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Abstract 

Jag har av Rädda Barnen blivit ombedd att utreda frågan om att 
inkorporera Barnkonventionen med svensk rätt. I detta uppdrag 
ingår enligt uppdragsbeskrivningen att ”sammanställa ett faktaun-
derlag och en analys i frågan. Vidare ska en redogörelse av orsaker-
na till att Sverige valt att inkorporera vissa internationella doku-
ment tas fram, samt en jämförelse med några länder som har 
inkorporerat Barnkonventionen, framförallt Norge, göras. Avslut-
ningsvis ingår att problematisera kring för- och nackdelar med att 
inkorporera Barnkonventionen.” 

I det följande kommer jag att redovisa hur Barnkonventionen 
har behandlats i svensk rätt. Därefter redovisar jag vilka erfarenhe-
ter som finns från inkorporationen av Europakonventionen (den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna), med svensk rätt. Det 
norska exemplet med Barnkonventionen lyfts sedan fram. Avslut-
ningsvis redovisas olika argument för respektive emot inkorpora-
tion och vilka argument som får anses väga tyngst. Inledningsvis 
beskriver jag i korta ordalag hur internationella konventioner be-
handlas i svensk rätt.  
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1 Internationella konventioner i svensk 
rätt  

1.1 Dualistisk tradition 
Sverige tillhör de länder1 som brukar kallas för dualistiska i sin syn 
på hur internationella konventioner blir gällande eller användbara i 
den interna rättsordningen. Kortfattat innebär denna syn att det 
krävs någon form av beslut i parlamentet för att en konvention ska 
kunna åberopas och användas i nationell rätt. I dessa sammanhang 
talar man om att man måste införliva (alternativt genomföra) en 
konvention för att den ska gälla.2 Folkrättsligt är Sverige som stat 
bunden att följa konventionen oavsett en sådan åtgärd. 

Dualistiska stater kan använda olika metoder att införliva en 
konvention i det nationella systemet: transformation, inkorporation 
eller konstaterande av normharmoni. 

Genom transformation genomförs den ifrågavarande konven-
tionen helt eller i delar. Vanligtvis skrivs texten om och anpassas till 
övrig svensk rätt. Vissa delar av Barnkonventionen har transforme-
rats till svensk rätt.3 

Inkorporation innebär att hela dokumentet ifråga tas in i svensk 
rätt. I regel gäller det sedan i en översättning till svenska, men det 
är egentligen originaltexten som är gällande rätt. Europakonventio-
nen inkorporerades 1995 genom att översättas i sin helhet. 

Konstaterande av normharmoni innebär att den svenska lag-
stiftningen antas (presumeras) överensstämma med den ingångna 
överenskommelsen. Detta skedde när Barnkonventionen skulle 
ratificeras i Sverige.4 Det kan också ske genom praxis i domstolar-
na.  

 
1 Finland, Danmark, Norge och Tyskland är också s.k. dualistiska stater.  
2 Jämför SOU 1997:116 avsnitt 5.2.2 där det allmänt talas om att en internationell kon-
vention måste införlivas, oberoende av om en stat är dualistisk eller monistisk. Införli-
vande av en konvention kommer dock ifråga främst för dualistiska stater. 
3 Se t.ex. socialtjänstlagen. 
4 Se prop. 1989/90:107. 
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1.2 Monistisk tradition 
De stater som inte är dualistiska kallas för monistiska i sin syn på 
internationella konventioner.5 I enlighet med denna syn finns det 
inte behov av att införliva en konvention i det interna rättsliga sy-
stemet. Konventionen blir gällande nationell rätt i och med att den 
är ratificerad och har trätt i kraft enligt folkrätten. Beroende på hur 
konstitutionen reglerar det hierarkiska förhållandet mellan folkrätt, 
konstitutionell rätt och vanlig lag kan en konvention få lite olika 
status i det interna, nationella systemet. 

Om konventionen anger rättigheter för enskilda (s.k. self-
executing treaties) kan den åberopas och användas inför nationella 
domstolar. Om den däremot anger åtaganden som enbart riktar sig 
mot de ratificerade staterna kan den inte komma till praktiskt ut-
tryck i domstolar.6 Genom bl.a. praxis i dessa länders domstolar 
fastslås vilka konventioner eller vilka regler/rättigheter i en konven-
tion som är direkt tillämpbara (self-executive). Det är inte alltid 
kristallklart hur man ska uppfatta en särskild artikel i en konven-
tion: den kan ju vända sig till både staten och enskilda. Om det rå-
der osäkerhet kan man även i dessa länder inkorporera vissa inter-
nationella regler. 

Inom folkrätten anses det att varje enskild stat själv kan avgöra 
hur den ska uppfylla förpliktelser som uppkommer genom en in-
ternationell konvention.7 Men när det gäller fri- och rättigheter 
finns det en tendens att de kommittéer som bevakar uppfyllandet 
av människorättskonventionerna, rekommenderar staterna att for-
mellt införliva sådana konventioner i intern lag. Detta görs i syfte 
att rättigheterna ska få större internt genomslag. Allmänt får ju ock-
så en konvention som kan (och får) användas i nationella domsto-
lar större praktiskt genomslag. I de skandinaviska länderna finns 
det för övrigt en allmän tendens att inkorporera traktat om mänsk-
liga rättigheter.8 

Det är värt att nämnas att de olika synsätt som presenterats ovan 
inte är svartvita. Många stater som är att anses som monistiska in-
förlivar t.ex. genom inkorporation vissa dokument, i syfte att göra 
det lättare att tillämpa dem i den interna rätten. I dualistiska stater 

 
5 Spanien, Belgien och Frankrike är monistiska stater.  
6 Man talar dock inte om att konventioner införlivas i detta sammanhang, jämför  
fotnot 3.   
7 Bring och Mahmoudi, s. 39 ff.  
8 Bring och Mahmoudi, s. 46. 
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används på motsvarande sätt vissa konventioner direkt i de interna 
domstolarna utan någon införlivningsåtgärd. Gränserna är med 
andra ord lite flytande.   

1.3 EU-rättens inverkan 
I och med EU-rättens utveckling har skillnaden mellan dualism och 
monism kommit att minska i betydelse i Sverige och övriga med-
lemsstater. EU-rätten har sin egen syn på staternas förpliktelser och 
EU-rättsordningen får sägas vara av s.k. sui-generis karaktär. Den är 
både folkrättslig och federalistisk. EU-förordningar gäller utan nå-
gon motsvarande nationell lagstiftningsåtgärd inom hela EU (vilket 
kan sägas motsvaras av ett monistiskt perspektiv). Ett EU-direktiv 
däremot måste genomföras/införlivas i den nationella rätten för att 
bli gällande intern rätt (vilket närmast motsvaras av ett dualistiskt 
perspektiv). Om en stat inte har genomfört ett direktiv inom stipu-
lerad tid (genomförandet motsvaras närmast av en transformation), 
eller har genomfört det felaktigt, kan den oavsett detta bli förplik-
tad att efterkomma dess regler om det ger rättigheter för enskilda, 
s.k. direkt effekt. Det finns även en skadeståndsskyldighet som kan 
inträda i sådana fall. 

När Lissabonfördraget träder i kraft medför detta att stadgan 
om grundläggande rättigheter blir gällande rätt inom EU. Den ska 
tillämpas av EU-domstolen och den gäller bl.a. vid genomförandet 
av direktiv i den interna rättsordningen. Även svenska domstolar 
blir förpliktade att använda sig av stadgan på motsvarande sätt som 
de nu är för Europakonventionen. Av intresse för detta utlåtande 
är artikel 84 som föreskriver om barnets rättigheter. Där anges bl.a. 
att barnet har rätt till ”protection and care” och att barnets bästa 
(”child´s best interest”) ska vägas in i beslut som tas av myndighe-
ter. Artikeln består av tre punkter och den har tillkommit under 
inflytande av Barnkonventionen. 

I svensk rätt gäller principen om fördragskonform tolkning för 
både internationella konventioner och för icke genomförda EU-
direktiv. Denna princip innebär att den svenska rätten så långt möj-
ligt ska tolkas i ljuset av de internationella förpliktelser som Sverige 
har. Med denna princip kan internationella förpliktelser ges verkan 
utan att de egentligen är gällande svensk rätt. Principen är dock 
svår att använda om de svenska regler som ska tolkas är helt olika 
de internationella, och de inte går att förena. En svensk domstol 
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tvingas då att göra ett val i ett enskilt fall, och den skulle med all 
sannolikhet använda de interna reglerna i första hand, om det rör 
sig om ett icke-inkorporerat dokument.  

2 Barnkonventionen i svensk rätt  

2.1 Allmänt 
I detta avsnitt behandlar jag hur Barnkonventionen har genomförts 
i svensk rätt. Barnkonventionen ratificerades av Sverige år 1990 
utan några reservationer9 och den trädde i kraft samma år. Därefter 
har flera åtgärder vidtagits för att bringa svensk rätt i överens-
stämmelse med konventionen. Lagar har reviderats, informations-
insatser har genomförts och på departementsnivå har det inrättats 
ett särskilt samordningsorgan med ansvar bl.a. för att genomföra 
en nationell strategi för att förverkliga konventionen och bevaka 
lagstiftningsärenden ur ett barnperspektiv.10 

Införandet av ny eller reviderad lagstiftning är att bedöma som 
en transformation av vissa av Barnkonventionens regler. Flera be-
stämmelser är mycket precisa och är införda som en direkt konse-
kvens av Barnkonventionen och de synpunkter som FN:s kommit-
té för barnets rättigheter har lämnat.   

2.2 Barnkommitténs synpunkter på inkorporation 
År 1996 tillsattes en statlig utredning för att se över hur svensk lag-
stiftning och praxis förhöll sig till Barnkonventionens bestämmel-
ser. Utredningen fick namnet Barnkommittén. Den hade inget ut-
tryckligt mandat att utreda frågan om en inkorporation, men tog 
upp den ändå, på grundval av artikel 4 i konventionen. I huvudbe-

 
9 Se prop. 1989/90:107. 
10 Se Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116) och den följande propositionen  
Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter (prop. 1997/98:182). 
Se även flera skrivelser till riksdagen; t.ex. Utveckling av den nationella strategin för att 
förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter (skr. 2003/04:47) och Barnpolitiken 
– en politik för barnets rättigheter (skr. 2007/08:111). Se även Elisabeth Englunds 
avhandling Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande, Statligt ansvar – regionalt 
lärande, Stockholms universitet, 2008.  
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tänkandet Barnets bästa i främsta rummet från år 199711 anfördes i hu-
vudsak följande skäl för en inkorporation:  

1. Konventionen skulle bli tillämpbar i domstolar och myn-
digheter.  

2. Rättigheterna skulle stärkas eftersom svensk rätt skulle 
bringas i överensstämmelse med konventionen.  

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

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

Följande skäl anfördes emot en inkorporation:  

1. Konventionen är avfattad på ett språk och med en teknik 
som är främmande för svensk rätt och det saknas i princip 
förarbeten.  

2. Det fanns politiska kompromisser bakom flera av artiklarna.  

3. Det skulle kunna uppstå problem med de ekonomiska och 
sociala rättigheterna, vilka är beroende av varje lands eko-
nomiska politik.12  

Kommittén ansåg att Barnkonventionen i huvudsak återspeglas i 
den svenska lagstiftningen och att man kontinuerligt lägger fram 
förslag på förbättringar. Som skäl till att den inte används i svenska 
domstolar i den utsträckning som kunde vara önskvärt angavs bl.a. 
följande: Den åberopas inte av parterna, sättet den är skriven på, 
den är inte känd, det finns ingen tradition att tillämpa konventioner 
i svenska domstolar och det saknas utbildning om konventionen. 
Ytterligare framfördes som skäl att den svenska lagen faktiskt tillva-
ratar barns intressen på ett bra sätt och att man därför inte behöver 
åberopa internationella konventioner. 

Kommittén granskade också konventionens bestämmelser för 
att se om de var lämpade att inkorporera mot bakgrund av det som 
sagts ovan, och kom fram till följande:  

1. Den ansågs ha många bestämmelser som är generella och 
vaga till sitt innehåll.  

 
11 SOU 1997:116. 
12 A. a.  
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2. Den anger ett synsätt som ska genomsyra hela den svenska 
lagstiftningen.  

3. Vissa bestämmelser siktar till ett gradvist genomförande.  

4. Den innehåller ekonomiska och sociala rättigheter.  

5. Barnkonventionen skiljer sig på flera sätt från Europakon-
ventionen som inkorporerats, menade kommittén. De eko-
nomiska och sociala rättigheterna, det gradvisa genomfö-
randet och avsaknaden av domstol som utvecklar rättspraxis 
kring bestämmelserna. Kommittén anförde sedan att med 
tanke på allt det arbete som redan nedlagts på att genomföra 
Barnkonventionen, med t.ex. nya lagar, finns det inte myck-
et att vinna på att göra den till svensk lag.  

6. Ett annat viktigt argument emot inkorporation, som man 
får uppfatta kommittén, var att tolkningsansvaret skulle läg-
gas på de interna domstolarna, med risk för att rättigheterna 
skulle tolkas för snävt. Att lägga ansvaret på domstolarna 
för rättsutvecklingen rörande barnets rättigheter skulle även 
strida mot svensk tradition. En viss tolkning skulle riskera 
att ligga fast och skulle endast kunna ändras genom ändrad 
praxis, sades det. Tolkningen borde istället göras av riksda-
gen genom antagandet av nya lagar.  

Övervägande skäl talade därför, enligt kommittén, för att inte före-
slå inkorporation eftersom ingen egentlig vinning fanns att vänta 
med en sådan åtgärd.  

2.3 Konstitutionsutskottets yttrande 
Även Konstitutionsutskottet (KU) har yttrat sig rörande inkorpora-
tion av Barnkonventionen.13 I sitt yttrande från 1998 stod KU fast 
vid sin tidigare bedömning att transformation var det lämpligaste 
sättet att genomföra konventionen på. Barnkonventionen ansågs 
inte ha en sådan särställning (jämfört med Europakonventionen) 
att den borde inkorporeras. Tolkningsansvaret för konventionen 
borde inte ligga på domstolarna anfördes det vidare, bl.a. med tan-
ke på vaga formuleringar och målsättningsstadganden som skulle 
vara svåra att tillämpa för en domstol. I syfte att ge konventionen 
det genomslag som ger barnen det bästa skyddet borde därför 
 
13 1998/99:KU2y. 
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tolkningen av konventionen förbehållas riksdagen. Ledamöter från 
V och MP hade en avvikande mening och de anförde att konven-
tionen borde behandlas på samma sätt som Europakonventionen. 
En inkorporation skulle undanröja risken för att ett införlivande 
inte sker heltäckande. Inget skulle heller hindra riksdagen från att 
gå längre än vad konventionen kräver om domstolarna skulle tolka 
den för snävt.  

2.4 FN:s kommitté för barnets rättigheter 
Av de kommittéslutsatser14 som avser Sveriges förpliktelser (från 
2005 och 2009) framgår att kommittén för barnets rättigheter trots 
allt arbete som nedlagts i Sverige uttryckte oro över vissa artik-
lars/rättigheters brist på praktiskt genomslag i landet. Kommittén 
gav även flera rekommendationer om hur Sverige kan förbättra 
genomförandet av konventionen. 

I 2005 års rapport angavs (p 12-13) att konventionens andeme-
ning inte var tillräckligt känd i Sverige, i synnerhet inte inom rätts-
systemet, bland politiker och på kommunal nivå. Kommittén ut-
tryckte också (p 45) en oro över bristen på åklagare och domare 
som är specialiserade på hantering av barnärenden. 

I 2009 års rapport noterade kommittén15 (p 9) statens förklaring-
ar till att konventionen inte formellt har införlivats i landets lag-
stiftning. Kommittén uttryckte bekymmer över den fortlöpande 
bristen på formellt erkännande av konventionen som del av svensk 
lag, vilket, sades det, kan ha inverkan på de rättigheter som ingår 
där och på tillämpandet av dessa rättigheter. Kommittén uppmana-
de konventionsstaten att vidta alla de åtgärder som krävs för att se 
till att den nationella lagstiftningen bringas i full överensstämmelse 
med konventionen och rekommenderade att konventionsstaten 
fortsätter med och förstärker sina insatser för att Barnkonventio-
nen formellt ska erkännas som svensk lag.16 

 
14 CRC/C/15 Tillägg 248 och CRC/C/SWE/CO/4. 
15 Vilket inte fanns medtaget i den förra kommittérapporten. 
16 Se skriftlig fråga i riksdagen med anledning av denna rekommendation; 2008/09:659 
den 24 februari En starkare ställning för barnkonventionen av Maria Lundqvist-
Brömster (fp) samt svar den 4 mars från socialminister Göran Hägglund.  
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2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har den svenska staten tagit sina åtaganden 
enligt konventionen på stort allvar. I princip genomsyras de flesta 
politikområden av konventionen. Flera regleringar är också genom-
förda i syfte att få genomslag i rättslivet. 

Genom de insatser som gjorts har också flera aktörer i samhället 
engagerats: kommuner, landsting, myndigheter, regeringskansliet 
och de enskilda organisationerna. I ärenden inför myndigheter och 
i processer inför domstolar finns i flera fall (men säkert inte i samt-
liga) regler som gör att Barnkonventionen – och dess principer - 
kan få praktisk effekt. 

Det som däremot inte har gjorts är att låta inkorporera konven-
tionen i sin helhet och att formalisera den till svensk lag. I regering-
ens senaste skrivelse till riksdagen: Barnpolitiken – en politik för barnets 
rättigheter17 behandlas inte inkorporation av konventionen.  

3 Erfarenheter från inkorporationen av 
Europakonventionen i svensk rätt 

3.1 Bakgrund 
I samband med att Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 
fanns inga överväganden om inkorporation.18 Utgångspunkten var 
att svensk rätt överensstämde med de krav som konventionen stäl-
ler (konstaterande av normharmoni). År 1953 var konventionen ett 
renodlat folkrättsligt dokument, även om den gradvis kom att få 
viss betydelse i de nationella domstolarna.19 Fram till medlemskapet 
i EU diskuterades inte konventionens ställning i svensk rätt i någon 
större omfattning. Dock förekom det diskussioner i den rättsliga 
litteraturen som gällde t.ex. domstolarnas syn på konventionen, 
uppföljning av Europadomstolens domar etc. Det var först i och 
med att Sverige började fällas av Europadomstolen, från år 1982,20 
som frågan om konventionens ställning fick viss aktualitet. Man 

 
17 Skr. 2007/08:111.  
18 Danelius, s. 34. 
19 Danelius, a. st. 
20 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, dom den 23 september 1982, Ser A, vol 52. Se 
Bring och Mahmoudi s. 168 ff, för en översikt över de domar där Sverige fällts för att 
ha brutit mot Europakonventionen.  
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insåg att Sveriges åtagande inte enbart var en fråga för riksdagen, 
utan att även domstolarna hade en viss roll för att undvika domar i 
strid med konventionens praxis. Efterhand utvecklades principen 
om fördragskonform tolkning.21 

Det främsta officiella skälet till att Europakonventionen inkor-
porerades med svensk rätt var att Sverige valt att gå med i EU 
1995.22 Eftersom EG-rätten gällde direkt i svenska domstolar i och 
med inträdet i EU, och Europakonventionen var del av denna 
rättsordning, var det en logisk konsekvens av medlemskapet, reso-
nerade man.  Konventionen ansågs därför ha en särställning bland 
andra internationella överenskommelser. Den var också speciell 
såtillvida att det fanns en domstol i Strasbourg som kunde avge 
bindande domar gentemot konventionsstaterna. Enligt den kom-
mitté som utredde frågan om inkorporering skulle med f.d. justitie-
rådet Danelius ord” konventionens betydelse i Sverige markeras 
och den enskilde medborgarens rättsskydd stärkas, eftersom kon-
ventionen skulle bli direkt tillämplig vid svenska domstolar och 
myndigheter.”23 Dock markerade man att det främst var lagstifta-
rens ansvar att se till att konventionen fick genomslag i svensk rätt. 
Den princip om försiktighet som redan gällde i svenska domstolar 
rörande deras möjligheter att underkänna lagstiftning (genom lag-
prövningsrätten) skulle med andra ord fortsättningsvis gälla.   

3.2 Europakonventionen i svensk rätt 
Genom att konventionen blivit svensk lag ska den också tillämpas i 
svenska domstolar och av våra myndigheter. I en tvist kan en dom-
stol vägra att tillämpa den vanliga lagen om det är uppenbart att 
den strider mot konventionen.24 Domstolarna har under senare tid 
tillämpat konventionen direkt - utan att det har funnits någon mot-
svarande svensk lagstiftning - när det har funnits klar och tydlig 
praxis från Europadomstolen. Domstolarna har även, som man får 
uppfatta praxis, emellanåt inte använt det s.k. uppenbarhetsrekvisi-
tet när det gällt svensk lag gentemot Europakonventionen. 

 
21 Bring och Mahmoudi, s. 45 och 47. 
22 Se SOU 1993:40 A-B, prop. 1993/94:117 och Bring och Mahmoudi, s. 178 ff. 
23 Danelius, s. 34. 
24 Detta framgår av lagprövningsrätten i 11 kap. 14 § RF jämte 2 kap. 23 § RF som 
anger att en lag inte får stiftas som strider mot konventionen. 
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Europakonventionen har varit gällande svensk rätt i snart 15 år. 
Någon offentlig utredning och utvärdering om dess effekter på ett 
större plan har inte gjorts25 men flera forskare, bl.a. jag själv, har 
undersökt hur domstolarna och parterna har använt sig av den.26 
Det finns också numera en gedigen litteratur på området som rör 
svensk rätt och konventionen och som bl.a. ger perspektiv på hur 
(och om) svensk rätt uppfyller konventionens rättighetsreglering.27  
Några effekter bör lyftas fram särskilt. De rör både rättsliga och 
icke-rättsliga effekter: 

1. Det får anses klarlagt att regeringsformen (RF) har en un-
derordnad betydelse när det gäller att pröva svenska lagars 
förenlighet med skyddet för fri- och rättigheter. Detta torde 
främst bero på att domstolarna inte har någon större vana 
vid att pröva regler mot 2 kapitlet och att den gängse, 
”svenska” normprövningen inte är så etablerad. Detta i sig 
är beroende av hur lagprövningsrätten i 11:14 RF har funge-
rat och utvecklats. Under lång tid har denna rätt varit re-
striktiv. Det beror också på att det finns en gedigen praxis 
från Europadomstolen som går att använda (i vart fall från 
och med 1995) när inhemska regler prövas mot konventio-
nens rättigheter. 

2. Domstolspraxis, som rör frågan om svensk rätt är förenlig 
med Europakonventionen, har blivit betydligt vanligare de 
senaste tio åren.28 Flera rättsområden har berörts, såsom 
t.ex. straffrätten, skatterätten, processrätten och fastighets-
rätten. Detta har dock inte medfört att svensk rätt per au-
tomatik har underkänts. Men det finns flera sådana fall nu-
mera, såsom t.ex. Åke Green-målet.29 Skälet till detta är att 

 
25 Se dock en kartläggning av i vilka fall svenska domstolar tillämpat 2 kap. regerings-
formen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter-
na och de grundläggande friheterna som utfördes av Åhman (undertecknad) 2002/2003 
på uppdrag av regeringen. (Se skr. 2001/02:83, s. 28).  
26 Se t.ex. Taube, Regeringsformen: positiv rätt eller redskap för rättshaverister? i Pe-
tersson/Smith, Konstitutionell demokrati, 2004, s. 42-70 och Åhman, Rättighetsskyddet 
i praktiken – skydd på papperet eller verkligt genomslag? i Petersson/Smith, Konstitu-
tionell demokrati, 2004, s. 172-203.  
27 Se t.ex. Cameron; An introduction to the European Convention on Human Rights, 
2006 och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2007. 
28 Högsta domstolen har numera på sin hemsida strukturerat sin nyare praxis utifrån 
tvistemål, brottmål och mål med europarättslig inriktning, se www.hogstadomstolen.se.  
29 Se även Danelius, s. 36-37 med där angivna rättsfall. Danelius skriver på anfört ställe 
att ”svenska domstolar, särskilt de högsta instanserna, har visat sig klart obenägna att 
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konventionen blivit mer känd och därtill erkänd bland juris-
ter. Den har fått juridisk status och den tillför något sub-
stantiellt för enskilda i processer mot det allmänna. I det 
flesta fallen inför domstol tas konventionsinvändningar 
numera på allvar.  

3. Konventionen har blivit ett naturligt inslag i juristutbild-
ningen på universitet och högskolor. I Uppsala juristutbild-
ning (som jag är bekant med) ingår konventionen som ett 
viktigt inslag på första terminen (konstitutionell rätt). Den 
återkommer sedan på andra terminer i samband med be-
handlingen av annan materiell rätt. Sedan snart 20 år finns 
det även en processtävling på Stockholms universitet som 
handlar om konventionen i de nordiska länderna, den s.k. 
tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska priset. Tävlingen är 
populär bland juridikstuderande och har en viss status. 

4. Konventionens betydelse för EU-rätten blir mer och mer 
uppenbar genom t.ex. det sätt på vilket den används av EG-
domstolen. Den kommer också att få stor betydelse för ut-
tolkningen av EU:s rättighetsstadga. Blir EU anslutet till 
konventionen (vilket möjliggörs i Lissabon-fördraget) 
kommer dess ställning än mer att stärkas. Alldeles nyligen 
blev det klarlagt att detta fördrag kan träda ikraft.  

5. När Sverige fällts för att ha brutit mot konventionen har 
svensk lagstiftning reviderats i flera fall. Rättsprövningslagen 
infördes exempelvis som en direkt konsekvens av flera kon-
staterade kränkningar av artikel 6 (rätten till domstolspröv-
ning). I de flesta situationerna rör det sig om smärre lagänd-
ringar eller att domstolar och myndigheter anpassar sin 
tolkning till Europadomstolen.  

6. Som en effekt av konventionens genomslag i svensk rätt fö-
reslår Grundlagsutredningen30 att det ska införas en ny regel 
i RF 2 kap. 11 § om rättvis rättegång inom skälig tid. Detta 
innebär att, om förslaget går igenom, både RF och konven-
tionen reglerar rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid. 

–––––––– 
tillämpa inhemsk lag på ett sådant sätt att deras avgöranden riskerade att underkännas 
vid en eventuell prövning i Europadomstolen, och för att undvika detta har domstolar-
na tillmätt konventionen särskild betydelse i rättstillämpningen.” Se även Nergelius, s. 
152 som skriver ”att den nu även börjar få stor reell betydelse visas av ett antal rättsfall 
inte minst från senare år.” 
30 SOU 2008:125. 
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Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen 

En effekt av Europadomstolens syn på rätten till privatliv 
enligt artikel 8 är att frågor om integritetsskydd i svensk lag-
stiftning fått aktualitet. Den s.k. Integritetsskyddsutredning-
en lade fram sitt betänkande i januari 2008 om ett stärkt 
skydd i svensk rätt.31  

Det finns även några brister i konventionens genomslag som bör 
lyftas fram. Det är fortfarande svårt att få gehör för konventions-
aspekter när en rättslig fråga prövas inför en myndighet eller en 
domstol i lägre instans. Det är inte heller alltid som konventions-
praxis får den noggranna belysning och genomgång som skulle 
kunna krävas vid utredning av ny lagstiftning. Många praktiskt 
verksamma jurister är också fortfarande okunniga om konventio-
nens innehåll och betydelse. I mångt och mycket är det en genera-
tionsfråga. Det saknas slutligen ett samordningsansvar på reger-
ingskansliet för konventionens genomslag och dess praxis i Sverige. 
 

4 Det norska exemplet  

4.1 Inledning 
I det följande kommer jag att behandla hur Norge inkorporerat 
Barnkonventionen. Fakta i detta avsnitt bygger till stor del på Karl 
Harald Søvigs rapport till den norska regeringen från 2009.32 Norge 
är liksom Sverige ett dualistiskt land och synen på folkrätten på ett 
allmänt plan liknar den svenska33. Jag avser att belysa vilken inver-

 
31 SOU 2008:3. 
32 Søvig, Karl Harald; En utredning gjort på oppdrag fra Barne- og 
likestillingsdepartementet, Bergen, 2009. 
33 Danmark har inte inkorporerat Barnkonventionen, men däremot några andra centrala 
FN-konventioner. Konventionen går trots detta att åberopa och använda i danska 
domstolar och den anses som en rättskälla bland andra. I dansk rätt gäller principen om 
fördragskonform tolkning, dvs. att dansk rätt ska tolkas i överensstämmelse med de 
danska internationella överenskommelserna, (se t.ex. Danmarks tredje respektive fjärde 
rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, augusti 2003 och augusti 2008). Inte 
heller Island har inkorporerat konventionen. Däremot har Finland inkorporerat Barn-
konventionen år 1991 genom lag (296/90) om godkännande av vissa bestämmelser i 
konventionen om barns rättigheter. Finland har dock en svag tradition av domstolskon-
troll när det gäller t.ex. fri och rättigheter och det var först genom dess nya grundlag 
2000 som det infördes en regel om lagprövning (motsvaranden den svenska RF 11:14). 
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kan Barnkonventionen har haft på norsk lagstiftning och rättsprax-
is före och efter inkorporationen. 

Norge är det nordiska land som har införlivat flest människo-
rättskonventioner. Europakonventionen, FN:s två konventioner 
om medborgerliga och politiska rättigheter respektive ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, Kvinnodiskrimineringskonventio-
nen, Rasdiskrimineringskonventionen och slutligen Barnkonven-
tionen är alla införlivade med norsk rätt genom den s.k. Menneske-
rettsloven. Barnkonventionen inkorporerades den 1 augusti 2003 
genom en ändring i nämnda lag. Dessförinnan var Norge bundet 
av denna konvention på folkrättsligt plan (genom ratifikation 1991) 
och det ansågs från norskt håll att man uppfyllde sina åtaganden 
enligt konventionen genom s.k. passiv transformation (eller konsta-
terande av normharmoni).34 Vid inkorporationen vidtogs några lag-
stiftningsåtgärder, främst för att stärka barns rätt att komma till 
tals, i enlighet med artikel 12 i konventionen.  

4.2 Inverkan på lagstiftning 
Redan före inkorporationen ändrades flera norska lagar för att 
komma i samklang med Barnkonventionen. Ett av de första ex-
emplen som Søvig nämner i sin rapport rör förändringen i Plan- 
och bygglagen 1992 i syfte att stärka barns intressen i planproces-
sen.35 Ett annat tidigt exempel rör rätten till grundskoleundervis-
ning för barn, också för dem som inte befinner sig lagligt i landet. 
Denna förändring vidtogs efter kritik från FN:s kommitté för bar-
nets rättigheter. Efter en Hoyesterettsdom (norska Högsta domsto-
len) 2005 gjordes en annan lagändring36 för att stärka barnets skydd 
mot våld i barnuppfostran. Domen ansågs ha gett barn ett för svagt 
skydd gentemot vad som stadgas i Barnkonventionen.  

4.3 Inverkan på rättspraxis 
I augusti 2009 hade Barnkonventionen åberopats eller används 
som rättskälla (”argumentkilde”) i 52 avgöranden från norska 
Högsta domstolen. Av dessa kommer 34 fall från tiden efter inkor-
porationen. Fram till 2003 (då Barnkonventionen inkorporerades) 
 
34 Søvig, s. 17-18.  
35 Søvig, s. 20. 
36 Rt. 2005 s. 1567A. 

16 
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berodde enligt Søvig genomslagskraften på den s.k. presumtions-
principen, vilket torde motsvaras av den svenska principen om för-
dragskonform tolkning. Norsk rätt presumerades stämma överens 
med Barnkonventionen. Efter inkorporationen fick Barnkonven-
tionen företräde framför kolliderande norska lagar, i enlighet med 
Menneskerettsloven § 3. Enligt Søvig hade Barnkonventionen dock 
stort genomslag även innan den inkorporerades. Hans samlade 
slutsats är att konventionen har haft störst genomslag där den in-
nehåller rättigheter som skiljer sig från andra, inkorporerade män-
niskorättsdokument.37 

Vissa artiklar i Barnkonventionen har haft större betydelse än 
andra. Det gäller artikel 3 (om barnets bästa), artikel 37 (barn som 
frihetsberövas) artikel 19 och 34 (skydd av barn som skäl för kri-
minalisering) och artikel 12 (barns rätt att komma till tals). Jag tänk-
te behandla artikel 3 och artikel 12 ur norskt perspektiv. 

Hänsyn till barnets bästa ansågs gälla i några lagstiftningar redan 
innan Barnkonventionen ens kom till. Det gällde t.ex. Barneloven 
§§ 30, 48 och 50 samt Adopsjonsloven § 2. Dock existerade inte 
denna rätt som en allmän princip med verkningar för samtliga 
norska rättsområden. Den återfanns inte heller i andra s.k. MR-
dokument som Norge har inkorporerat. Denna princip blev därför, 
enligt Søvig, använd för att ändra den befintliga tolkningen av 
norsk lag. I flera mål rörande utlänningsärenden har denna princip 
beaktats.38 

Barnets rätt att bli hörd/att komma till tals har inte heller någon 
motsvarighet i andra inkorporerade s.k. MR-dokument. Norsk rätt 
innehåller flera bestämmelser om denna rätt, men reglerna kan vara 
begränsade till vissa grupper av barn eller till vissa bestämda typer 
av processer. Denna fråga har bl. a. aktualiserats inom oreglerade 
områden.39 

Søvig gör några samlade reflektioner över hur praxis har kommit 
till uttryck i norsk rätt. I endast 14 av de 52 angivna fallen åberopa-
des Barnkonventionen av barn (genom sin representant). De flesta 
av dessa fall rörde straffrättsliga sanktioner eller barn som frihets-
berövats. Søvig menar att det kan finnas en fara i att det mest är 

 
37 Søvig, s. 21-22.  
38 Se t.ex. Rt. 2009 s. 534A. 
39 Se t.ex. Rt. 2004 s. 811A. Frågan gällde om domstolen kunde undvika att inhämta 
barnets syn i en förnyad prövning om umgänge enligt Barneloven. Domstolen fann att 
man måste tolka artikel 12 i ljuset av artikel 3. 

17 
 



Karin Åhman 

vuxna (såsom föräldrar eller myndigheter) som åberopar konven-
tionen men att vuxna också måste kunna uppträda som agenter för 
barnen utan att träda in i processen. 

Motsvarande praxis för när Europakonventionen har använts el-
ler åberopats i Norge i Högsta domstolen är 947 fall. Konventio-
nen om medborgerliga och politiska rättigheter har använts i 235 
fall och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rät-
tigheter i 5 fall. Anledningen till att Barnkonventionen inte har lika 
höga tal som t.ex. Europakonventionen är att den inte har varit 
inkorporerad lika länge som Europakonventionen, men också att 
Europadomstolen tillhandahåller en detaljerad praxis för tolkning. 
Kunskapsnivån är även högre när det gäller Europakonventionen, 
enligt Søvig. 

Domstolarna använde sig till en början av Barnkonventionen 
som ett komplement till andra rättskällor. Numera syns dock en 
trend som innebär att Högsta domstolen ger den en mer självstän-
dig plats i argumentationen. Utvecklingen går också mot att Barn-
konventionen bidrar till att ändra det rättsliga klimatet eller 
rättskulturen. 

4.4 Direkt tillämplighet i norska domstolar 
Søvig diskuterar i sin rapport hur man i norsk rätt löst frågan om 
att Barnkonventionens regler inte alla gånger uppfattas som ”self-
executing” (eller på norska selvkraft). I svensk diskussion (se t.ex. 
SOU 1997:116) har detta närmast handlat om att reglerna i konven-
tionen ansetts som vaga, målinriktade och att de emellanåt är bero-
ende av ett lands ekonomiska resurser. Frågan om direkt tillämp-
lighet i de norska domstolarna fick mycket uppmärksamhet i 
samband med inkorporationen. Dåvarande expeditionschefen Lo-
range Backer i Justitiedepartementet förespråkade t.ex. att det i lag-
förarbetena skulle anges vilka artiklar i Barnkonventionen som 
skulle kunna användas direkt.40  Någon sådan genomgång gjordes 
emellertid inte i förarbetena. Däremot skrev man (vilket är intres-
sant för frågan i denna utredning):41 

Det norske dualistiske rettssystem har liten erfaring med å løse slike 
spørsmål (om selvkraft), men departementet antar at norske 

 
40 Søvig, s. 30. 
41 A st. 
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domstoler vil være varsomme med å overprøve lovgivers tolkning av 
konvensjonen, så lenge de norske lovbestemmelsene bygger på en 
forsvarlig tolkning av de relevante konvensjonsbestemmelsene. Særligt gjelder dette 
hvis det dreier seg om bestemmelser som i seg selv er vage, dersom lovbestemmelsen 
bygger på verdiprioriteringer, og lovgiver har vurdert forholdet til konvensjonen og 
lagt til grunn at det ikke foreligger motstrid (författarens kursivering). 

Søvigs analyserar hur man ska använda konventionen med hänsyn 
tagen till denna problematik (han hämtar sitt resonemang från Rt. 
2001 s. 1006A): En del regler i konventionen är direkt tillämpliga i 
domstolar och har företrädesrätt framför motstridig norsk rätt. Vis-
sa regler är för vaga för att kunna användas direkt, men får norma-
tiv betydelse genom fördragskonform tolkning. Slutligen kan vissa 
regler falla utanför dessa båda kategorier eftersom de t.ex. anger 
måluppfyllelser och inte kan påverka relationen mellan enskilda och 
staten. Dessa får relevans som påverkansfaktor för den rättsliga 
kulturen och olika argumentationsmönster.  

4.5 Utvärdering 
Efter att ha läst Søvigs rapport får man uppfattningen att man i 
Norge har haft en pragmatisk och öppen inställning till inkorpora-
tionen av bl.a. Barnkonventionen. Den har haft ganska stor bety-
delse i domstolarna. De lagar som har saknat barnkonventionsper-
spektiv har i domstol getts ett sådant, genom å ena sidan principen 
om fördragskonform tolkning (före 2003) och å andra sidan genom 
konventionens företrädesrätt enligt Menneskerettsloven (efter 
2003). Trots inkorporationen har flera norska lagar reviderats i 
samklang med de värderingar som konventionen ger uttryck för. 
Detta har skett löpande ungefär på samma sätt som i Sverige. Oak-
tat att man även i Norge stöter på juridisk-tekniska problem röran-
de vaga formuleringar, främmande språk och formuleringsteknik, 
ekonomiska och sociala rättigheter och det gradvisa genomförandet 
som stadgas i konventionen har man överkommit detta i viss mån. 
Domstolarna har getts mandat att hantera flera av dessa problem, 
men det har inte inneburit att den norska lagstiftaren har fråntagit 
sig ansvaret för konventionens genomslag. Genomförandet har 
sedan 2003 fungerat parallellt. 
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5 Argument för och emot inkorporering 
av Barnkonventionen   

5.1 Inledning 
I det följande kommer jag att resonera kring olika argument för 
respektive emot en inkorporation av Barnkonventionen. Jag delar 
in argumenten i folkrättsliga, rättspolitiska och lämplighetsargu-
ment (övriga).  

5.2 Folkrättsliga argument 
Det finns till en början inget folkrättsligt stöd för att Sverige skulle 
vara tvunget att inkorporera konventionen. ”Folkrätten förhåller 
sig neutral till hur en stat uppfyller sina internationella förpliktel-
ser.”42 Man kan dock inte åberopa interna regler för att undslippa 
folkrättsligt ansvar om de interna reglerna till sitt innehåll bryter 
mot folkrätten. 

Trots detta har FN:s kommitté för barnets rättigheter (2009) re-
kommenderat Sverige att formellt erkänna konventionen som lag 
(jämlikt artikel 4). Fråga är hur denna rekommendation bör värde-
ras. Till en början är den inte att anse som folkrättsligt bindande43 

och har därför ingen formell betydelse. Detta följer om inte annat 
av att det är fråga om ”rekommendationer”. Man bör dock fram-
hålla att kommittén är den främsta uttolkaren av konventionen och 
att den besitter särskild fackkunskap. Den består till viss del av ju-
rister. Som rättskälla är kommitténs praxis därför inte betydelselös. 
Tvärtom bör den beaktas, även om den inte har formell status. 

Sammantaget är inte Sverige som stat traktaträttsligt bunden att 
inkorporera Barnkonventionen. Sverige är inte heller formellt sett 
bundet av kommitténs rekommendationer i fråga.   

5.3 Rättspolitiska argument 
Om de folkrättsliga argumenten är relativt få så är de rättspolitiska 
argumenten fler. Många av de argument som Barnkommittén lyfte 
fram 1997 (både för och emot) menar jag har rättspolitisk relevans. 
 
42 Bring och Mahmoudi, s. 44. 
43 Jämför Søvig, s. 33. 
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Det är med andra ord fråga om olika valmöjligheter som finns 
inom det rådande systemet, tillåtna var för sig, men med olika ef-
fekter. Val av metod är beroende på hur man ser på och värderar 
de folkrättsliga åtagandena, rättskultur, domstolarnas roll etc. 

Det har framförts att konventionen är avfattad på ett främman-
de språk och för svensk rättskultur främmande teknik, att den be-
står av olika politiska kompromisser och att den är vag, generell 
och genomsyras av ett synsätt om gradvis genomförande. Dessa 
argument skulle minska möjligheten att använda konventionen i 
det praktiska rättslivet inför domstolar och myndigheter. Detsam-
ma gäller för det faktum att den innehåller ekonomiska och sociala 
rättigheter. Många av dessa argument kan anses som otidsenliga 
idag. Genom EU-rätten har svenska jurister under snart 15 år lärt 
sig att hantera europarättsliga dokument med motsvarande karaktä-
ristik. Det rör sig t.ex. om tolkning av förordningar eller genomfö-
randet av direktiv. Genom samma rättssystem har användningen av 
principer i dömandet kommit att få ökad betydelse. Det gäller för 
t.ex. proportionalitetsprincipen, legalitetsprincipen etc. Lissabon-
fördraget, som har en stadga om grundläggande rättigheter, är ju 
numera är en realitet. Det förtar också i viss mån argumentet om 
problem med att tillämpa de sociala och ekonomiska rättigheterna i 
domstol. I stadgan föreskrivs bl.a. om dessa rättigheter och de ges 
en något vag betydelse i förhållande till hur andra rättigheter är ut-
formade och ska uppfyllas. Stadgan kommer att bli bindande för 
Sverige på samma sätt som övrig EU-rätt. Det medför att den kan 
åberopas inför svenska domstolar och myndigheter. Man kan även 
beakta att konventionen används i domstolarna i både norsk och 
dansk rätt. 

I diskussionen har Barnkonventionen jämförts med Europakon-
ventionen på flera punkter. Förutom att Barnkonventionen inne-
håller ekonomiska och sociala rättigheter har den regler om gradvis 
genomförande samt saknar bindande domstolskontroll. Det går 
inte att bortse från att Europadomstolens praxis har underlättat för 
svenska domstolar och myndigheter att använda den i praktiska 
sammanhang. Dock, om man ser på rätten ur ett dynamiskt per-
spektiv, så har ju inte detta alltid varit fallet. Praxis har ju tillåtits 
växa fram av den anledningen att det fanns en politisk vilja att låta 
Europadomstolen verka som den har gjort. Det har också funnits 
en vilja att denna praxis ska få betydelse i svensk rätt. Av denna 
anledning ser jag inte att förekomsten av bindande praxis väger 
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särskilt tungt. Man bör inte heller bortse från att det finns en praxis 
från FN:s kommitté för barnets rättigheter som kan beaktas, även 
om den inte har samma formella tyngd som domstolspraxis. 

Ett annat viktigt rättspolitiskt argument rör traditionen att inte 
låta svenska domstolar tillämpa internationella konventioner, och 
att tolkningsansvaret inte bör läggas på domstolarna, eftersom de 
kanske skulle tolka konventionen för snävt. Skulle Barnkonventio-
nen inkorporeras, så skulle tolkningsansvaret läggas över på dom-
stolarna, och det skulle hindra en dynamisk utveckling av konven-
tionen. Dessa argument är också i viss mån otidsenliga och 
felaktiga. Visserligen har svenska domstolar hittills inte haft så stor 
erfarenhet av utländskt konventionsmaterial. Men det finns numera 
ett antal konventioner (rörande renbete med Norge, immunitet och 
privilegier, Sveriges tillträde till Luganokonventionen, Europakon-
ventionen samt Haagkonventionen om skydd av barn)44 som direkt 
(efter inkorporation) används i domstolarna. Frågan om vilken roll 
domstolarna ska ha när det gäller utvecklingen av t.ex. fri- och rät-
tigheter är heller inte given. Genom inflytande av Europadomsto-
len och EG-domstolen har svenska domstolar ”tvingats” bli mer 
dynamiska och tolka rättigheterna i ljuset av de förhållanden som 
råder. Allmänt sett är nog också uppfattningen att det är genom 
dessa organ som garantin för en dynamisk syn vidmakthålls, inte 
tvärtom. Detta hindrar givetvis inte lagstiftaren från att ingripa om 
den uppfattar att domstolarna inte tar sitt fulla ansvar. Även om 
Barnkonventionen skulle inkorporeras (och sättas i domstolarnas 
händer) hindras alltså inte riksdagen från att ge ytterligare skydd för 
barn. 

5.4 Övriga argument 
Skulle konventionen ges verkan i svensk rätt skulle den bli direkt 
tillämpbar i domstolarna och de statliga och kommunala myndighe-
terna. Vi kan inte med säkerhet säga att rättigheterna enligt konven-
tionen skulle stärkas av detta. Däremot kan vi anta att de skulle 
åberopas oftare, och att det skulle byggas upp en nationell praxis 
kring frågor om barnets rättigheter. Denna effekt ska inte under-
skattas. Eventuella luckor i lagstiftningen skulle kunna upptäckas 
och hanteras genom domstolspraxis och/eller genom efterföljande 

 
44 Se Bring och Mahmoudi, s. 46. 
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lagstiftning. Vissa rättigheter skulle säkert få större betydelse i dom-
stolarna, och vissa mindre (se det norska exemplet). Detta ligger i 
sakens natur. Säkerligen skulle domstolarna till en början vara 
mycket försiktiga i sin tillämpning och tolkning av konventionen. 
Det har t.ex. tagit svenska domstolar 15 år att direkt använda Eu-
ropadomstolens praxis utan att motsvarande nationell lagstiftning 
har funnits på området (se ovan om Europakonventionen). 

Genom att rättigheterna i Barnkonventionen skulle kunna åbe-
ropas inför domstol skulle en process påbörjas som bl.a. medför att 
kunskap om rättigheterna ökar och att konventionens rättigheter 
blir redskap i en juridisk, konkret tvist och i en rättslig kontext. 
Praxis kan sedan komma att användas som exempel i undervisning 
kring konventionen och som underlag för t.ex. lagstiftaren när det 
gäller att få kunskap om hur konventionen ges verkan i svensk rätt. 

De åtgärder som redan har vidtagits i svensk lagstiftning skulle 
inte vara betydelselösa. Däremot skulle de svenska reglerna kunna 
tolkas utifrån konventionen sedd i sin helhet, och med barnper-
spektivet för ögonen. Kommittépraxis rörande Sverige och våra 
grannländer skulle t.ex. kunna få ökad betydelse. 

Genom en inkorporation skulle rättigheterna i konventionen 
också få mer individuell betydelse, eftersom enskilda skulle kunna 
använda den i en domstol eller inför en myndighet. Parterna skulle 
”uppmuntras” att föra fram den. Idag fungerar konventionen istäl-
let mest som ett instrument för riksdag och myndigheter när de 
utformar lagar och regler i samklang med dess värderingar. 

Skulle barnets rättigheter främjas av en inkorporation eller inte? 
I SOU 1997:116 skriver man att ”(f)ör barn finns inget att vinna på 
en sådan åtgärd”. Jag anser att svaret inte är ”antingen eller” utan 
snarare ”både och”. Den ena metoden att arbeta med Barnkonven-
tionen utesluter inte den andra; tvärtom bör de komplettera var-
andra. Ett sådant synsätt främjar rättigheter i stort och därmed 
även barnets rättigheter. Inom flera rättsområden skulle ett barn-
perspektiv – direkt grundat på Barnkonventionen – kunna göra en 
konkret rättslig skillnad. Detta gäller för t.ex. utlänningsrätten,45 
men det finns flera rättsområden som kan lyftas fram.46 

 
45 Se t.ex. artikel i SvD den 15 november 2009: ” V välkomnar stärkt rätt för asylsökan-
de.” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/v-valkomnar-starkt-ratt-for-
asylsokande_3800767.svd 
46 Se t.ex. artikel i SvD den 20 oktober 2009: ”Ecpat kräver skärpning av lag.” 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ecpat-kraver-skarpning-av-lag_3681007.svd 
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5.5 Sammanfattning 
Flera av de argument som åberopats emot en inkorporation i den 
svenska debatten får anses vara överspelade idag. Till stor del beror 
det på europarättens inflytande i svensk rätt och i våra domstolar. 
Framöver kan också de förslag som läggs av Grundlagsutredningen 
(2008:125) vara av betydelse för frågan om Barnkonventionens 
framtida ställning i svensk rätt. Det handlar om att ge domstolarna 
ökad betydelse i s.k. lagprövningsärenden, när det främst gäller fri- 
och rättigheter. De nordiska grannländernas inställning, agerande 
och erfarenheter är förstås också av betydelse.  
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