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Annika Rejmer

FORSKNING SOM VERKTYG 
FÖR ATT FÖRVERKLIGA  
BARNS RÄTTIGHETER

Särskilt om kombinationen rättsdogmatik  
och rättssociologi

1 INLEDNING

Forskning definieras som en systematisk arbetsprocess som i bästa fall 
bidrar till ny kunskap och ett ökat vetande. Forskningsprocessen 
utgörs vanligtvis av en dekonstruktion av verkligheten i syfte att 
utforska avgränsade delar närmare. Undersökningarna genomförs 
med hjälp av en uppsättning, av vetenskapssamhället accepterade, 
metoder. De olika metoderna som står till buds ger svar på skilda 
frågor såsom; vem, vad, när, hur, var och varför? I denna artikel kom
mer jag inledningsvis att redogöra för forskningens förutsättningar, 
för att därefter närma mig rättsvetenskapliga metoder och särskilt 
belysa rättsdogmatik och rättssociologisk metod. Jag avslutar artikeln 
med en reflektion över om en kombination av de två metoderna kan 
vara ett fruktbart tillvägagångssätt för att öka kunskapen och vetan
det i syfte att förverkliga barns rättigheter.
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2 FORSKNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR  
– EN FRI VERKSAMHET?

Forskning är omgärdad av handlingsanvisningar av skiftande valör. 
Lagstiftaren har fastslagit att forskning ska genomföras i enlighet med 
de etiska principer som accepteras av samhället avseende val av forsk
ningsobjekt, metoder och användning av resultat.1 Lagstiftaren har 
samtidigt grundlagsskyddat forskningens frihet, i regeringsformen 
kap. 2 § 18 st. 2. Ramarna för forskningens frihet preciseras i lag. Av 
exempelvis högskolelagen (SFS 1992:1434) framgår att forskare har 
frihet att fritt välja forskningsproblem, utveckla forskningsmetoder 
och att publicera resultat. Det finns emellertid anledning att disku
tera stadgandenas betydelse. Detta mot bakgrund av att forskares 
möjlighet att bedriva forskning inom tjänsten i bästa fall medger tid 
till att utveckla ett projekt och skriva en forskningsansökan, alterna
tivt att författa i genomsnitt en artikel per år. För att genomföra 
forskningsprojekt krävs extern finansiering, vilket innebär att projek
tet ska nagelfaras i en konkurrensutsatt urvals och bedömningspro
cess som styrs av olika typer av direktiv och ett kollegialt gransknings
förfarande. Av samma anledning finns skäl att diskutera friheten att 
fritt publicera forskningsresultat, eftersom den är styrd av förlag och 
också är vetenskapligt konkurrensutsatt genom ett kollegialt gransk
ningsförfarande. En slutsats som kan dras av ovanstående resone
mang är att en forskares faktiska frihet utgörs av rätten att utveckla 
forskningsprojekt och att skriva forskningsansökningar.2

Om lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor beaktas framstår forskningens frihet än mer beskuren. 
Lagen föreskriver att forskning på levande och avlidna personer, bio
logiskt material från människor och hantering av känsliga personupp
gifter ska genomgå en etisk prövning. Lagstiftarens målsättning med 
lagen är att skapa en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Ett 
sådant intresse är behovet av kunskap som kan bidra till individens 
och samhällets utveckling. Kunskapsbehovet kan i sin tur ställas mot 
andra lika legitima intressen såsom människors rätt till integritet samt 
rätt till skydd mot riskexponering och skada. Vilka risker och skador 
som forskning tillåts åsamka människor varierar mellan olika veten
skapsområden och aktualiserar därigenom olika typer av övervägan

1 Prop. 2009/10:80 s. 191–192.
2 Rejmer 2016 s. 38–48.
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den.3 Inom samhällsvetenskaplig forskning, rättsvetenskapen inräk
nad, rör etiska överväganden främst balansen mellan behovet av ny 
kunskap och ökat vetande och hanteringen av känsliga personuppgif
ter. Av § 3 i lag om etikprövning av forskning som avser människor 
framgår att forskningsprojekt som rör känsliga personuppgifter, enligt 
definitionen i 13 § personuppgiftslagen (SFS 1998:204, PUL), ska 
genomgå en etisk prövning. Av 13 § PUL kan utläsas att det är för
bjudet att behandla personuppgifter som avslöjar hälsa, sexualliv, ras, 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 
och medlemskap i fackförening. Av § 3 st. 2 i lag om etikprövning av 
forskning som avser människor framgår att forskning om personupp
gifter som avslöjar lagöverträdelser som rör brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, 
enligt definitionen i § 21 PUL, också ska genomgå etisk prövning. 
Genom kravet på etikprövning är ett fullt möjligt scenario att ett 
externt finansierat forskningsprojekt inte kan genomföras eftersom 
etikprövningsnämnden avslår ansökan om etikprövning. Det är såle
des inte bara lagstiftaren utan också forskningsfinansiärer och etik
prövningsnämnderna som utövar inflytande över vilken ny kunskap 
och vilket ökat vetande som samhället är i behov av. Forskares frihet 
verkar i praktiken vara reducerad till en rätt att orientera sig i forsk
ningsfinansiärernas styrdokument och samhällets etiska riktlinjer 
samt att utifrån dessa utveckla projekt och skriva forskningsansök
ningar.

Det är inte bara rättigheterna att fritt välja forskningsproblem och 
att publicera forskningsresultat som kan diskuteras, utan också rätten 
att fritt utveckla forskningsmetoder. I detta fall är det inte enbart 
lagstiftaren som har begränsat friheten utan också vetenskapssamhäl
let genom en intern uppförandekod, som fungerar som en måttstock 
för kvaliteten på forskning. Koden föreskriver exempelvis att forsk
ning ska vara kumulativ vilket innebär att forskare förutsätts skaffa sig 
en överblick av tidigare forskning och att vidareutveckla föregångar
nas arbete.4 Det inträffar visserligen paradigmskiften då och då men 
de är snarare undantag än regel.5 Vidare anger koden att forskning 
ska vara teoretisk i betydelsen att ett preciserat vetenskapligt språk ska 
användas. Inte sällan inbegriper forskning dessutom begreppsutveck

3 Hermerén 2011 s. 10 f.
4 Esaiasson m.fl., 2012 s. 19–21.
5 Brante 1980 s. 22 f.
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ling. Koden anmodar också att forskning ska genomföras intersub
jektivt, forskaroberoende, transparent och värderingsfritt. Det inne
bär att forskning ska vara oberoende av person och att den ska kunna 
upprepas. Av kravet på upprepning följer att forskning dessutom 
måste dokumenteras och arkiveras. Därutöver förutsätts forskning 
vara empirisk, det vill säga utgöras av systematiska och hederliga 
undersökningar av verkligheten. Avslutningsvis anmodar uppfö
randekoden att forskning ska ha förklarande ambitioner för att anses 
nå upp till vetenskaplig kvalitet.6 En deskriptiv studie av verkligheten 
ger svar på frågorna vem, vad, när, hur och var. Resultatet av en sådan 
studie kan stå självständigt, som en beskrivning av ett fenomen, men 
anses vanligtvis inte hålla någon högre vetenskaplig kvalitet. En 
explanativ studie anses vara av högre vetenskaplig kvalitet men kan 
däremot inte stå för sig själv utan kräver ett deskriptivt underlag att 
utgå från för att kunna ge en förklaring till varför verkligheten ser ut 
som den gör.

3 RÄTTSVETENSKAP – EN MÅNGMETODOLOGISK 
VETENSKAP?

Forskare i rättsvetenskap har en verktygslåda fylld med metoder att 
tillgå för att undersöka rättsordningen i vid bemärkelse.7 De kan 
exempelvis använda komparativ, rättsekonomisk, genusrättsveten
skaplig, rättsfilosofisk, rättssociologisk, rättshistorisk, rättsdogmatisk 
eller EUrättslig metod. Vilken metod som används beror på vilka 
frågor forskaren söker svar på. Rättsvetenskapliga studier kan vara 
såväl normativa för att besvara frågan om hur ett rättsligt problem ska 
lösas, deskriptiva för att besvara frågorna vem som ska agera, vad, var, 
hur och när handling ska vidtas som explanativa för att besvara frågan 
varför. Deskriptiva undersökningar men även explanativa är empirisk 
forskning men jag vill argumentera för att även normativ forskning är 
empirisk eftersom den, i likhet med all annan forskning, initieras av 
en observation eller ett uttalande om hur verkligheten är beskaffad.8 
Därigenom gäller samma krav på normativ forskning som för övrig 
empirisk forskning avseende dessa observationer och uttalanden. Det 
innebär att en källkritisk granskning ska företas med hjälp av sam

6 Esaiasson m.fl., 2012 s. 21–28.
7 Se Korling och Zamboni 2013 för en presentation av juridisk metodlära.
8 Esaiasson m.fl., 2012 s. 29.
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hällsvetenskaplig källkritisk metod och redovisas. Den källkritiska 
metoden, som anses vara forskares främsta verktyg mot felaktigheter 
och desinformation, har en kvalitetssäkrande funktion som inbegri
per en systematisk kontroll av sanningshalten och trovärdigheten i 
såväl beskrivningar av historiska förlopp som uttalanden om nutiden. 
En källkritisk studie kan genomföras med stöd av hjälpregeln: Ädel
OST, det vill säga genom en kontroll av äkthet, oberoende, samtidighet 
och tendens. Då den källkritiska metoden tillämpas indelas källor i 
lämningar av mänsklig aktivitet och berättelser. Exempelvis kategori
seras teknisk bevisning som lämningar och vittnesuppgifter som 
berättelser. En dom kan betraktas som en berättelse om det är själva 
innehållet som är föremål för forskning men också som en lämning 
om det är kunskap om hur rättssystemet fungerade vid en viss tid
punkt som är av intresse.9

Ett grundläggande krav på källmaterial är äkthet. Forskaren måste 
försäkra sig om att såväl lämningar som berättelser har producerats 
vid den tidpunkt, i det sammanhang av den eller de personer som 
anges.10 Ett annat krav är oberoende. En berättelses oberoende kan 
fastställas genom att den bekräftas av andra källor av ett annat 
ursprung.11 Har exempelvis Barnombudsmannens (BO) rapport om 
diskriminering av ensamkommande barn stöd i andra källor? Ett 
annat kriterium för oberoende är om det rör sig om en primär eller 
sekundärkälla.12 Är det exempelvis Stadsmissionen som berättar om 
hemlösas problem eller är det hemlösa som har fått komma till tals 
och beskriva sina egna problem? Vem som har fått möjlighet att 
berätta är avgörande för vilken relevans källan kan tillskrivas. Ytterli
gare ett krav för att kriteriet oberoende ska anses vara uppfyllt är att 
berättaren är oberoende.13 Att berättaren kan vara uppriktig. Hur 
uppriktig kan exempelvis en klient hos socialtjänsten vara i en utvär
dering av verksamheten om den utförs av socialsekreterare som arbe
tar på klientens socialkontor? Påverkas resultatet av att klienten, som 
befinner sig i ekonomiskt trångmål, får en trisslott som tack för med
verkan i utvärderingen? Av vikt är också kriteriet samtidighet som 
avser tiden mellan när en händelse inträffade, nedtecknades eller 
berättades. Ju längre tid som har passerat desto större risk för min

9 Esaiasson m.fl., 2012 s. 278–281.
10 Esaiasson m.fl., 2012 s. 282–283.
11 Esaiasson m.fl., 2012 s. 283–284.
12 Esaiasson m.fl., 2012 s. 283–284.
13 Esaiasson m.fl., 2012 s. 283–284.
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nesfel men också för feltolkning på grund av okunskap.14 Är det 
exempelvis möjligt att tolka femtio år gamla förarbeten på ett veder
häftigt sätt om forskaren saknar kunskap om vilka ideologier och 
informella normer som då var dominerande i samhället eller för den 
delen ett tjugofem år gammalt rättsfall? Kriteriet tendens avser i vilken 
utsträckning ett påstående är att betrakta som tendentiöst, det vill 
säga färgat av avsändarens syfte. Är lämningen eller berättelsen att 
betrakta som vinklad, partisk eller ensidig? En fråga som forskaren 
bör fundera över i samband med en kontroll av kriteriet tendens är 
varför och när berättelsen har spridits. Vad vill exempelvis regerings
partier respektive oppositionspartier uppnå när de sprider problema
tiserande bilder av en lag eller dess tillämpning i mitten av en man
datperiod respektive under en valkampanj?15 En slutsats som kan dras 
av här förda resonemang är att samhällsvetenskaplig källkritisk metod 
har en funktion att fylla även i normativ forskning.

4 RÄTTSDOGMATIK OCH RÄTTSSOCIOLOGI  
– VAD ÄR SKILLNADEN?

Roscoe Pound myntade i början av 1900talet uttrycket ”law in books 
and law in action”, där ”law in books” syftar på skriven lag och ”law 
in action” på den levande rätten.16 Uttrycket har med tiden kommit 
att användas för att klargöra skillnaden mellan rättsdogmatik och 
rättssociologisk metod. Om rättsdogmatik kan användas för att 
utforska ”law in books” så kan rättssociologisk metod användas för 
att utforska ”law in action”, det vill säga till att undersöka rättsord
ningens förhållande till samhället, hur lagar tillämpas och vilka effek
ter rättstillämpningen får på samhället och för individen.

Ett annat sätt att klargöra skillnaden mellan rättsdogmatik och 
rättssociologisk metod är att definiera respektive metods forsknings
fält. Med hjälp av rättsdogmatik anläggs ett inomrättsligt perspektiv 
på rättsordningen. Rättsdogmatik är således ett verktyg för att gene
rera ny kunskap och ökat vetande i rätten. Rättssociologisk metod 
tillhandahåller däremot verktyg för att anlägga ett utomrättsligt per
spektiv på rätten. Därigenom kan externa faktorers påverkan på lag
stiftningsprocessen, rättstillämpningen och dess effekter på såväl sam

14 Esaiasson m.fl., 2012 s. 284–285.
15 Esaiasson m.fl., 2012 s. 285–287.
16 Pound 1910 s. 12–36.
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hälls som individnivå undersökas. Rättssociologin syftar således till 
att generera ny kunskap och ett ökat vetande om rätten.17

4.1 Rättsdogmatik
Rättsdogmatikens inomrättsliga perspektiv ger svar på frågan hur ett 
givet problem bör lösas rättsligt. Det är således en metod som fram
förallt juridiskt praktiserande professioner har nytta av. Metoden har 
inte någon otvetydig definition men kan sägas vara en flerstegsmetod 
som inbegriper komplexa analyser i flera led. Arbetsprocessen utifrån 
den rättsdogmatiska metoden inleds med att det juridiska problemet 
identifieras.18 Därefter undersöks vilka lagar som kan användas för att 
lösa problemet.19 Sedan genomförs en analys av valda lagar och dess 
förarbeten och praxis. En analys av rättskällorna är nödvändig, efter
som rättsreglerna vanligen är generellt och abstrakt formulerade för 
att vara tillämpliga i många olika situationer. Det är således meningen 
att de ska tolkas utifrån den kontext som de ska appliceras på. I ana
lysen används såväl dokumenterade som odokumenterade principer 
och hjälpregler för att tolka rättsregler och rättsfall.20 Resultatet av 
analysen redovisas sedan genom en argumentation för den slutsats 
som har dragits om hur problemet bör lösas.21 Analysen kan utöver ett 
förslag till lösning även utmynna i en kritik av rättsläget och generera 
förslag till de lege ferenda. Metodens vetenskaplighet har ifrågasatts på 
grund av dess nära knytning till praktiskt juridiskt arbete. Vetenskap
lig forskning som genomförs med hjälp av rättsdogmatisk metod skil
jer sig emellertid från praktikernas användning av metoden. Den 
vetenskapliga forskningen syftar inte enbart till att fastställa gällande 
rätt utan också till att utifrån ett kritiskt perspektiv problematisera 
samt syntetisera, systematisera och strukturera rättssystemet och där
igenom även ge svar på frågan varför ett problem bör lösas på det före-
slagna sättet. Vetenskapligt inriktad rättsdogmatisk forskning utmyn
nar i bästa fall i en rekonstruktion av rättssystemet som bidrar till att 
nya verklighetsbilder av rättsordningen utvecklas.22

17 Hydén 2013 s. 207–237.
18 Lehrberg 2006 s. 67–75.
19 Lehrberg 2006 s. 77–87.
20 Lehrberg 2006 s. 89–173.
21 Lehrberg 2006 s. 227–239.
22 Jareborg 2004 s. 1–10.
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4.2 Rättssociologisk metod
Rättssociologisk metod utgörs av en kombination av rättsdogmatik 
och samhällsvetenskaplig metod. Att två metoder kombineras kan 
förklaras av att den nordiska rättssociologin utgår från tre övergri
pande frågeställningar som förutsätter kunskap om både rättsord
ningen och samhället.23 Frågeställningarna lyder:

1. I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar samhällsförhål
landena rättsregler, rättsliga avgöranden och rättens institutioner?

2. I vilken utsträckning, och i så fall hur, påverkar rättsregler, rätts
liga avgöranden och rättens institutioner samhällsförhållandena?

3. I vilken utsträckning existerar en växelverkan mellan samhällsför
hållanden och rättsregler, rättsliga avgöranden och rättens institu
tioner?

I rättssociologiska studier syftar rättsdogmatiska undersökningar till 
att fastställa gällande rätt, de lege de lata. Det innebär att den rättsdog
matiska metoden används i ungefär samma utsträckning som av prak
tiserande jurister. Rättssociologiska studier kan, men behöver således 
inte inbegripa en normkritisk problematisering av gällande rätt i syfte 
att syntetisera, systematisera och omstrukturera rättssystemet. I rätts
sociologiska studier undersöks och problematiseras rättsordningen 
och rättstillämpningen istället utifrån resultaten av empiriska under
sökningar som genomförs med hjälp av samhälls vetenskaplig metod. 
Rättssociologins metodologiska verktygslåda kan illustreras genom 
nedanstående figur.

23 Mathiesen 2005 s. 23 f.
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Kombinationen av rättsdogmatisk och samhällsvetenskaplig metod 
medger att rättssociologiska studier undersöker och problematiserar 
rättsordningen utifrån tre nivåer;

– På makronivå utforskas rättens innehåll med hjälp av rättsdogma-
tisk metod i syfte att fastställa gällande rätt. Rättens innehåll kan 
också utforskas med hjälp av samhällsvetenskaplig metod för att 
utröna samhällets påverkan på rättens materiella innehåll.

– På mesonivå utforskas myndigheters och organisationers imple
mentering av gällande rätt med hjälp av samhällsvetenskaplig 
metod för att utröna rättens påverkan på samhället.

– På mikronivå utforskas rättens påverkan på individnivå med hjälp 
av samhällsvetenskaplig metod för att utröna rättstillämpningens 
effekter för enskilda individer eller grupper av befolkningen samt 
lagars måluppfyllelse.

I rättssociologiska studier får den vetenskapliga frågan varför i bästa 
fall ett svar genom att erhållna empiriska resultat kan förklaras utifrån 
samhällsteori. Det är emellertid inte alltid som samhällsteori räcker 
till för att ge rimliga svar på frågan varför. Det kan förklaras av att 
såväl problem som förklaringar kan vara av normativ karaktär. Wanna 
Svedberg försvarade sin doktorsavhandling år 2013, i vilken hon 
utvecklade en modell för att undersöka lagstiftarens styrning av 
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implementeringen av rättsliga principer.24 Modellen utgörs av en 
kombination av rättsdogmatik och samhällsvetenskaplig metod och 
inbegriper en analys av lagar som ska bidra till att implementera en 
rättslig princip.25 I Svedbergs avhandling undersöktes förutsättning
arna för att implementera den rättsliga principen om jämställdhet och 
lagstiftarens målsättning om ett jämställt transportsystem. Det empi
riska arbetet inleddes med en diskursanalys av den rättsliga principen 
jämställhet. Därefter identifierades vilka rättskällor som ska bidra till 
implementeringen. I Svedbergs avhandling undersöks de trafikpoli
tiska propositionerna, lagen (2010:1065) om kollektiv trafik, plan 
och bygglagen (2010:900) och sektorslagarna: väglagen (1971:948) 
och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. I analysen kategori
serades respektive lags bestämmelser utifrån tre typer; kompetensreg
ler (vem), procedurregler (hur) och handlingsregler (vad). Därefter 
undersökte Svedberg effektiviteten hos lagarna. Varje kategori av reg
ler undersöktes genom att frågorna; vem, vad och hur ställdes till 
respektive lag i hierarkisk ordning. Genom modellen kunde Svedberg 
påvisa att lagstiftarens målsättning om ett jämställt transportsystem 
inte avspeglades i undersökta rättskällor och att deras skilda konstruk
tioner bidrog till kontraproduktivitet utifrån ett jämställdhetsper
spektiv. Rättskällorna utgjorde, annorlunda uttryckt, inte ett sam
manhängande regelkomplex och kunde därför inte bidra till att uppnå 
lagstiftarens målsättning om ett jämställt transportsystem. Det ned
anstående exemplet på resultatet av Svedbergs analyser av lagen om 
kollektivtrafik och plan och bygglagen illustrerar detta.26

24 Svedberg 2013, Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt: 
en genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhälls
områden.
25 Svedberg 2013 s. 77 f.
26 Svedberg 2013 s. 218.
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Wanna Svedberg påvisade att kombinationen av samhällsvetenskaplig 
metod och rättsdogmatik i studier på makronivå ger en ny möjlighet 
till att kritiskt granska, problematisera och systematisera flera kom
plex av rättskällor. Modellen medger dessutom att frågan varför kan 
besvaras utifrån såväl samhällsteori (yttre förklaringsfaktorer) som en 
normativ förklaringsmodell (systeminterna förklaringsfaktorer).

5 KAN EN KOMBINATION AV RÄTTSDOGMATIK OCH 
RÄTTSSOCIOLOGI BIDRA TILL ATT FÖRVERKLIGA 
BARNS RÄTTIGHETER?

Vid en jämförelse mellan metoderna vetenskaplig rättsdogmatik och 
rättssociologisk metod kan dogmatiken sägas bidra till en fördjupad 
kunskap i rättssystemet medan rättssociologisk metod bidrar till 
bredd i kunskapen om rättssystemet. Redovisningen ovan visar att 
rättssociologisk metod kan bidra med underlag som beskriver verklig
heten på ett inom vetenskapssamhället godtagbart sätt och att den 
därmed kan bidra till att underlätta och förbättra identifieringen av 
normativa problem som behöver utforskas vetenskapligt med hjälp av 
rättsdogmatik. Vetenskaplig rättsdogmatik kan i sin tur bidra till att 
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förbättra fastställandet av gällande rätt och till en ökad kunskap om 
och förståelse för rättssystemet i rättssociologiska studier.

Utöver dessa uppenbara möjligheter som metoderna har för att 
förstärka varandra, visar Wanna Svedberg genom sin nydanande 
modell dels att forskarens frihet att utveckla metoder kan utnyttjas 
framgångsrikt och dels att vetenskaplig rättsdogmatik och samhälls
vetenskaplig metod med fördel kan kombineras i studier på makro
nivå, i syfte att kritiskt granska, problematisera, systematisera och 
strukturera rättssystemet.

Svedbergs modell är tillämpbar inom samtliga rättsområden och 
regelkomplex då kunskap om implementeringen av rättsliga princi
per är av intresse. Lagstiftaren har av tradition överlåtit implemente
ringen av lagreformer till myndigheterna, med varierande utfall som 
följd.27 Ett högaktuellt exempel är barnkonventionen som hittills har 
transformerats in i svensk lag men som enligt ett förslag från rege
ringen ska inkorporeras i svensk lagstiftning och gälla som direkt till
lämplig svensk lag från och med år 2020. Därigenom förväntas barns 
rättigheter få en starkare formell ställning, exempelvis genom att den 
fortsatta transformeringen av barnkonventionen till svensk rätt kom
mer att stå i fokus. Samtidigt förväntas luckor och brister i den hittills 
genomförda transformeringen att uppdagas, vilket sannolikt kommer 
att leda både till svårigheter med att implementera barnkonventionen 
till svensk lag och dess fortsatta transformering till det svenska rätts
systemet.28 Genom att kritiskt granska, problematisera, systematisera 
och strukturera lagar som föreskriver barns bästa, med utgångspunkt 
i barnkonventionen och med hjälp av Svedbergs modell, skulle ny 
kunskap och ett ökat vetande om förutsättningar för att förverkliga 
barns rättigheter kunna genereras. Sådan kunskap skulle kunna för
stärka och påskynda såväl implementeringen som den fortsatta trans
formeringen av barnkonventionen. Det är ett spännande, gränsöver
skridande och nydanade projekt som borde vara av intresse för såväl 
samhället som externa finansiärer och efterfrågas av tidskrifter för 
publicering. Dessutom borde ett sådant projekt falla helt utanför 
etikprövningsnämndens intressesfär!

27 Lundqvist 1987 s. 9 f.
28 SOU 2016:19 s. 349 f.
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