 

perspektiv kan tolkas och identifieras utifrån propositionen. 

7.4 Metoddiskussion 
Användningen av policyanalys med fokus på Bacchis (2009) WPR-metod har både inneburit 

begränsningar och möjligheter för vår studie. Inom kvalitativa studier är det svårt att uppnå en komplett 

objektivitet då personliga värderingar ofta kommer att påverka de tolkningar som görs i studien. Inom 

policyanalys lämnas det utrymme för subjektiva tolkningar, vilket innebär att det inte går att klassificera 

denna studie som objektiv. Då det kan komma att påverka resultatet är det viktigt att utgå från tydligt 

formulerade kriterier. I vårt arbete har vi använt oss av Bacchis kriterier för att undersöka propositionen 

om barnkonventionen och därmed försökt undvika subjektiva kriterier, även om Bacchis kriterier har 

blivit inriktade mot det forskningsfält vi har arbetat inom. Vidare har det empiriska materialet varit en 

proposition, alltså en policy formulerad av Sveriges regering, vilket även kan öka möjligheterna för att 

hålla studien så objektiv som möjligt, då våra personliga åsikter inte riskerar att påverka resultatet då vi 

inte har producerat materialet.  

WPR-metoden har hjälp oss att hitta relevanta citat i propositionen som sedan varit grunden till det 

resultat som presenteras i denna studie. Metoden har varit ett verktyg som har underlättat arbetet för oss 

med att hitta ett resultat som sedan har svarat på vår frågeställning utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

WPR-metoden underlättade vårt arbete när propositionen skulle tolkas, samt bidrog till att förenkla 

processen att identifiera ett möjligt resultat. Metoden har även kommit att hjälpa oss att synliggöra 

politiska avsikter och det faktiska målet med att inkorporera barnkonventionen. Policyanalysen har även 

hjälpt oss att hålla rätt fokus, hitta formuleringar, ord och viktiga kontexter för att få fram resultatet ur 

propositionen.  

7.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 

Resultatet som presenteras i studien visar hur regeringen i propositionen avser att påverka det sociala 

arbetet. Denna studie har valt att undersöka hur synen på barn har presenterats och tagits hänsyn till i 

proposition som ligger som underlag för verksamheter som jobbar med barn. Hur regeringen formulerar 

sig om barnets rättigheter och barnperspektivet kommer att påverka hur barnet sedan kommer att 

hanteras och bemötas i utredningar samt beslutsfattande situationer. Diskurserna om barn inom det 

sociala arbetet kommer också att påverkas beroende på hur propositionen är formulerad.  Regeringen 

skriver i propositionen att barn ska ses som egna aktörer med egna rättigheter samt att de ska skyddas i 

sin delaktighet. Detta måste det sociala arbetet ta detta i beaktande i sina utredningar där barn är 

inblandade och inkludera dem i sitt arbete mer än vad de har gjort innan, genom att lyssna ännu mer till 

barnen. Det i sin tur leder till att nya arbetssätt, metoder och ny kunskap behövs för att kunna uppnå de 

nya kraven som inkorporeringen samt de nya lagarna medför. Dock är föräldrarätten och 

föräldraperspektivet fortfarande starka i praktiken gällande beslut om barn och det kan därmed krävas 

ytterligare åtgärder i det sociala arbetet och rättstillämpningen för att stärka barnets perspektiv samt 

barnets rättigheter ytterligare. Dessa implikationer ställer högre krav på det sociala arbetet, då det 

behövs nya tankesätt för att förändra normerna kring vems talan som bör väga tyngst i barnutredningar.   

Inom forskningsområdet socialt arbete kan denna studie bidra med ökad kunskap om intentioner från 

lagstiftaren gällande att påverka det sociala arbetet utifrån vad som anges i propositionen till 

barnkonventionen. Vidare hade det varit intressant att inom detta fält undersöka hur andra lagar har 

påverkats av inkorporeringen av barnkonventionen, om och i sådana fall hur de har förändrats för att 

ligga i linje med barnets bästa och övriga aspekter som anges i propositionen. Det kommer till exempel 
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en ny socialtjänstlag (SoL), vilken hade varit av intresse att undersöka vidare, för att se hur 

barnkonventionen kommer till uttryck i den och i vilken utsträckning barnets perspektiv framhävs i SoL. 

Om barnkonventionen har haft stor inverkan på den nya utformningen får det vidare effekter på det 

sociala arbetets praktik, då nya lagar innebär förändrat handlingsutrymme. Ytterligare en intressant 

aspekt av detta att forska vidare på hade varit att undersöka de konkreta effekterna på socialt arbete 

utifrån inkorporeringen i stället för att se hur lagstiftaren avsett att påverka. Detta hade kunnat göras 

genom att undersöka utvärderingar, samt intervjua människor som arbetar utifrån den nya 

lagstiftningen.  Detta skulle i sin tur kunna ge svar på om de farhågor som fanns innan inkorporeringen 

besannades och huruvida inkorporeringen har gett ett lyckat resultat i relation till motiven bakom den. 

Med detta sagt har vår studie resulterat i en möjlig grund för framtida forskning att bygga vidare på och 

utgör därmed en ett bidrag till det sociala arbetets forskning.  
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9. Bilagor 

 
Bilaga 1  

WPR Chart: What’s the Problem Represented to be? (WPR approach to policy analysis)  

Question 1: What’s the problem (e.g. of “gender inequality”, “drug use/abuse”, 

“economic development”, “global warming”, “childhood obesity”, “irregular migration”, 

etc.) represented to be in a specific policy or policies?  

Question 2: What deep-seated presuppositions or assumptions (conceptual logics) 

underlie this representation of the “problem” (problem representation)?  

Question 3: How has this representation of the “problem” come about?  

Question 4: What is left unproblematic in this problem representation? Where are the 

silences? Can the “problem” be conceptualized differently? Question 5: What effects 

(discursive, subjectification, lived) are produced by this representation of the “problem”?  

Question 6: How and where has this representation of the “problem” been produced, 

disseminated and defended? How has it been and/or how can it be disrupted and 

replaced?  

Step 7: Apply this list of questions to your own problem representations. 

 

(Bacchi, 2009, s.1) 
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