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Abstrakt  

”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-

lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i 

Sverige & Norge” 

Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering 

av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida 

barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som 

Norge har valt att göra.  

Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttranden kring hur länderna sköter sina 

åtaganden gentemot konventionen och en jämförelse har gjorts som visar att kommittén 

generellt sett verkar ge Sverige mer grundläggande kritik vilket indikerar att kommittén anser 

sig ha större och allvarligare kritik kring Sveriges tillgodoseende av barns rättigheter än kring 

Norges.   

Uppsatsen tar också upp domstolsprocessen kring vårdnadstvister där barnet ofta riskerar 

att hamna i kläm. En jämförelse mellan vårdnadstvister i Sverige och Norge visar att det är 

väldigt små skillnader mellan ländernas olika problemområden som utgör skillnader i barns 

rättigheter som direkt kan härledas till det faktum att Norge har inkorporerat barnkonventionen 

till fullo medans Sverige inte har gjort det. 

Vidare har uppsatsen gett en inblick i den svenska debatten kring för- och nackdelar med 

en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag och har kommit fram till att en 

inkorporering överlag bör ge positiva effekter för barns rättigheter. 

 

Nyckelord: barnkonventionen, FN:s barnrättkommitté, vårdnadstvister, barnkonventionen till 

lag, debatt, implementering, Norge, Sverige. 



 
 

Abstract  

”Should the convention on the rights of the child be fully 

implemented into Swedish law? – a juridical essay on the right 

of the child through the child rights convention in Sweden and 

Norway.”  

This essay discusses in a comparative way the implementation of the convention on the rights 

of the child in Sweden and Norway. In three steps the comparison has lead the essay to a 

conclusion on whether Sweden should incorporate the conventions fully or not.   

The essay focuses on the UN child rights committee ”concluding observation report” on 

how the countries are managing the rights of the child through the convention. A comparison 

has been made and it has shown that the committee to some extent is giving more basic 

recommendations and serious criticism to Sweden. This may lead to a discussion about whether 

the committee have bigger and more serious concerns about some areas of the Swedish work 

with the convention rather than the ones in Norway. 

The essay also brings up the legal process of custody battles where the child is often 

neglected to some extent and a comparison has been made that shows that there are really very  

little differences that can be connected to the fact that Norway has a fully implemented child 

rights convention when Sweden has not.  

Further on the essay gives an insight into the Swedish debate on pros and cons for an 

incorporation and comes to the overall conclusion that an incorporation would have a positive 

outcome on the rights of the child in Sweden.  

 

Keywords: The convention on the rights of the child, UN committee on the rights of the child, 

custody battle, debate on implementing CRC, Sweden, Norway.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Bör Sverige göra barnkonventionen till lag? Det finns många argument och åsikter kring det 

men hur kan man egentligen veta om det kommer stärka barns rättigheter?  

Barnkonventionen gäller som lag i Norge men frågan är om barns rättigheter anses vara 

starkare där. Med utgångspunkt i barnkonventionens rättigheter kommer uppsatsen jämföra 

Sverige och Norge i tre steg. Vad anser FN:s barnrättskommitté om rättsläget för 

barnkonventionen i respektive land och hur anser experterna att länderna tillgodoser barnets 

rättigheter i vårdnadstvister? Detta sammanvägt med en diskussion om de argument som talar 

för eller mot en inkorporering av barnkonventionen bör leda studien till en slutsats som, om 

inte annat, kan bidra med ett inlägg i debatten.    

En av de vanligaste juridiska konflikterna som ett barn berörs av är utredningen och 

beslutet i samband med vårdnadstvister. Barnets rättigheter i denna process är av största vikt 

då beslutet påverkar barnets uppväxt, välmående och framtid. Beaktandet av barnets bästa i 

vårdnadstvister i Sverige och Norge kan därför erbjuda en måttstock för hur barnets rättsliga 

ställning är i länderna. Vilka argument finns för att inkorporera barnkonventionen i svensk lag 

och finns tydliga indikationer på att barnets rättigheter verkligen kommer stärkas med detta? 

Detta är några av frågorna som ämnas besvaras i den här uppsatsen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens undersökning kommer systematiskt att genomföras i flera steg för att kunna nå en 

diskussion och ett resultat om huruvida barnkonventionen bör inkorporeras i Sverige eller 

inte, detta är även uppsatsens syfte att utröna.  

Eftersom barnkonventionens rättsliga status ser olika ut i Sverige och Norge är det 

relevant att undersöka om barnets rättigheter anses vara starkare i Norge än i Sverige. Detta 

genom att jämföra FN:s barnsrättskommittés utlåtanden för respektive land. För att sedan 

kunna se till reella skillnader för barnets rättigheter i praktiken bör en rättslig konflikt 

undersökas. Därför kommer vårdnadstvister att undersökas i respektive land. I sådana tvister 

hamnar barnet ofta i kläm och får inte komma till tals i den uträckning som barnet har rätt till. 
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Till sist bör det analyseras vilka argument som finns för och emot en inkorporering för att 

slutligen kunna komma fram till en slutsats.  

Frågeställningar: 

- Vilket är barnkonventionens rättsliga ställning i Norge kontra Sverige?  Kan man se att 

barns rättigheter är starkare i Norge än i Sverige utifrån barnrättskommitténs utlåtanden? 

Är barnets rättigheter starkare i Norge med grund i inkorporeringen av barnkonventionen 

till norsk lag? Kan en inkorporering i sådana fall verka för att stärka barns rättigheter i 

Sverige? 

- Hur tillgodoser länderna barnens rättigheter i vårdnadstvister? Finns skillnader i hur 

länderna tar hänsyn till barnets rättigheter under utredning såväl som i avgörandet? 

- Vilka argument och indikationer finns för att en inkorporering av barnkonventionen 

skulle innebära att barns rättigheter stärks i verkliga situationer? Vilka argument finns 

mot en inkorporering? Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? 

1.3 Teori och Metod  

I uppsatsen används en komparativrättslig metod då det föreligger stora skillnader i hur en 

rättsregel används i olika samhällen samt att det finns ett teoretiskt såväl som praktiskt värde i 

att betrakta hur andra länder har löst rättsliga problem och dra nytta av detta. Grunden i 

komparativrättslig metod är att utröna skillnader och likheter mellan olika länders 

rättsordningar genom att ställa upp jämförbart material.  

Vidare kan komparationen komma att besvara en eller flera angivna frågeställningar.
1
 

Komparativ rätt ger användaren möjlighet att se på den egna rättsordningen med nya 

synvinklar vilket bidrar till att det undersökta området får ytterligare en dimension. På detta 

sätt skapas bättre förståelse för det egna systemet.
2
  

För att kunna metodiskt mäta och komma fram till om barns rättigheter är starkare i 

Norge än i Sverige kommer dessa rättsystem kompareras på området vårdnadstvister. 

Uppsatsen kommer även diskutera vilka argument som förs fram kring en eventuell 

inkorporering i Sverige för att sammanvägt kunna komma fram till ett resultat som är baserat 

på en rättslig komparation av det norska och svenska rättsystemet. 

                                                           
1
 Bogdan, Michael. Komparativ rättskunskap. 1993. s. 20-23. 

2
 Ibid. s. 29-30.  
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1.4 Transformering & inkorporering – en begreppsdefinition 

Både Sverige och Norge har en dualistisk rättstradition vilket innebär att ratificerade 

konventioner ska införlivas i den nationella lagstiftningen, detta genom transformering eller 

inkorporering. Transformering innebär att man ser över den nationella lagstiftning som finns 

och ändrar så att den lever upp till konventionens rättigheter. I de fall den nationella rätten 

inte gör det så läggs rättigheter till i de nationella lagarna. En inkorporering innebär istället att 

man tar konventionen som helhet och gör till en nationell lag.
3
 

I Sverige och Norge skiljer sig den juridiska tillämpningsmetoden åt då man i Sverige har 

valt att transformera barnkonventionen medans man i Norge har valt att inkorporera den som 

helhet. Anledningen till att man i Sverige har valt att göra en transformering av 

barnkonventionen är med hänvisning till att det är av svensk rättstradition att göra så. Detta 

har lett till att man istället har gjort flera tillägg i svensk lag, bland annat i utlänningslagen, 

föräldrabalken och socialtjänstlagen. Dock har man tidigare gjort undantag från detta när man 

valde att inkorporera Europakonventionen (EKMR). I Norge har man valt att inkorporera 

både EKMR, barnkonventionen samt många andra konventioner då man har en tradition av 

inkorporering snarare än transformering.
4 

1.5  Avgränsningar 

Jag har valt att skriva om barnkonventionen vilket är en konvention med många artiklar och 

beröringsområden. I den mån det är möjligt kommer jag att försöka avgränsa de punkter jag 

tar upp ifrån FN:s barnrättskommittés utlåtanden till områden som kommittén har starkast 

kritik mot och som rör barnets rättigheter i allmänhet, detta för att kunna koppla resultaten till 

mina övriga frågeställningar.  

Jag kommer även att enbart komparera barns rättigheter i två länder, Norge och Sverige, 

samt mera avgränsat på vårdnadstvistefrågan. Detta med grund i studiens omfång. 

Anledningen till att jag har valt Sverige och Norge är för att länderna har relativt lika 

rättsordningar men trots det valt olika tillvägagångssätt kring implementeringen av 

barnkonventionen.  

Jag kommer också att ta upp argument för och emot en eventuell inkorporering av 

barnkonventionen från litteratur och avhandlingar på området samt från statliga utredningar, 

                                                           
3
 Åhman, Karin. Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen. 2011. s. 4. 

4
 Ibid. s. 16. 
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alltså kommer ingen allmän medial debatt att kunna undersökas i vidare utsträckning. Fokus 

kommer att ligga på att utrycka argument från sakkunniga på området barnrätt.  

 

1.6  Disposition 

Första kapitlet innehåller inledning som utgör uppsatsens grund, där förklaras 

frågeställningarna, bakgrunden till dessa samt teori och metodkopplingen.  

Andra kapitlet hanterar frågeställningen som berör en komparation av FN:s barnrätts-

kommittés utlåtanden om barnkonventionens status i Sverige och Norge. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande och komparerande diskussion om skillnader och likheter i de två 

utlåtandena. 

Tredje kapitlet berör frågeställningen som handlar om barnets rättigheter i vårdnadstvis-

ter. Kapitlet avslutas med en sammanfattade och komparerande diskussion om skillnader och 

likheter i tillgodoseendet av barns rättigheter i utredningar och verkställanden.  

Fjärde kapitlet undersöker frågställningen om vilka argument som finns för och emot en 

inkorporering samt hur dessa ställer sig till den övriga undersökningen i den här uppsatsen. 

Här följer en diskussion kring dessa.  

Femte och sista kapitlet sammanställer en analys och slutdiskussion om uppsatsens 

behandlade frågeställningar och öppnar för vidare forskning på området.  
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2. FN:s barnrättskommittés utlåtande om 

barnkonventionens rättsliga ställning 

FN:s barnrättskommittés arbete består av att övervaka konventionsstaternas efterlevnad av 

barnkonventionen. När stater ratificerat Barnkonventionen så innebär det att dess regering 

måste rapportera till kommittén om hur genomförandet av konventionen i nationell rätt 

fortskrider. Kommitténs arbete är också att komma med synpunkter på ländernas rapporter för 

att kunna vägleda kring hur arbetet med konventionen kan förbättras och hur barns rättigheter 

i förlängningen kan stärkas ytterligare.
5
’
6
 Ungefär var femte år ska alla konventionsstater 

lämna in en rapport på hur arbetet fortskrider.
7
’

8
  

Sverige lämnade in sin senaste rapport 2012 och väntar på svar från Kommittén. Norge 

lämnade in sin senaste rapport 2008 och kommer lämna in nästa under 2016. Rapporterna jag 

har granskat är främst de svar som har kommit på ländernas senaste rapportering. Kommitténs 

senaste svar till Sverige, ”Concluding observations”, kom år 2009 och motsvarade för Norge 

publicerades år 2010
9
, därför bör också den kritik som förs fram av kommittén kunna verka 

jämförande då det inte är någon större tidsskillnad.  

2.1 Barnkonventionen i svensk rätt 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och den trädde i kraft samma år. Detta innebär att 

Sverige arbetat för att den nationella lagen ska leva upp till konventionens stadgade 

rättigheter i 24 år. Man har arbetat med nationella strategier för att konventionen ska 

förverkligas och man har framför allt haft stort fokus på att transformera vissa delar av 

barnkonventionen. Många av de tillägg som gjorts i de nationella lagarna har ordagrant 

angivits på så sätt som det är skrivet i barnkonventionen. Sverige har också med hjälp av en 

statlig barnkommitté försökt analysera läget för barnkonventionen i Sverige. Kommitténs 

                                                           
5
 Barnombudsmannen. FN:s barnrättskommitté. Åtkomst 26 maj 2014. 

<http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/> 
6
 Se FN:s barnkonvention artikel 43.  

7
 Barnombudsmannen. Sveriges rapporter till kommittén och Barnombudsmannens kommentarer. Åtkomst 26 

maj 2014. <http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/sveriges-rapporter-
till-kommitten/> 
8
 Se FN:s barnkonvention artikel 44.  

9
 Enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters (www.unhcr.org) 

http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/sveriges-rapporter-till-kommitten/
http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/fns-barnrattskommitte/sveriges-rapporter-till-kommitten/
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arbete startade efter att regeringen 1996 beslutade om tillsättandet. Kommittén skulle 

kartlägga hur barnkonventionen kommit till uttryck i den svenska lagstiftningen såväl som i 

praxis. Kartläggningen visade att Sveriges lagar generellt stod sig bra i förhållande till 

barnkonventionens artiklar. 
10

  

2.1.1 Barnrättskommitténs synpunkter: Sverige 

Inkorporering 

I kommitténs rapport från 2009 uttrycks en oro över den fortlöpande problematiken med att 

barnkonventionen inte formellt erkänns som svensk lag. Kommittén anser att det innebär ett 

problem för att rättigheterna ska kunna tillämpas och man rekommenderar därför Sverige att 

använda alla medel tillgängliga för att säkerställa att den nationella lagen lever upp till 

konventionens rättigheter samt att Sverige fortsätter med insatser för att förstärka erkännandet 

av konventionen och dess rättigheter. Kommittén rekommenderade också att barnkonventio-

nen alltid ska ha företräde när inhemsk lag hamnar i konflikt med konventionen. 
11

 

Nationell koordination och samarbete 

Kommittén rekommenderar att Sverige forsätter sina ansträngningar att stärka samarbetet 

mellan centrala och lokala organisationer och myndigheter för att kunna öka sin samverkan 

samt att man arbetar för att stärka samarbetet med barn och föräldrar.  

Man menar också att den svenska staten saknade särskilt barnperspektiv i den nationella 

handlingsplanen för mänskliga rättigheter (2006-2009) och man önskar att staten antar en ny 

handlingsplan för barns rättigheter som omfattar alla rättigheter i konventionen.
12

  

Barnombudsmannens mandat 

Man diskuterar i rapporten kring att barnombudsmannen bör ha möjlighet att ta emot 

individuella klagomål och att det är viktigt att ombudsmannen är ordentligt åtskild från 

regeringen för att kunna göra ett oberoende arbete med att stärka barns rättigheter.
13

  

                                                           
10

 Socialdepartementet. SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. s. 11. 
11

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Sweden. 
CRC/C/SWE/CO/4. p.9-10. 
12

 Ibid. p. 12-14 
13

 Ibid. p. 16. 
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Principen om barnets bästa 

Kommittén rekommenderar att Sverige arbetar med att bredda kunskapen om principen 

barnets bästa och även att man arbetar med det praktiska genomförandet av principen i 

beslutsfattande. Man menar att man inte i tillräcklig grad ser till barnets bästa i 

migrationsärenden och att det inte tillmäts tillräcklig vikt vid barnets bästa i den svenska 

asylprocessen. Kommittén vill också att Sverige ger personalen på Migrationsverket 

möjlighet till mer utbildning kring hur man tillvaratar barnets bästa i migrationsärenden.
14

  

Barnets vilja 

I rapporten framkommer att kommitténs rekommendationer är att Sverige fortsätter att befästa 

vikten av att barnet får uttrycka sin vilja och bli hörd, såväl som i lag som i praktiken. Man 

bör även se till att vuxna som arbetar med barn har tillräcklig utbildning för att kunna se till 

att barn som är gamla nog att uttrycka en vilja får möjlighet att göra så samt att deras vilja 

också anses vara av betydelse. Man vill även att kommunerna ska arbeta med att ta vara på 

barns vilja och åsikter för att kunna påverka sina liv på lokal nivå. Därför rekommenderas att 

kommunerna funderar över hur man kan ta del av barns åsikter och använda dem till att 

påverka politiken och samhället i stort.
15

 

Barns hälsa 

Rapporten behandlar ungas mentala hälsa som ett stort problem som måste hanteras på ett 

bättre sätt. Man behöver ha kortare väntetider för unga att få hjälp och man behöver stärka 

samarbetet mellan berörda samhällsfunktioner, så som skola, fosterhem, ungdomsfängelser, 

behandlingscenter och så vidare. Man måste även kunna erbjuda bättre hjälp till ungdomar i 

suicidala kriser och blir bättre på att identifiera riskgrupper.
16

  

Barnfattigdom 

Vad gäller svenska barns generella levnadsstandard så är kommittén oroad över utvecklingen 

med en generell ökning av barn som lever i fattigdom under de senaste åren. Det är också av 

oro att en stor del av dessa barn är barn som invandrat. Dessa barn utgör en särskilt utsatt 

grupp. Kommittén uppmanar Sverige att göra en kraftansträngning vad gäller att förbättra 

                                                           
14

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Sweden. 
CRC/C/SWE/CO/4. p. 28. 
15

 Ibid. p. 30. 
16

 Ibid. p. 51. 
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situationen så att inga barn behöver leva under existensminimum samt särskilda 

ansträngningar för att undvika att barn med icke-svensk härkomst inte behöver leva i 

fattigdom.
17

  

Utbildning 

Kommittén kritiserade Sverige för att alla barn inte har rätt att gå i skolan. Speciellt med 

tanke på barn som lever gömda eller är papperslösa. Därför menar man att det är av största 

vikt att man inkorporerar dessa rättigheter så alla barn får rätt till utbildning.
18

  

Sedan rapporten skrevs 2009 så har den här kritiken åtgärdats rent juridiskt genom en 

lagändring som trädde i kraft 1 juli 2013. Från det datumet har alla barn rätt till utbildning 

oavsett vilken status deras medborgarskap har. Man kan sedan diskutera om detta i sig är 

tillräckligt för att dessa barn ska få tillgång till utbildning eller inte.
19

  

Asylsökande barn 

Många barn får vänta alldeles för lång tid på att få en godman utsedd trots att kommittén 

rekommenderar att barn ska få en godman inom 24 timmar. Sverige får därför kritik för att 

detta inte är lagstadgat.
20

 Idag finns en sådan bestämmelse men barnombudsmannen menar att 

det inte har blivit så, att alla barn får en godman inom 24 timmar ändå, i praktiken.
21

   

Man får också kritik för att inte erbjuda sjukvård till asylsökande och flyktingbarn vilket 

man genom en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2013 ändrade på. Asylsökande och 

papperslösa har rätt till sjukvård men trots det finns andra komplikationer som gör det svårt 

för dessa grupper att utnyttja vården.
22

  

Det kommer därför blir intressant att se vad kommittén anser om utvecklingen på dessa 

områden vid nästa rapportering.  

Vårdnadstvister 

Kommitténs yttranden har tagit upp något särskilt kritik på vårdnadstvisteområdet.  

                                                           
17

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Sweden. 
CRC/C/SWE/CO/4. p. 53. 
18

 Ibid. p. 55. 
19

 Skolverket. Papperslösa barn i skolan. Åtkomst 26 maj 2014. <http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-
skolans-ansvar/papperslosa-barn-1.205221> 
20

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Sweden. 
CRC/C/SWE/CO/4. P 62-63. 
21

 Barnombudsmannen. Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Åtkomst 26 maj 2014. 
<http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/ny-i-fokus-just-nu/mottagandet-av-ensamkommande-
asylsokande-barn/> 
22

 Läs mer i DN. Papperslösa nekas vård- trots nya lagen. Åtkomst 26 maj 2014. 
<http://www.dn.se/sthlm/papperslosa-nekas-vard-trots-nya-lagen/> 
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2.2 Barnkonventionen i norsk rätt 

Norge är det nordiska land som inkorporerat flest internationella konventioner. Alla dessa 

konventioner har blivit norsk lag genom stiftandet av en ny lag som heter Menneskerettslo-

ven. Efter en ändring i lagen år 2003 innefattade den även barnkonventionens bestämmelser. 

Norge ratificerade barnkonventionen 1991 men det var först 2003 som den blev norsk 

lag.
23

 Det finns många andra lagar som också har ändrats för att bättre harmonisera med 

konventionens rättigheter och som innehåller relevanta bestämmelser om barns rättigheter. 

Efter inkorporeringen av barnkonventionen 2003 så innebar det att barnens rättigheter 

fick företräde i de fall där de kolliderar med andra lagar. Trots att det är stor skillnad mellan 

en full inkorporering och ”presumsjonsprinsippet” som man tidigare använde för att barns 

rättigheter skulle få betydelse så har inkorporeringen ändå betytt mycket. 

Presumsjonsprinsippet är ganska lik den svenska konventionskonforma tolkningsprinci-

pen som innebär att den nationella lagen ska tolkas i ljuset av konventionens bestämmelser, 

detta har nu stärkts av inkorporeringen då det inte längre är en fråga om att olika rättigheter 

har olika status i rättsordningen.
24

  

2.2.1 Barnrättskommitténs synpunkter: Norge 

Inkorporering 

Kommittén vill att Norge fortsätter med arbetet att skapa nya lagar och ändra befintliga så att 

enhetlighet och harmonisering uppnås i lagsystemet. Framför allt kring områdena kring 

barnhälsa och barns rätt till privatliv och vårdnadstvistemål.
25

  

Nationell koordination och samarbete 

Kommittén menar att koordinationen mellan myndigheter måste effektiviseras samt att 

myndighetsservicen måste göras mer lättillgänglig. Implementeringen av barns rättigheter 

måste också göras jämnare då man idag anser att nivån är olika på olika platser i landet. 

                                                           
23

 Søvig, Karl Harald. Barnets rettigheter på barnets premisser. 2009. s. 17-18. 
24

 Ibid. s. 21. 
25

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Norway. 
CRC/C/NOR/CO/4. p.8-9. 
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Särskilt fokus bör ligga på barn i särskild utsatthet och att dessa barns rättigheter finns 

tillgängliga.
26

 

Barnombudsmannens mandat 

Norge kritiseras för att ombudsmannen inte har befogenhet eller möjlighet att ta emot 

individuella klagomål från barn. Detta är en viktig del i kedjan att garantera barns rättigheter. 

Barnombudsmannen saknar idag resurser att följa upp klagomål på ett effektivt sätt. 

Barnombudsmannens arbetssyfte och frihet från staten gör organisationen lämplig för att 

hantera olika klagomål från barn på ett objektivt sätt varför man gärna ser att detta blir 

möjligt.
27

   

Principen om barnets bästa 

Man vill också att Norge arbetar vidare med att stärka principen om barnets bästa som 

generell och legal princip kring beslutsfattande processer. Generellt menar man att det är 

viktigt för Norge att arbeta med att alla delar av barnkonventionen gäller i alla delar av landet, 

på lika villkor och att man strävar efter att hålla en jämnare nivå.
28

  

Barnets vilja 

Kommittén uppskattar att Norge har sänkt åldersgränsen från 12 till 7 år för när barnets vilja 

bör ha stor betydelse i beslutsfattandet. Man har även öppnat upp för att beakta barnets vilja i 

yngre ålder än 7 år. Man anser att det är bra men att det fortfarande finns vissa områden där 

man inte tar hänsyn till barnets vilja i den uträckning som barnkonventionen uppmanar till. 

Som exempel på ett område där barnets vilja inte praktiseras så som kommittén  

önskar skriver man om bristen på barnens vilja i migrationsärenden.  

       Därför vill kommittén att Norge fortsätter att arbeta med att barnets vilja alltid ska 

beaktas i ärenden som rör barn, oavsett ålder.
29

  

Barns hälsa 

Kommittén menar att väntetiden för att få sjukvård för mental ohälsa är för lång i Norge. Man 

är också orolig över den snabba ökningen av utskrivna mediciner till barn med diagnosen 

                                                           
26

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Norway. 
CRC/C/NOR/CO/4. p. 11. 
27

 Ibid. p. 14. 
28

 Ibid. p. 23. 
29

 Ibid. p. 25. 



11 
 

ADHD. Därför vill man att regeringen undersöker om en eventuell övermedicinering 

föreligger hos barn med ADHD, samt att man arbetar för att bredda behandlingen till andra 

typer av hjälpmedel förutom receptbelagd medicinering.
30

  

Barnfattigdom  

Man har noterat att det varierar väldigt mycket i landet hur många barn som lever under 

existensminimum, vilket kommittén anser vara oroande. Detta ser man framför allt i familjer 

där föräldrarna är arbetslösa, ensamstående eller i familjer med låg utbildning. Kommittén vill 

därför att regeringen ska se till att barn i liknande situationer får adekvat hjälp oavsett vart i 

Norge dem bor.
31

  

Utbildning 

Kommittén oroas över att man ser en underrepresentering av barn som har invandrat i 

förskoleverksamheter runt om i Norge och man menar att man måste arbeta hårdare med att 

utbilda föräldrar i vikten av att barnen medverkar i utbildning vid tidig ålder. Man måste även 

arbeta för att barnen i högre grad avslutar sin utbildning. Man måste även arbeta mer mot 

mobbning i skolorna och bjuda in barn att vara med och sätta stopp för mobbningen.
32

  

Asylsökande barn 

Kommittén kritiserar Norges hantering av asylsökande barn då man anser att det tar för lång 

tid tills ett beslut kan fattas. Detta är särskilt viktigt ur ett barns perspektiv då ett år 

exempelvis är väldigt lång tid i ett barns liv. Man kritiserar även planerna kring att etablera 

utbildnings- och omsorgscenter i de ensamkommande barnens hemländer då man menar att 

dessa barn ofta kommer från länder med krig och konflikter och det därför inte går att 

garantera deras säkerhet i sådana typer av center.
33

  

                                                           
30

 FN:s barnrättskommitté. Concluding observations of the committee on the rights of the child: Norway. 
CRC/C/NOR/CO/4. p. 43. 
31

 Ibid. p. 46-47. 
32

 Ibid. p. 49. 
33

 Ibid. p. 51. 
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2.3 Komparation och resultat 

När det gäller barnkonventionens status är det naturligtvis väntat att kommittén behandlar 

olika saker i rapporterna. Kommittén menar att Sverige bör implementera barnkonventionen 

på grund av att tillämpningen kommer bli bättre och konventionens status kommer att höjas. 

Kritiken mot Norge kring implementeringen blir istället att fortsätta se till att lagarna 

harmoniserar. Här identifieras olika nivåer av kritik där det kan tyckas att Sverige får något 

mer fundamental kritik medans Norge mest får rekommendationen att fortsätta sitt arbete på 

samma sätt som tidigare.  

Angående den nationella koordinationen tycks det inte finns någon större skillnad i 

ländernas kritik. Koordination och samarbete kan kanske heller aldrig bli fulländat då detta 

ständigt måste förbättras. Det finns heller inget som indikerar att denna kritik har samband 

med de olika implementeringarna av barnkonventionen.  

Barnombudsmannens potentiella utvecklingsmöjlighet tas upp i båda ländernas rapporter. 

Att låta ländernas barnmyndigheter ta ett mer övergripande ansvar verkar kommittén se som 

önskvärt.  Förslaget som kommittén rekommenderar skulle verkligen ge barn möjlighet att 

påverka i större uträckning. Det skulle även kunna utgöra ett bättre underlag för regeringarna 

för vilka verkliga problem för barn som finns i lagstiftningen. Dock finns det en skillnad i 

kritiken, vilket är att kommittén i den svenska rapporten har understrukit vikten av att 

barnombudsmannen är ordentligt åtskild från staten. Någon sådan kritik finns inte med i 

Norges rapport.  

Angående barnets bästa anser kommittén att Sverige måste öka medvetandet om 

principens betydelse och praktiska tillämpning. Detta medans man i Norges rapport endast 

talar om att fortsätta stärka principen. Även här kan man tala om två olika nivåer av kritik, där 

kommittén anser att Norge kommit längre med att befästa principen i grunden.  

Vad gäller kritiken kring beaktandet av barnets vilja ger kommittén i princip samma kritik 

till båda länderna och det går inte att se någon specifik åtskillnad.  

Barns (o)hälsa kritiseras hos båda länderna, specifikt menar man på att väntetiderna är för 

långa. Sverige får även kritik för att man inte arbetar tillräckligt med att förebygga och 

förhindra självmord hos unga. Norge får istället kritik för att man har haft en stark ökning av 

utskrivna mediciner för ADHD. Det är heller ingen större skillnad i kritiken kring 

barnfattigdom och barns levnadsstandard. 

Båda länderna får kritik på området utbildning. Däremot kan kritiken mot Sverige anses 

vara hårdare då den menar på att asylsökande, gömda eller papperslösa barn inte får gå i 
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skolan. Denna kritik har legat till grund när man nu har ändrat det. Men det är dock en väldigt 

skarp kritik från kommittén om något som går emot barnkonventionen rättigheter i grunden. 

Norge fick inte någon kritik som var lika fundamental som Sveriges, även om det självklart 

finns åsikter även där.  

Slutligen på området asylsökande barn får Sverige kraftigast kritik för att inte erbjuda 

asylsökande, gömda eller papperslösa sjukvård. Denna kritik har även den legat till grund för 

en ändring som Sverige nu har gjort. Det är än dock anmärkningsvärt kraftig kritik att få från 

FN:s barnrättskommitté och det är överraskande att regeringen inte gjort något åt detta 

problem tidigare.  

Sammanfattat kan det tyckas att Sverige får mer kritik för enklare och på ett sätt mer 

självklara saker medan Norges kritik mest utgår ifrån att de ska fortsätta med förbättringar i 

samma anda som tidigare. Dock är detta en mycket förenklad analys av läget då båda länderna 

har en lång historik av rapporter att utgår ifrån. Men om man ser till de senaste rapporterna, 

som den här frågställningen avser, så finns indikationer på att så är fallet. 

Angående om barns rättigheter kan anses vara starkare i Norge så är det svårt att säga 

baserat på dessa rapporter, generellt kan man se att det på vissa områden verkar vara så att 

kommittén anser att barnets rättigheter är mer allmänt befäst i Norge än i Sverige. Detta har 

säkerligen sin grund i att barnkonventionen inkorporerades till fullo redan 2003 och man har 

också haft vanan från tidigare inkorporerade konventioner med sig i bagaget.  

Domstolarna har också en vana att hänvisa till den här typen av mer generella 

bestämmelser och principer vilket absolut kan bidra till att principerna har befästs i 

rättssystemet och hos allmänheten i högre grad än i Sverige.  
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3. Barnets rättsliga ställning i vårdnadstvister 

3.1 Barnets bästa eller barnets värsta? 

Att se till barnets bästa i vårdnadstvister är inte något nytt efter barnkonventionens tillkomst. 

Barnets bästa som rättslig målsättning fanns i bestämmelser gällande vårdnadsärenden redan 

innan. Däremot har betydelsen kring barnets bästa förändrats och det är också därför som det 

är svårt att vara säker på att ett beslut verkligen är för barnets bästa. Av den anledningen är 

det också problematiskt att närma sig en mer detaljerad beskrivning av rättigheten som sådan. 

Barnets bästa måste därför avgöras i det enskilda fallet och utifrån varje enskild situation. 

Särskilt i vårdnadstvister är det viktigt att man beaktar och respekterar att barnet är en egen 

rättighetsbärare, en egen individ som i grunden har samma rättigheter som en vuxen.
34

 

I Sverige bor 26% av barnen inte med båda sina föräldrar. Den vanligaste orsaken till det 

är att de gifta eller samboende föräldrarna har separerat. Andra anledningar kan också vara att 

barnets ena eller båda föräldrar är döda, barnet bor i ett familjehem eller så är barnet helt 

enkelt inte fött i en sådan typ av parrelation från början. Under ett år är det 49 500 barn (2010) 

som får vara med om att deras föräldrar separerar. De flesta föräldrarna kommer själva 

överens utan att tvista om vårdnad, boende och umgängesrätten. Om föräldrarna inte kommer 

överens så kan de vända sig till domstol. Många väljer att strida i år kring dessa frågor och 

barnet får sällan komma till tals.
35

  

 Tvisterna i domstol kring vårdnadsärenden har ökat med 30% sedan 2006, då man 

reformerade föräldrabalken.
36

  

Barnkonventionens artikel 12 ger barnet rätt till en egen åsikt, det vill säga, om barnet är i 

stånd att bilda sådana. Barnet har också rätt att få sina åsikter beaktade, detta i förhållande till 

barnets ålder och mognad. Artikel 3 handlar om att barnets bästa ska stå i fokus.
37

 Dessa 

artiklars relation till varandra kan ibland vara problematisk då man behöver kombinera två 

rättigheter som inte alltid är förenliga, speciellt då barnets vilja inte alltid är det som 

                                                           
34

 Singer, Anna. Barnets bästa. 2012. s. 17. 
35

 Pihl, Anna-Carin & Thunander, Tina. Rätten till ett barn. 2003. s. 9.  
36

 Röbäck, Karin. Barns röster i vårdnadstvister. 2012 s. 10 
37

 Läs mer i FN:s barnkonvention. 
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beslutande vuxna anser vara det bästa.
38

 Ett sådant beslut, som går emot barnets egen vilja, 

kan ur barnets synvinkel bli det allra värsta.  

 

3.2 Svenska vårdnadstvister 

Barnets behov bör bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Barnets intresse är 

barnets tankar och uppfattning om situationen. Barnets vilja ska vara en del av 

beslutsunderlaget likväl som att man även respekterar barnet som en individ med egna 

rättigheter. Dessa två saker, behov och intresse, bildar tillsammans barnperspektivet som alla 

beslutsfattare i Sverige bör anta. Barnperspektivet bör väga samman förståelse för barnet och 

respekt för barnet. Beslutsfattare ska försöka se med barnets egna ögon på situationen. Det 

krävs också att man analyserar de konsekvenser som beslutet kan få för barnet för att man 

sedan ska kunna komma fram till vad som är det bästa beslutsalternativet. 

Anna Singer menar att det i Sverige ibland tillmäts för stor vikt i ett vårdnadsavgörande 

kring betydelsen av att barnet ska vara kvar i en invand miljö samt dess behov att behöva ha 

kontakt med båda sina föräldrar.
 39

 Hon menar också att det finns en kollision mellan barnets 

vilja och barnets bästa. Nämligen att barnets vilja riskerar att hamna i skymundan av barnets 

bästa och att barnets vilja behandlas som en information eller en indikation på hur barnets 

tillvaro är snarare än en uttryckt åsikt. I värsta fall riskerar hörandet av barnet att endast bli 

något formellt för att utredningen ska leva upp till barnkonventionen stadgade rättigheter.
40

 

Detta kompliceras av artikel 7 i barnkonventionen som också blir viktig i vårdnadstvister då 

den ger barnet rätten att, så långt det är möjligt, få omvårdnad av båda sina föräldrar.
41

  

En reformation gjordes 2006 av föräldrabalken och det var då man införde att verkställig-

heten inte får ske mot barnets vilja förutom då det anses vara nödvändigt för barnets bästa. En 

problematik som Karin Röbäck belyser är att barnet inte är part i målet trots att det i högsta 

grad behandlar barnets livssituation. Barnet har inga rättsliga verktyg för att kunna driva 

igenom umgänge mot den ena förälderns vilja.  

                                                           
38

 Singer, Anna. Barnets bästa. 2012. s. 34. 
39

 Singer, Anna. Barnets bästa. 2012. s. 35. 
40

 Ibid. s. 41. 
41

 Ibid. s. 45. 
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På det sättet kan det tyckas att föräldrarnas viljor ofta blir viktigare än barnets.
42

 Trots ett 

stort reformarbete och ökad betoning på barnet visar forskning att barn i Sverige sällan får 

komma till tals och om de får komma till tals så blir deras vilja sällan beaktad i rättsprocessen 

och den påverkar inte beslutet
43

 Rätten arbetar med ett mycket problematiskt men också 

förståeligt argument kring barn, nämligen presumtioner om vad som är bra för barn. Man 

utgår ifrån förutbestämda tolkningar om vad som är barnets bästa. Ett problem med detta är 

att man blir väldigt låst i en tolkning som man generellt hävdar gäller de flesta, eller rent utav 

alla barn. Ju mer man gör detta ju svårare blir det att gå utanför presumtionens ramar. Detta 

kan exempelvis kopplas till den presumtionen att det är bäst för barnet att ha kontakt och 

umgänge med båda föräldrarna. 

Det uppstår också problem när man i domstolen beslutar om barnets vårdnad, boende och 

umgänge då man i beslutet ska kunna avgöra vad som är bäst för barnet nu men också i 

framtiden. Detta är komplext då det kan tyckas vara omöjligt att veta vad som blir det bästa 

för barnet på sikt. Det kan i princip bara baseras på presumtioner om vad man tror är bäst rent 

generellt i barnets situation.
44

    

Barnombudsmannen menar att ett problem som Sverige har är att små barn i betydligt 

mindre utsträckning får komma till tals. Istället för att prata och fråga barnet frågor så 

tenderar man att observera barnet. Detta baserar man sedan utredningen på. Röbäck och andra 

forskare menar att även små barn kan komma med viktiga och meningsfulla åsikter i 

vårdnadstvisten och det är något som Sverige är dåliga att ta vara på och därför måste arbeta 

hårdare med att ta tillvara.
45

  En annan kritik är att många utredare använder barnets ålder och 

mognad som en invändning till att alls låta barnets vilja påverka. Det är alldeles för lätt att låta 

det argumentet slå ner barnets möjlighet till påverkan kring sin situation.  

I Nya Zeeland har man sedan 2004 beslutat att alla barn ska höras utan ålders- och 

mognadskriteriet. Även om detta spelar in senare i själva domstolens bedömning så innebär 

det dock att domstolen alltid får ta del av barnets vilja. Man ska även ta hänsyn till barns 

generella känsla och upplevelse kring tid då exempelvis ett år är en väldigt lång period för ett 

litet barn.
46

  

Ytterligare en sak som kan förbättras i svenska domstolar är hur beslutet kommuniceras. 

Då barnet inte ses som en egen part i målet så förklarar inte domstolen eller annan 

                                                           
42

 Röbäck, Karin. Barns röster i vårdnadstvister. 2012 s. 35. 
43

 Ibid. s. 45 
44

 Röbäck, Karin. Barns röster i vårdnadstvister. 2012. s. 23. 
45

 Ibid. s. 45. 
46

 Ibid. s. 48. 
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myndighetsperson vad beslutet innebär för barnet. Ansvaret att förklara ligger på föräldrarna. 

Röbäck tar upp några exempel på områden där Nya Zeeland är föregångare. Exempelvis om 

barnet företräds av ett ombud eller en annan person så måste han eller hon nämligen förklara 

för barnet vad beslutet innebär. Detta är viktigt då barnet får reda på hur det är bestämt och 

varför på ett språk anpassat efter barnets ålder och mognad. Dessutom har barnet egen 

möjlighet att klaga på beslutet från 16 års ålder. Det innebär att barnet själva kan vända sig till 

en domstol och få umgänget prövat. Barnet kan även klaga till högsta domstolen om barnet 

inte anser att beslutet är rätt.
47

  

När och om barnet blir tillfrågat kring deras vilja så krävs det också eftertanke kring hur 

familjerättssekreterarna förmedlar vidare det i författandet av utredningen, speciellt då den 

utgör ett mycket viktigt underlag för domstolen. Sekreterarna kan välja att väva in barnets 

vilja i utredningen som helhet men då riskerar barnets vilja också att gå förlorad.
48

 Enligt en 

undersökning som vårdnadsutredningen gjorde 2002 så följer domstolen utredarens 

bedömning i 8 fall av 10 vilket visar hur stora konsekvenser bristfällig kommunikation kan 

bidra till.
49

 Presentationsmetodik anses mycket viktig i brottsmål men inte i vårdnadstvister, 

trots att det bevisligen är av hög relevans. Angående barnets vilja är ett argument mot 

möjligheten att fullt ut kunna lita på det som barnet uttrycker som den egna viljan att barn är 

lättpåverkade och att barnet därför riskerar att bli pressade att delge ena eller båda 

föräldrarnas vilja snarare än sin egen. Dock har tidigare forskning visat att det absolut 

föreligger en problematik med den sortens manipulation men att det gäller såväl vuxna som 

barnet när det kommer till den egna och ärliga åsikten. Därför kan det argumentet inte 

rättfärdiga att man inte lyssnar på barnets vilja.
50

  

Annika Rejmers studie får en också att fundera över vilka dessa sakkunniga domare och 

utredare egentligen är och hur deras olika bakgrunder påverkar deras arbete. Vilka är de 

egentligen och med vilka glasögon ser dem på vårdnadstvister? Detta kan innebära en helt ny 

faktor att räkna in i hur man handlägger dessa ärenden.
51

   

Röbäcks studie om verkställighet och barnets vilja, i domar avkunnade innan reforme-

ringen 2006, visar på att länsrätten endast redovisat 25 barns vilja av de 66 barnen som 

omfattas i studien. 15 av de 25 barnen, alltså de flesta, beskrivs som negativa till det som 

målet avsåg behandla. Hon utgår ifrån en delaktighetsstege med tre steg. Den första nivån 
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 Röbäck, Karin. Barns röster i vårdnadstvister. 2012. s. 45. 
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 Singer, Anna. Barnets bästa. 2012. s. 154. 
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innebär att barnet får komma till tals. Den andra nivån innebär att barnets vilja tillmäts 

betydelse i domslutet medans den tredje nivån innebär att barnets vilja får avgörande 

betydelse.  

Röbäck anser att de granskade målen där barnets vilja har redovisats således lever upp till 

den första nivån av delaktighet. Dock anses inte den andra nivån vara uppnådd och man 

menar därför att barnets vilja inte tillmäts betydelse i domstolen. Detta innebär naturligtvis en 

hård kritik av utredarnas och domstolarnas utvecklingsarbete för säkrandet av barnets 

rättigheter. Det mest essentiella kring barnets rättigheter anses inte vara uppfyllt. Barnets 

möjlighet är knapphändig när det gäller att kunna påverka sin egen situation, så som 

barnkonventionen stadgar.  

När dessa mål som Röbäck undersökt i studien avgjordes så hade dock reformeringen av 

föräldrabalken ännu inte skett. Då fanns fortfarande bestämmelsen om att barnets vilja skulle 

kunna utgöra hinder i verkställigheten först om barnet var över 12 år, den åldersgränsen är 

idag borttagen. Röbäck visar dock att domstolen då använde sig av den kronologiska åldern 

på flera barn för att ogiltiggöra barnets vilja och detta gjordes i flera fall. Man resonerade 

också som så att barnet inte skulle behöva ta det ”negativa ansvar” som det skulle innebära att 

ta så stor del i något som domstolen ansåg vara en konflikt mellan föräldrarna och därför 

skulle barnets vilja inte vägas in.  

Domstolen var också väldigt tydliga med vilka barn som man ansåg redovisade sin ”äkta” 

vilja. Rätten gjorde en bedömning av äktheten och studien visar att man ifrågasatte de barn 

som var negativt inställda till tvistens syften, ändrat boende eller umgänge, medans man såg 

det som barnets äkta vilja när barnet ställde sig positivt till förändringen. Detta innebär, precis 

som Röbäck också menar, att rätten ogiltiggör barnets vilja men också blundar för barnets 

risker för utsatthet. Att barnet ställer sig negativt till förändrat boende eller mer umgänge med 

ena föräldern kan indikera något om barnets situation och därför bör man resonera kring vad 

en negativ inställning verkligen kan innebära. Att negligera barnets vilja kan innebära stora 

risker för barnets utsatthet.
52

   

Rättens tendens att göra omskrivningar omnämns också i studien och man menar att 

genom att skriva om exempelvis ”alkoholmissbruk” till ”alkoholproblem” så bidrar man till 

att riskerna för barnet osynliggörs. Om rätten beskriver situationen som våldsam istället för 

endast konfliktfylld skulle det vara lättare att besluta att barnets rätt att umgås med båda 
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föräldrarna inte är starkare än barnets skyddsskäl. Det skulle också vara lättare att korrekt 

bedöma barnets skyddsbehov.
53

  

Röbäcks andra studie om hur argumentationen kring barns deltagande har ändrats efter 

reformen av föräldrabalken 2006 visar dock att fler vårdnadstvistemål avslås med hänvisning 

till barnets vilja än tidigare. Men mål där barnets vilja redovisas i rätten har endast ökat 

marginellt vilket är oroande. De barn som får sin vilja redovisad får också sin vilja beaktad 

vilket kan indikera att barnets åsikt i rätten absolut ger positiva effekter för barns rättigheter.
54

 

3.3 Norska vårdnadstvister 

I Norge är ca 25 000 barn med om att deras föräldrar separerar varje år. Precis som i Sverige 

löser de flesta föräldrarna sina problem med vårdnad och umgänge själva, medan ca 10% inte 

kommer överens och därför bli mål i domstolen. I Norge är det två lagar som stadgar att 

barnets bästa ska gälla, barnevernloven och barneloven.
55

 Breivik och Meviks bok tar upp att 

många föräldrar i vårdnadstvister upplever att de tvingas in i förlikningar och därmed tvingas 

till ohållbara situationer som dom anser är dåliga för barnet. Föräldrarna tvingas också till 

lösningar som inte gör att konflikten mellan dem förbättras. Detta påverkar naturligtvis barnet 

som behöver leva med två föräldrar i ständig irritation och konflikt.  

De menar också att själva begreppet ”barnefordelning” också ger indikationer på ett av 

problemen i rätten, nämligen att tvisten riskerar att handla mer om att föräldrarna ska dela upp 

barnet samt att det är föräldrarnas rättigheter som ska stå i centrum.
56

 Likväl som i Sverige 

finns stora problem med att tvisten inte har fokus på barnet och barnets behov, föräldrarna är 

parter i målet och det är deras tvistemål.
57

  

De intervjuade föräldrarna i Breivik och Meviks studie ansåg att domstolen inte tog 

barnens rättigheter på allvar i sådan uträckning som de ansåg var önskvärt. Dem ansåg också 

att deras berättelser om våld och hot omskrevs till äktenskapliga problem och konflikter. 

Domarna ansåg att dess problem skulle försvinna när föräldrarna avslutade sitt samliv vilket 

kvinnorna uppfattade som kränkande och bagatelliserande. Kvinnor som befinner sig i 

våldsamma relationer blir i hög grad ifrågasatta och gynnas sällan då de försöker hålla undan 

sina barn från våldsamma fäder. Dessa kvinnor ses då som osamarbetsvilliga och behandlas 
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än hårdare i vårdnadstvisten. I många fall är det på inrådan av den norska socialtjänsten som 

kvinnorna hindrar barnen från umgänge med sina fäder efter verkställigheten i domstol, men 

detta ses inte positivt då det kan få stora konsekvenser. 

Breivik och Mevik menar att kvinnan hamnar i kläm mellan barneloven och barnevernlo-

ven när hon hamnar i dilemmat att antingen låta barnet umgås med fadern enligt barneloven 

eller motverka det enligt omsorgsansvaret i barnevernloven. Detta med risk att ses som en 

umgängessabotör. Konsekvensen kan bli att fadern därför helt får vårdnaden då moderns 

agerande inte anses resultera i det bästa för barnet. Ett svårt dilemma som även kan 

identifieras i Sverige.
58

  

Studien visar också att domstolens vilja att nå förlikningar endast har bidragit till att 

konflikterna fått längre livslängd. Som exempel skriver författarna om Anne som efter 

uppbrottet med sin exman till en början hade ett fungerande umgängesschema. Sedan började 

hennes son berätta saker för Anne som skulle kunna tyda på att han blivit utsatt för sexuella 

övergrepp av sin far. Modern tog kontakt med ”barnevernet”, som motsvarar den svenska 

socialtjänsten, som rådde henne att stoppa umgänget omgående.  

Men efter samtal med en sakkunnig psykolog fick Anne förklarat för sig att hennes 

påståenden om faderns eventuella övergrepp istället kan komma att innebära att hon förlorar 

vårdnaden helt till fadern, trots anklagelserna. Samtidigt avfärdade fadern anklagelserna och 

ville att umgänget skulle fortsätta. Eftersom domaren var mycket passiv under tvisten 

tvingades Anne in i en förlikning som förvärrade sonens situation och som innebar mer 

umgänge med fadern.  

Man kan undra över varför det kan bli så. Speciellt då barneloven fastställer att barnets 

bästa ska ligga till grund vid beslut om boende, vårdnad och umgänge. De sakkunniga valde 

helt och håller att bortse från det barnet berättade då de utgick ifrån att modern instruerat 

barnet om vad som skulle sägas.
59

  

Författarna beskriver en situation där det finns mängder av tillgänglig kunskap om vad det 

är som sakkunniga och domare behöver bli bättre på men det hänger också på att det finns en 

vilja hos dessa yrkesmän och kvinnor att dra nytta av den i sitt arbete. Det finns också 

publikationer och handböcker som vänder sig till domare och sakkunniga som beslutar i 

ärenden där det föreligger påståenden om våld.
60
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Något mycket problematiskt är också att de flesta ärenden som studien behandlar faller in 

under både barneloven och barnevernloven och det föreligger vara oklart hur man ska 

behandla dessa rent systematiskt. Speciellt när situationerna befinner sig i brytpunkten mellan 

civilrätt och offentlig myndighetsutövning. Författarna själva anser att Norge, trots 

konventioner och barns rättigheter stadgade i lag, inte kan garantera barnets säkerhet i 

vårdnadstvistemål.
61

 Om man ser till anledningen till varför barnet ses som något som 

föräldrarna ska dela på med hjälp av domstolen så menar man att det är ett långtgående mål 

att skapa jämlikhet mellan föräldrarna som ligger bakom begreppsapparaten. ”Barnefordel-

ning” som begrepp är ett verktyg för att skapa jämlikhet mellan könen och politiskt få fäder 

att ta större ansvar för barnen. Till detta mål används barnet som verkställande hjälpmedel. 

Föräldrarnas rätt till barnet är på bekostnad av barnets egna rättigheter.
62

 Detta innebär att 

”samværsretten”, eller umgängesrätten som vi kallar den, går före barnets bästa.
63

  

Det finns många principer som ger föräldrarna i princip inskränkt rätt till sina barn. En 

princip som heter ”det biologiske prinsipp” är en stark föräldrarättighet i barneloven. Högsta 

domstolen har fastslagit att det krävs särskilt starka grunder för att kunna neka en biologisk 

fader eller moder umgänge med sitt barn.  

Det finns en också en presumtion om att kontakt och umgänge med båda föräldrarna är 

det bästa för barnet men istället bör det läggas större vikt på barnets anknytning och relation 

med de biologiska föräldrarna och låta det utgöra en grund för barnets bästa.
64

 Domstolen 

verkar onekligen ibland missa barnets perspektiv och på något vis verkar alla dessa principer 

och mantran vara betydligt viktigare än barnet. Domstolen anser exempelvis att det bästa för 

barnet är att föräldrarna samarbetar. Detta skulle nog många hålla med om att så inte är fallet, 

speciellt om föräldrarna inte kan samarbeta. Föräldrar som inte kan samarbeta men tvingas att 

samarbeta är inte alls alltid det bästa för barnet. Att det på sättet tvinga fram samarbete i ett 

redan kanske manipulativt förhållande bör inte resultera i barnets bästa. Det är dock absolut 

ultimat om föräldrarna lyckas få till ett samarbete när förutsättningarna finns. Men den 

tidigare familjerelationen kan också göra det omöjligt.
65

  

Boken tar upp allvarliga problem som intervjuade sakkunniga har delat med sig av. En 

intervjuad polis berättar att hans erfarenheter är att domarna tror att de har tillräcklig kunskap 

för att värna om barnets rättigheter i vårdnadstvistemål samt om familjevåld och att det många 

                                                           
61

 Breivik, Fritz Leo & Mevik, Kate. Barnefordelning i domstolen. 2012. s. 96. 
62

 Ibid. s. 118. 
63

 Ibid. s. 121. 
64

 Ibid. s. 122. 
65

 Ibid. s. 130. 



22 
 

gånger uppfattas som arrogans från domarnas sida. Han undrar om domarna någonsin frågar 

sig själva om de fattade rätt beslut eller om även dem ibland undrar om de har gett vårdnad till 

en förälder som slår sitt barn. Han undrar också hur man kan fatta ett sådant beslut utan att 

undersöka familjeförhållandena ordentligt.  

Flera intervjupersoner pratar om domstolens okunskap och ovilja att ta hänsyn till våldet 

alls i beslutet. De intervjuade poliserna menar att deras yrkeskår vet vad våld kan göra med 

barn och att de inte kan förstå hur detta inte kan spela större roll i dömandet.  

I Breivik och Meviks studie bekräftar sakkunniga det som mödrarna berättat om domare 

som arrogant vänt andra kinden till och velat se en annan verklighet än den framför dem.
 
Man 

menar också att domarna också bortsett från den yrkeskunskapen som utredarna har haft och 

ibland inte tagit deras expertis på allvar, flera vittnar om att det har fått allvarliga 

konsekvenser för barn. Utredarna arbetar med att ge utlåtanden i barns situationer varje dag 

och vittnar själva om att situationen skulle bli bättre om deras yrkeskunskaper och 

sammanvägda åsikter togs på allvar i domstolen. 
66

 Många kvinnor som studien har berättat 

om har också upplevt att sakkunniga har en tvåsidighet. En kvinna berättar att den sakkunnige 

berättat att han trodde på hennes version av hur familjesituationen varit men det var inte det 

som han ville säga i rätten. Många kvinnor fick inte heller lika mycket tid till att berätta sin 

del av historien som sin motpart fick och kände sig därmed dömda på förhand. En kvinna 

vittnar om att en utredare bedömde henne som psykiskt sjuk och en dålig omsorgsperson efter 

att ha åkt med i bilen när hon skulle lämna sonen till umgänge med sin far. Hon menar att det 

är kraftiga anklagelser att yttra med tanke på att han inte kände henne alls.
67

  

Avslutningsvis menar Søvig i sin slutsats om barns möjlighet att få vara part i 

vårdnadstvister att den norska lagstiftningen ställer sig något reserverad till det faktum att 

barn ska få vara part i målet. Detta är lite problematiskt i förhållande till barnkonventionens 

12 artikel samt även konventionens grundsyn på barnet som egna rättighetsbärare samt som 

egna rättssubjekt i frågor som rör dem.
68

 Han menar dock att det också finns problem med 

barns rätt att uttrycka sin egen vilja, nämligen avgörandet kring hur mycket ett barn ska 

blandas in i rättsprocessen. I vilken mån ska och bör barnet egentligen blandas in?  

I dagsläget reglerar praxis att alla barn över 7 år alltid ska få sin vilja hörd men själva 

genomförandet av den rättigheten, menar han, varierar tyvärr.
69

 Att barnet får komma till tals 
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är naturligtvis väldigt viktigt, speciellt för att förhindra att barnets rättigheter hamnar i kläm, 

så som många sakkunniga och föräldrar vittnar om.  
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3.4 Komparation och resultat 

Kritiken som författarna tar upp baserar sig till viss del på en liknande problematik i både 

Sverige och Norge. Situationerna i ländernas domstolar är relativt lika när det kommer till 

hanteringen av vårdnadstvistemål. Båda länderna har svårt att se på barn som ett eget 

rättssubjekt med egna individuella rättigheter och det märks i domstolsprövningen. Det finns 

en påtaglig tendens att inte vilja blanda in barnen i tvistemålen. Detta med grund i att man 

traditionellt inte anser att det är rätt plats för ett barn att befinna sig på, mitt i en civil 

rättstvist.  

Traditionellt sätt har vårdnadstvisten varit en tvist mellan två föräldrar men med barnens 

rättigheter som blivit allt viktigare så har en omprövning krävts av vem som egentligen är part 

och bör få uttrycka sin vilja i rätten. Det är en svår balansgång vilket den rådande situationen 

också visar. Man kan också diskutera kring att domstolarna verkar står med ena foten inne 

och är redo att ta in barnet som egen rättighetsbärare medans andra foten står utanför för att 

man inte riktigt har hittat lösningen för hur det ska kunna fungera i praktiken. Det är svårt att 

svara på frågan om hur delaktig ett barn ska vara, det är ju också väldigt individuellt.  

Det är tydligt att länderna fortfarande kämpar med omställningen som skett och som 

bidragit till att föräldrarnas rättigheter fått konkurrens av barnets rättigheter. Det är här man 

kan tycka att själva grundproblematiken i ländernas bristande tillgodoseende av barnets 

rättigheter kommer in, i själva kollisionen mellan föräldrarnas och barnet som rättsubjekt. I 

det avseendet finns inga större skillnader i ländernas problematik kring vårdnadstvister.  

Både Sverige och Norge har mycket att klargöra och arbeta med för att leva upp till 

barnkonventionen, som ska gälla alla barn och i alla fall som domstolen avgör. Man kan 

också diskutera kring att rättigheter till stor del också handlar om att vara koncis. Alla barn 

har rätten att få sin vilja hörd och beaktad och beslut ska alltid fattas med utgångspunkt i 

barnets bästa och därför bör inga barn behöva svikas av domstolen. Barnkonventionens 

stadgade icke-diskriminering i sig är ett argument för att dessa domar som beskrivs som 

felaktiga inte ska få finnas, alla barn har lika rättigheter och det gäller speciellt i dessa fall 

som författarna tar upp.  

Både Sverige och Norge behöver också öka kunskapen om utsatta barn i domstolarna. Är 

det något som sakkunniga har yttrat i dessa böcker och avhandlingar så är det att domarna och 

domstolen behöver mer kunskap om familjevåld. Domstolen behöver också ett visst mått av 

ökad källkritik som underbygger den bedömning man gör av barnets skyddsbehov.  
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I det norska fallet om Anne ställs detta på sin yttersta spets då domstolens presumtion 

kring att barnets bästa är att ha umgänge med båda föräldrarna har gjort att man helt förbisett 

barnets vilja och vittnesmål, men därmed även skyddsbehovet. Man har avfärdat barnets 

berättelse som manipulation från modern utan att vidare utreda påståendena. När man tar del 

av dessa historier så märker man hur oerhört förenklade analyser som domstolen har gjort, 

vilket är oroande. Speciellt i dessa typer av fall, där domstolen anklagat den ena föräldern för 

att ha manipulerat barnen till att berätta om sexuella övergrepp, kan man verkligen undra 

vilka förutbestämda meningar som ligger bakom ett beslut att avfärda barnens vittnesmål 

fullständigt. Hur kan man vara så säker på att det ett barn berättar inte är sant? 

Domstolarna har ännu inte lärt sig att hantera barnets uttryckta vilja i mer komplicerade 

fall, bevisligen så är det så eftersom vi har en här typen av rapportering kring sådana fall. Det 

finns en viss andel mål som av någon anledning inte håller den nivå som man önskar att de 

gjorde.  

Slutligen kan man diskutera kring att kunskapen kring barns rättigheter och hur man gör 

bedömningar av legitimitet och äkthet finns att tillgå. Men trots det verkar det finnas ett 

motstånd från domstolen sida att inhämta kunskap och erkänna att man, efter många års 

arbete med barns rättigheter, ändå behöver kontinuerlig förbättring och utbildning på området. 

I komparationen mellan länderna är det svårt att se några större skillnader, speciellt då 

många av problemen i vårdnadstvister finns i båda länderna.  

Om man ser ut barnkonventionens perspektiv så kan man nog säga att länderna inte 

tillgodoser barnets rättigheter i vårdnadstvister. Ofta gör de naturligtvis det. Men i flera fall 

gör man det inte. Vikten av kontinuitet bör inte underskattas, det är det som lägger grunden 

till rättssäkerhet och förutsägbarhet i rättssystemet. Kontinuitet är också nyckeln till att inte ha 

en rättordning som diskriminerar, eftersom en rättighet ska gälla alla på lika villkor.  
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4. Argument för och emot en inkorporering av 

barnkonventionen i svensk rätt 

Regeringen håller just nu på med en utredning som ska undersöka hur tillämpningen av lagar 

och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen, man ska även analysera för- 

och nackdelar med en eventuell inkorporering av konventionen. Utredaren, Anita Wickström, 

ska även lämna förlag på lagändringar och förbättringsåtgärder på barnrättsområdet. Detta ska 

färdigställas senast 4 mars 2015.
70

  

Regeringen har tidigare slutfört en kartläggning om hur svensk lag överensstämmer med 

barnkonventionen och man ansåg att svensk lag generellt anses vara välutbyggd på 

barnrättsområdet, dock låg fokus i kartläggningen mer på hur lagtexternas överensstämmer än 

på praxis och bestämmelsernas verkan. I den kartläggningen, som gjordes 1997, tog man även 

in frågan om inkorporering.
71

 Den nya utredningen som fortgår nu har större fokus på praxis 

samt barnkonventionens praktiska verkan.  

Regeringen har utrett lämpligheten i att barnkonventionen inkorporeras många gånger 

sedan ratificeringen och man har ännu inte kommit fram till att det vore bra för barns 

rättigheter att göra så, detta trots FN:s barnrättskommittés påtryckningar och fortsatta 

rekommendation om en inkorporering.
72

  

4.1 Fördelar med en inkorporering  

En inkorporering bidrar till att höja barnkonventionens status 

Ett starkt argument som många sakkunniga ställer sig bakom är att barnkonventionen genom 

en inkorporering i högre grad skulle erkännas och erhålla samma rättsliga status som 

nationella lagar har. Unicef anser att barnkonventionen med en inkorporering skulle tas på 
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större allvar.
73

 Rädda barnen anser att en inkorporering skulle innebära att konventionen 

används i större uträckning samt på ett bättre sätt än den görs idag.
74

  

Det finns kryphål i lagstiftningen och därför bör barnkonventionen bli svensk lag 

Detta är ett väldebatterat argument som egentligen också handlar om viljan att höja statusen 

för barns rättigheter och barnkonventionen i Sverige. Genom att barnkonventionen blir lag 

och därmed har samma rättsliga status som andra nationella lagar så är Sverige bättre rustat 

att hantera de lagkonflikter som sker idag.  

Ett av dessa områden, som Sverige också har fått kritik av barnrättskommittén för, är 

barnets svaga rättigheter i relation till utlänningslagen och lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU). Barnets rättigheter står inte högre i rang än de nationella 

bestämmelserna och de senaste åren har detta problem uppmärksammats allt mer av både 

barnrättsorganisationer och andra sakkunniga. 

Lagkonflikterna möjliggör för barn att bli utvisade med sina föräldrar trots att de befinner 

sig i en pågående samhällsinsats, alltså medan barnen är omhändertagna från sina föräldrar 

med grund i att de inte anses vara lämpliga vårdnadsgivare.  Men när utlänningslagen 

bestämmer att familjen ska utvisas blir ofta barnens skyddsbehov sekundärt.
75

  

 

Barns rättigheter får större genomslag hos beslutsfattare med en inkorporering 

Genom att barnkonventionen får samma status som andra lagar och bestämmelser som 

beslutsfattare arbetar med varje dag så anser många sakkunniga att en inkorporering skulle 

leda till att barnkonventionen och därmed barns rättigheter skulle få större genomslagskraft. 

Beslutsfattare och domare skulle också i större utsträckning kunna hänvisa till 

barnkonventionen i sina beslut. Barnombudsmannen anser att detta skulle vara fallet vid en 

inkorporering.
76

 

 

Barnet skulle stärkas som egen rättighetsbärare/ rättssubjekt 
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Barnombudsmannen anser att bilden på barnet som ett rättssubjekt med egna rättigheter skulle 

stärkas genom en inkorporering. Barnet skulle på så sätt få ta större plats i beslutsprocessen 

och därmed tas mer hänsyn till.
77

  

Anna Singer anser att barnet bör stärkas som rättighetsbärare och att barnets rättigheter får 

bättre förutsättningar då man jämställer dem med andra mänskliga rättigheter och exempelvis 

även med föräldrarättigheter.
78

 

 

Domstolarna skulle i högre grad hänvisa till barnkonventionen och därmed skulle rättspraxis 

skapas 

Genom att barnkonventionen får samma rättsliga status som andra lagar och bestämmelser så 

kan domstolen också i högre grad använda och hänvisa till konventionens rättigheter. På så 

sätt skapas rättspraxis för hur barnkonventionens artiklar ska tolkas, vad de inrymmer och vad 

det inte inrymmer. Men hjälp av rättspraxis så är det lättare att förutsäga vad som bryter mot 

en artikel och vad som inte gör det.
79

  

Men detta är också lite utav ett cirkelresonemang. Speciellt då bristen på rättspraxis ofta 

används som argument mot en inkorporering, detta tas upp mer i nästa avsnitt som handlar om 

argument mot en inkorporering. Karin Röbäck menar att vad gäller rättspraxis för 

Europakonventionen (EKMR) så har det blivit allt vanligare under de senaste 10 åren.  

EKMR är den enda konventionen som Sverige har inkorporerat i svensk lag och det har 

inneburit att mer rättspraxis har skapats. Förhoppningen är naturligtvis att samma sak ska ske 

om barnkonventionen inkorporeras och att det ska bli lättare för domstolen att hänvisa till 

konventionsrätt i nationella ärenden.
80

  

Åhman menar att praxis gällande EKMR har tillåtits växa fram genom att det funnits en 

politisk vilja till det och därför kan samma sak möjliggöras med barnkonventionen.
81

  

 

Barnets rättsäkerhet kommer stärkas vid en inkorporering 

Om en inkorporering av barnkonventionen leder till att domstolarna använder sig av 

konventionen i högre grad så kommer det förhoppningsvis att leda till att barnets rättigheter 

kommer stärkas. Det går inte på förhand att säga vad utfallet kommer bli men ju fler 
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sakkunniga och domare som använder barnens rättigheter i sitt dagliga arbete desto högre 

status och spridning kommer rättigheterna att få. Detta i sig kommer naturligtvis få positiva 

konsekvenser.
82
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4.2 Nackdelar med en inkorporering 

Det är svårt att inkorporera en konvention med så generellt och vagt innehåll när det inte finns 

någon rättspraxis i svensk domstol 

Detta argument menar Åhman inte längre är tidsenligt med tanke på att domstolen är så pass 

van att hantera europarättsliga dokument av liknande karaktär som barnkonventionen. Man är 

van att använda sig av principer i dömandet och detta har utvecklats mycket under de senaste 

15 åren. Samtidigt kan man inte bortse från det faktum att det faktiskt finns praxis att tillgå, 

från exempelvis barnrättskommittén, även om det inte är av den traditionella karaktären. Man 

ser även att barnkonventionen används utan problem i danska och norska domstolar idag.
83

 

Det kan också tilläggas att argumentet om brist på praxis också används som argument 

för en inkorporering. Detta är lite av ett ”moment 22” då det inte kan skapas någon vidare 

rättspraxis om domstolarna inte använder konventionen och de anser att dem inte kan använda 

konventionen för att det inte finns vägledande praxis och så vidare.  

I Norge kan man se att rättspraxis på området barnkonventionen har ökat med åren och 

fram till 2009 hade högsta domstolen använt konventionen som rättskälla i 52 fall som rör 

barn. Det är något att jämföra med svenska domstolar. I ett uppmärksammat mål har högsta 

domstolen hänvisat till barnkonventionen och detta blev 2013 en stor nyhet för 

rättsväsendet.
84

,
85

 Rättspraxis skulle även öka i mängd om Sverige valde att ratificera 

tilläggsprotokollet om barnets individuella klagarätt.
86

 

 

Sveriges nationella lagar uppfyller redan barns rättigheter enligt barnkonventionen 

Detta argumenterade man för i den senaste kartläggningen av svenska lagars överensstämmel-

se med barnkonventionens artiklar.  

Statens barnrättskommitté ansåg att den svenska rättsordningen generellt sett levde upp 

till konventionens rättigheter och på vissa området till och med erbjöd starkare rättigheter än 

de minimikrav som konventionen fastställer och därför behövdes ingen inkorporering.
87
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Men många barnrättsaktörer berättar också om en annan sida där lagkonflikter och bristande 

kunskap hos beslutsfattare bidrar till att barns rättigheter inte beaktas. Varje barn som hamnar 

i kläm i en rättskonflikt och därmed inte får sina rättigheter beaktade är ett bevis på att de 

svenska lagarna och beslutsfattarna inte uppfyller barnkonventionens bestämmelser och varje 

sådan erfarenhet måste sedan användas för att täppa till hål i lagstiftningen och förhindra att 

andra barn råkar ut för samma sak.
88

   

 

Barnkonventionen ger inte barn rätten att klaga om deras rättigheter blir kränkta – vilken 

poäng finns då med att göra bestämmelserna till lag om det ändå är godtyckligt huruvida man 

följer dem? 

Det stämmer att detta argument har utmanat barnkonventionens rättsliga ställning under 

många år och erbjudits som slagord för de som anser sig vara motståndare till barnkonventio-

nens inkorporering och som anser att konventionens rättigheter är vaga och för generella. 

Till att börja med argumenterar många för att kritiken från barnrättskommittén i sig kan 

anses vara straff nog om landet inte följer barnkonventionen. Kritiken kan innebära att 

ländernas trovärdighet prövas och att man använder sig av politiska påtryckningsmedel för att 

få länderna att ta konventionen på allvar. Länderna är även rapporteringsskyldiga till 

kommittén var femte år.  

Detta argument kan dock i dagens läge inte längre fästas någon vikt vid då det sedan 2012 

finns ett nytt tilläggsprotokoll för ratificering som innebär att barn får individuell klagorätt när 

deras rättigheter anses ha blivit kränkta enligt barnkonventionen.    

Tilläggsprotokollet erbjuder en god möjlighet för barnkonventionens bestämmelser att få 

en juridiskt bindande överinstans där barn kan klaga och få upprättelse då deras rättigheter 

blivit kränkta. Dock har Sverige idag ingen avsikt att ratificera protokollet av olika 

anledningar vilket än visar på att Sverige inte tar barnens rättigheter på allvar.
89

 Från och med 

den 14 april 2014 blev det möjligt för barn att klaga till FN:s barnrättkommitté, i alla fall för 

barn i de länder som har ratificerat protokollet. 

Alla andra konventioner har idag individuell klagorätt för de som rättigheterna berör 

vilket innebär att barnkonventionen nu har uppnått samma status som de andra 

konventionerna på detta område. Barnombudsmannen (BO) är oroad över att detta inte lett till 
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att den svenska regeringen reagerat nämnvärd, trots barnrättskommitténs uppmaningar om 

vikten av sanktioner för att rättigheterna verkligen ska respekteras fullt ut. BO anser också att 

det är oroande att barns klagorätt diskrimineras av regeringen då andra mänskliga rättigheter 

är sanktionerade på samma sätt samt att barn bör kunna klaga och få upprättelse precis som 

andra grupper i samhället kan.
90
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4.3 Komparation och resultat 

Uppsatsen behandlar några av huvudargumenten som sakkunniga för fram för och emot en 

inkorporering av barnkonventionen, men sakkunniga menar också att många av argumenten 

är förlegade och inte utgör så stora hinder längre som man tidigare argumenterat för. 

Någonstans handlar det om att väga för- och nackdelar för att kunna fatta ett beslut, vilket jag 

antar att den statliga utredningen som nu är tillsatt har för avsikt att göra i ett uppdaterat 

version.  

Några av argumenten för att barnkonventionen ska erkännas som lag är väldigt vettiga 

argument, exempelvis att barnkonventionens status generellt anses höjas om man inkorporerar 

den. Genom att göra detta så frångår man det traditionella synsättet med primär och sekundära 

rättskällor, i alla fall på området barnrätt. Detta bör i grunden vara bra men man kan också 

förstå att det finns motståndare till detta. Nationella rättskällor är primära rättskällor, de 

kommer först i hierarkin och värderas högre i en domstol än sekundärrätten. Sekundärrätten 

består bland annat av konventioner och de bestämmelser man inte tagit in i svensk rätt från 

barnkonventionen anses därför vara sekundära i rättshierarkin.  

Det finns ett problem i detta vilket är att de bestämmelser i barnkonventionen som anses 

vara sekundär rätt inte får något vidare utrymme i rätten. Vissa skulle argumentera att de 

därför inte fästs någon större vikt vid. Av den anledningen hävdar experter att den största 

framgången med en inkorporering bör bli att barnkonventionen som helhet blir lag och att 

mycket av dess anda ligger i att rättigheterna får verka tillsammans och inte urholkas genom 

att man plockar ur det man anser vara viktigast för tillfället. Men att detta skulle stärka barns 

rättigheter är inte självklart och det är också ett av motståndarnas främsta argument. Att 

problemet inte ligger i huruvida konventionen är implementerad i fullo eller ej, utan att det 

snarare rör sig om problem med avsaknaden av rättspraxis och därmed den praktiska 

tillämpningen.  

Men om det största problemet med barnkonventionen är att det saknas rättspraxis för hur 

man ska tolka och använda konventionen i domstol så finns det en bra lösning på det 

problemet. För att skapa mer rättspraxis i svensk domstol bör man inkorporera 

barnkonventionen. Detta är lite utav ett cirkelresonemang men metoden är beprövad i vårt 

grannland. Som uppsatsen tidigare har tagit upp så har den norska högsta domstolen hänvisat 

till barnkonventionen, och därmed skapat praxis, 52 gånger i fall som rör barn fram till 2009. 

I Sverige är vi inte i närheten av denna siffra vilket naturligtvis inte gör det så konstigt att vi 
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inte vet hur man ska tolka och använda barnkonventionen. Det bör även tilläggas att det 

rättsfall som Sverige har avgjort där man beaktat barnkonventionens rättigheter avgjordes i 

högsta domstolen. Både hovrätten och tingsrätten ansåg inte att det fanns något vidare 

tolkningsutrymme för att hänvisa till barnkonventionen då den inte är svensk lag.
91

  

Detta är anmärkningsvärt då konventionen har varit ratificerad i snart 25 år. Det visar 

också på att sekundärrätt inte har samma status som nationell rätt. Även om principen om 

barnets bästa står sig relativt väl i diskussionen om barns rättigheter så har den inte hittat in i 

domstolarna på det sätt som man önskat. Det intressanta i det hela är att det främsta 

argumentet mot att inkorporera barnkonventionen, alltså brist på rättspraxis, också kan vara 

det främsta argumentet för en inkorporering, för då kommer praxis att skapas och det vet vi av 

erfarenhet är möjligt.  

Vidare finns det heller ingen anledning att klaga på barnkonventionens vaghet och 

sanktionslöshet längre, speciellt med tanke på att Sverige nu har möjligheten att anta 

tilläggsprotokollet om barns individuella klagorätt. Man kan också se till europakonventio-

nens genomslagskraft som med dess individuella klagorätt och inkorporering har blivit allt 

mer erkänd och accepterad bland nationella bestämmelser och i svenska domstolar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att av dessa argument som presenteras i uppsatsen så 

kan argumenten mot en inkorporering inte längre stå sig väl mot argumenten för. Det finns för 

många fördelar med en inkorporering för att kunna avfärda det alternativet helt, med detta inte 

sagt att det inte finns problematik även med en inkorporering samt att de förväntade 

effekterna av en inkorporering inte kommer ske över en natt.  

Men en inkorporering kan erbjuda en positiv utveckling av barns rättigheter och 

eventuellt på sikt också innebära stora skillnader för det individuella barnet. Barns rättigheter 

bör vara minst lika mycket värda som andra mänskliga rättigheter och domstolarna har en 

utarbetad vana att beakta europakonventionen och därmed även främmande typer av 

rättskällor.  
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5. Analys och slutdiskussion 

Uppsatsen har ämnat försöka göra ett inlägg i debatten kring Sveriges eventuella 

inkorporering av barnkonventionen. I tre olika steg har slutsatser presenterats om hur 

barnrättskommittén ställer sig i frågan och om hur Sverige ställer sig i förhållande till Norge, 

hur väl man tillgodoser barnets rättigheter i vårdnadstvister samt om barnkonventionen bör bli 

svensk lag och vilka för- och nackdelar som finns med detta.  

Sammanvägt var tanken att detta skulle ge en bild av den förväntade effekten av en 

eventuell inkorporering. Det är svårt att säga om detta verkligen är uppnått då det är svårt att 

mäta hur hög grad av tillgodoseende av barns rättigheter länderna har. Men det som studien 

har visat är att både Sverige och Norge, trots de olika implementeringarna, har problem med 

att kontinuerligt tillgodose barnens rättigheter enligt barnkonventionen, vilket både FN:s 

barnrättkommitté och sakkunniga har rapporterat om.  

Resultatet i den första undersökningen visade att vid en komparation av barnrättkommit-

téns rapporter fanns det inte märkbart stora skillnader i vilken typ av kritik som länderna fick. 

Om man däremot ska säga något om detta så skulle det vara att det verkade som att Sverige 

fick kritik som för saker som man kan anse är relativt grundläggare, sådana saker som man 

inte bör behöva få kritik från kommittén för att vilja åtgärda. Viss del av kritiken handlade om 

de mest grundläggande, nämligen barns rätt till sjukvård och skolgång, vilket naturligtvis 

Sverige bör ha åtgärdat innan kommittén tog upp detta. I det avseendet kan man tycka att 

Norge inte fick lika allvarlig kritik som Sverige fick. Det är svårmotiverat att kunna koppla 

detta resultat till att barns rättigheter skulle vara starkare i Norge än i Sverige. Däremot har 

det framkommit att de barnrättsliga principerna om barnets vilja och barnets bästa verkar vara 

mer befästa i Norge vilket också sakkunniga bekräftar i andra undersökningsdelen.  

Resultatet i andra undersökningsdelen visade på stora problematiker i tillgodoseendet av 

barnets rättigheter i vårdnadstvister, såväl i Norge som i Sverige. Detta var något 

överraskande med tanke på att barnkonventionens har varit ratificerad samt implementerad 

under så pass många år att detta inte borde vara nyheter för domstolarna. Det må vara hänt att 

barns rättigheter är svåra att ta ställning till eftersom de bör tolkas så individuellt, speciellt i 

fråga om vad som är det bästa för barnet, men det är ändå anmärkningsvärt att rätten inte kan 

hålla en koncisare nivå av tillgodoseende. Som tidigare argumenterat i uppsatsen så är 

förutsägbarhet och rättssäkerhet två viktiga faktorer som inte kan anses finnas till fullo i 
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vårdnadstvistemålen. Det går inte, baserat på undersökningen om vårdnadstvister, säga att det 

finns större skillnader i hur väl Sverige eller Norge tillgodoser barnets rättigheter.  

Vidare i den tredje undersökningen så har ett antal argument behandlats vilket har visat 

att många av dessa idag kan anses vara omoderna samt inte så stora hinder som man 

argumenterar för. Vi har lärt oss av det norska rättsystemet att barnkonventionen används i 

högre grad när den är inkorporerad och detta är en viktig lärdom, att kunna utveckla det 

svenska rättssystemet med hjälp av ett annat, vilket också är teorikopplingen i uppsatsen. 

Genom att se till hur våra grannländer har löst rättsproblem kan Sverige upprätthålla sitt rykte 

som ett föregångsland. Men för det så krävs det skärpning på barnrättsområdet oavsett om det 

sker en inkorporering nu eller senare.  

Överlag tycks studien visa att det är svårt att dra solklara slutsatser utifrån de frågställ-

ningar som uppsatsen ställer för om en inkorporering kommer stärka barns rättigheter i 

Sverige. Samtidigt vet vi dock att det finns övergripande positiva effekter att hämta i och med 

ett ökat användande och hänvisande till barnkonventionen.  

En utökad studie kring fördelar och nackdelar med en inkorporering författas just nu av 

den statliga barnkommittén och många sakkunniga inväntar rapportens rekommendationer 

och hoppas samtidigt på att barnkommittén ska visa att en inkorporering kan stärka barns 

rättigheter i Sverige.  
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