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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnens rättigheter1 av FN:s 

generalförsamling. Artikel 3 i Barnkonventionen stadgar att alla åtgärder som rör 

barn ska vidtas med beaktande av principen om "barnets bästa". Principen avsågs 

fungera som en allmänt giltig princip som skulle gälla i alla myndighetsbeslut 

rörande barn samt genomsyra nationell lagstiftning.2 Eftersom FN:s 

generalförsamling inte kunde enas om en enhetlig tolkning, tilläts 

konventionsstaterna själva avgöra barnets bästa i ljuset av sina samhälleliga 

värderingar3 Konventionsstaterna åtog sig dessutom ansvaret att kontinuerligt 

uppdatera vad som utgör barnets bästa i takt med att samhället utvecklas och 

kulturen förändras.4 

När Sverige ratificerade Barnkonventionen år 1990 ansåg riksdagen att det vid 

tillfället inte var påkallat att ändra svensk rätt eftersom den stämde väl överens 

med vad konventionen sökte uppnå.5 Frågan om Barnkonventionens ställning i 

svensk rätt har diskuterats ett flertal gånger sedan dess ratificerande och varje 

förslag till inkorporering har avvisats med motiveringen att Barnkonventionen i 

huvudsak återspeglas väl i svensk rätt.6 I juni 2018 antog riksdagen ett förslag 

om att FN:s barnkonvention skulle göras till svensk lag som träder i kraft i början 

av 2020. Inkorporeringen ämnas leda till ett tydligare synliggörande av barnets 

rättigheter samt vara en påminnelse till rättstillämpare och myndigheter att dessa 

                                              
1 Hädanefter "Barnkonventionen". 
2 SOU 2005:43, Vårdnad - Boende - Umgänge . Barnets bästa, föräldrars ansvar, s. 641. 
3 Schiratzki, Barnrättens grunder, 2019, s. 35 f. 
4 Segerström, Barnets rättigheter, 2019, s. 46 ff. 
5 SOU 1997:116, Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, s. 

15. 
6 Se ex. prop. 1989/90:107, Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter, s. 23. 



2 

 

rättigheter måste beaktas vid avvägningar och bedömningar i ärenden som rör 

barn.7 

Barnkonventionen innehåller anvisningar avseende barn som tillhör 

minoritetsgrupper samt regler om hur dessa barns religioner och kulturer ska 

särskilt beaktas vid fastställandet av barnets bästa. I ett mångkulturellt samhälle 

måste Barnkonventionen garantera samma rättigheter för de barn som tillhör 

minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar, eftersom dessa riskerar 

särbehandling och diskriminering i förhållande till barn som tillhör 

majoritetssamhället. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, i en mångkulturell kontext, undersöka på vilket sätt 

principen om barnets bästa har tolkats och tillämpats hittills i Sverige samt 

diskutera sociala och kulturella förändringar i samhället och avgöra på vilket sätt 

dessa kan påverka innebörden av barnets bästa. Med hänsyn till att barn i Sverige 

kan tillhöra olika minoritetsgrupper med egna unika kulturellt, religiöst eller 

traditionellt betingade behov och förutsättningar, är det angeläget att klargöra 

rättsläget för dessa barn samt sätta dessa i relation till "vanliga" barn, det vill 

säga barn som tillhör majoritetssamhället. 

I och med att Barnkonventionen blir svensk lag finns det dessutom anledning att 

diskutera huruvida principen om barnets bästa bör förtydligas, antigen genom 

ytterligare lagstiftning eller genom rättspraxis, i syfte att göra principen mer 

förutsebar. Å andra sidan kan själva naturen av mål och ärenden som rör barn 

föranleda en unik bedömning i varje fall där varje barn ska behandlas utifrån dess 

särskilda omständigheter. Det är i så fall relevant att avgöra huruvida principen 

om barnets bästa följaktligen ska variera i innebörd från fall till fall eller 

konkretiseras så att den är allmängiltig och kan användas schablonmässigt som 

en checklista. 

                                              
7 SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag, s. 30. 
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För min uppsats är det av största intresse att behandla de fall då ett barn växer 

upp i Sverige men ändå påverkas av andra kulturer och traditioner än de svenska 

på grund av att barnet har kopplingar till en annan religion eller kultur än 

majoritetssamhället. I dessa fall måste barnets bästa avgöras genom att beakta 

även de omständigheter som betingas av barnets mångkulturalitet. I sådana fall 

uppstår frågan om i hur stor grad sådana omständigheter ska påverka 

bedömningen om barnets bästa samt i vilka fall de får förbises i förmån för andra 

intressen. 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen kommer jag främst att använda en rättsdogmatisk metod för att 

fastställa gällande rätt utifrån vissa rättskällor. Med hjälp av rättskällorna ämnar 

metoden huvudsakligen att fastställa hur en rättsregel ska tolkas och tillämpas i 

ett visst konkret sammanhang. Den rättsdogmatiska metoden utgår från de 

allmänt accepterade rättskällorna samt den hierarkiska rätsskälleläran.8 

 Materialet som används i uppsatsen är främst den konventionstext som utgör 

Barnkonventionen samt svensk lag som rör barns rättigheter generellt samt mer 

specifikt om barnäktenskap och omskärelse av pojkar. Dessutom kommer jag att 

beakta förarbeten till dessa lagar för att utröna vad lagstiftarens avsikt med varje 

lag var samt hur lagstiftaren avsåg att lagen borde tolkas och tillämpas i vissa 

specifika situationer. Jag kommer dessutom använda allmänna kommentarer från 

FN:s kommitté för barnets rättigheter.9 Dessa allmänna kommentarer är inte 

bindande för konventionsstaterna men ska användas som vägledning vid tolkning 

av konventionsbestämmelserna. Uppsatsen kommer dessutom att utgå från 

tillgänglig praxis, både svensk och internationell, rörande barns rättigheter och 

särskilt bedömningen av barnets bästa. Slutligen kommer jag använda mig av 

doktrin där barnets bästa i mångkulturella sammanhang diskuterats samt doktrin 

angående Barnkonventionen och dess bestämmelser generellt. Eftersom de 

                                              
8 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 21. 
9 Hädanefter ”Barnrättskommittén” 
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viktigaste exempelområdena i min uppsats är barnäktenskap och omskärelse av 

pojkar beaktas doktrin som behandlar dessa mer ingående.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen, vars fokus är barn i ett mångkulturellt Sverige, avgränsas i första 

hand till att behandla bestämmelserna i Barnkonventionen eftersom den ska 

inkorporeras i svensk lag och börja gälla den 1 januari 2020.10 Med anledning av 

inkorporeringen finns ett intresse av att förtydliga Barnkonventionens 

bestämmelser i förutsebarhets- och rättssäkerhetssyfte. 

Eftersom principen om barnets bästa ska beaktas i varje mål och ärende som rör 

barn kommer uppsatsen avgränsas till vissa situationer där den multikulturella 

aspekten av det svenska samhället kan orsaka problem. Alltså kommer jag inte 

behandla fall där barnet endast omfattas av svensk kultur och sedvanor utan 

fokusera på barn vars bakgrund måste föranleda en avvägning eller kompromiss 

mellan olika avvägningar angående barnets bästa.  

Följaktligen kommer uppsatsen avgränsas till att behandla endast de situationer 

där barnets grupptillhörighet kan komma att aktualisera olika tolkningar och en 

intresseavvägning måste vidtas för att fastställa barnets bästa. Jag kommer främst 

att fokusera på omskärelse av pojkar och barnäktenskap eftersom dessa områden 

föranleder diskussion och problematik i tolkningen och tillämpningen av barnets 

bästa. Dessa områden sätter dessutom barnets bästa direkt i en mångkulturell 

kontext eftersom de har relevans för barn som tillhör minoritetsgrupper. 

 

                                              
10 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
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2 Mångkultur i Barnkonventionen 

2.1 Inledning 

Redan i preambeln till Barnkonventionen stadgas att de rättigheter som följer av 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter ska gälla för alla människor, utan 

åtskillnad av något slag. Detta innebär att rättigheterna är universella och ska 

åtnjutas av alla, oberoende av ras, hudfärg, kön, språk, religion, ursprung eller 

politisk åskådning. Dessutom uttrycks att konventionen ska ta "vederbörlig 

hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värden när det gäller 

barnets skydd och harmoniska utveckling". Att ta hänsyn till dessa traditionella 

och kulturella egenheter innebär att trots att samtliga rättigheter ska gälla för alla 

utan åtskillnad av något slag, ska rättigheterna inte tolkas och tillämpas enhetligt 

för alla i varje situation. Tvärtom måste de konventionsgaranterade rättigheterna 

tolkas och tillämpas i ljuset av det individuella barnets unika omständigheter i det 

enskilda fallet.11 Lagstiftaren menar att en alltför ingående reglering av barnets 

bästa i lag kommer innebära att principen förlorar sin flexibilitet i det enskilda 

fallet.12 En sådan särskild omständighet som måste beaktas vid en utredning om 

barnets bästa är att barnet tillhör en minoritetsgrupp.13 Barns grupptillhörighet 

och mångkulturalitet kan alltså vara en avgörande faktor vid tolkningen och 

tillämpningen av bestämmelserna i konventionen. Det är därmed av intresse att 

utröna i vilken mån denna omständighet påverkar bedömningen av barnets bästa 

samt om Barnkonventionen som svensk lag kommer att innebära någon ändring i 

sådana här fall. 

2.2 Vad är mångkultur? 

Begreppet mångkultur kan ha olika innebörd beroende på kontext och avser olika 

typer av kulturell mångfald. Följande framställning av mångkultur följer 

                                              
11 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14, Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet, s. 

13. 
12 Prop. 2005/06:99, Nya vårdnadsregler, s. 40; Prop. 1997/98:7, Vårdnad, boende och umgänge, s. 47. 
13 SOU 2016:19 s. 603. 
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beskrivningen i Mosa Sayeds doktorsavhandling.14 Sayed redogör för bland annat 

den kanadensiske filosofen Will Kymlickas användning av uttrycket mångkultur. 

Kymlicka anser att mångkultur kan avse både de samhällsgrupper som utgörs av 

nationella minoriteter samt de som utgörs av invandrargrupper. De nationella 

minoriteterna avser grupper som har en distinkt kultur som har införlivats i 

samhället och invandrargrupperna avser de som lämnat sin nationella gemenskap 

för att ansluta sig till ett nytt.15 Denna definition omfattar alltså inte de sociala 

rörelser som historiskt marginaliserats av majoritetssamhället som exempelvis 

kvinnor eller homosexuella.16 Denna särdragning överensstämmer enligt Sayed 

med den brittiske filosofen Bhikhu Parekhs syn på att så kallad "communal 

diversity" är av störst intresse i ett samhälle. "Communal diversity" består i att 

olika grupper i samhället upprätthåller och lever enligt andra regler, traditioner, 

trosuppfattningar och sedvänjor, det vill säga att de tillhör en annan kultur än 

majoritetssamhället.17 En sådan användning av begreppet mångkultur som 

förespråkas av Kymlicka verkar överensstämma med den vedertagna förståelsen i 

Europa.18 

2.3 Relevanta konventionsbestämmelser 

2.3.1 Artikel 2 om icke-diskriminering 

Artikel 2 i Barnkonventionen stadgar att "konventionsstaterna ska respektera och 

tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna 

konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom 

funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt". Dessutom åläggs 

konventionsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

skyddas mot den diskriminering som kan följa av familjens bakgrund, religion 

och kultur i övrigt. I grunden innebär artikeln endast ett diskrimineringsförbud 

                                              
14 Sayed, Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige, 2009, s. 31. 
15 Se Kymlicka, Multicultural Citizenship. 2003, s. 11. 
16 Se Kymlicka, 2003, s. 19 f. 
17 Jfr Parekh, Rethinking Multiculturalism, 2006, s. 3f. 
18 Sayed, 2009, s. 32. 
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men sett till en mångkulturell kontext erkänns dessutom att barn som tillhör en 

annan kultur har en särskild skyddsställning i konventionen.  

2.3.2 Artikel 14 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 

Artikel 14 ålägger konventionsstaterna att "respektera barnets rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet". Däremot ställer artikel 14.3 upp de 

omständigheter under vilka dessa friheter får inskränkas. Inskränkningarna måste 

vara föreskrivna i lag och vara "nödvändiga för att skydda den allmänna 

säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan, den allmänna moralen eller 

andra personers grundläggande fri- och rättigheter". 

2.3.3 Artikel 17 om massmedier och artikel 29 om utbildning 

Även artikel 17 och artikel 29 i Barnkonventionen kan nämnas eftersom även 

dessa innehåller hänvisningar till mångkultur i konventionsstaterna. I artikel 17 

finns en uppmaning till att massmedier ska ta särskild hänsyn till de språkliga 

behoven hos barn som tillhör en minoritetsgrupp eller en urbefolkning. Artikel 

29 utgör målsättningar för konventionsstaternas utbildning av barn och syftar till 

att bland annat säkerställa att utbildningen förbereder barn för att liv i ett 

mångkulturellt samhälle där alla minoritetsgrupper samt urbefolkningen ska 

respekteras.  

2.3.4 Artikel 24 om hälsa, sjukvård och rehabilitering 

I artikel 24 garanteras barn en rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- 

och sjukvård samt rehabilitering. I 24.3 stadgas att konventionsstaterna har en 

skyldighet att vidta åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är 

skadliga för barns hälsa. Denna artikel är relevant både i frågan om 

barnäktenskap och i frågan om omskärelse av pojkar. Lydelsen i artikel 24.3 

innebär att den i ett land som Sverige primärt har betydelse för mångkulturella 

barn, det vill säga de barn som tillhör en kultur eller religion där sådana skadliga 

sedvänjor praktiseras. Tillsammans med artikel 14 utgör dessa bestämmelser en 

möjlighet för lagstiftaren att inskränka minoritetsgruppers verksamheter. 

Konventionen medger alltså att det finns vissa aspekter av mångkultur som kan 

vara skadliga för samhället och ger därmed en rätt för varje konventionsstat att 
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bestämma vad som anses vara acceptabelt i det egna samhället samt å andra sidan 

förbjuda det som anses vara oacceptabelt. 

2.3.5 Artikel 30 om rätt till språk, kultur och religion 

I artikel 30 stadgas att "I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga 

minoriteter eller personer som tillhör ett urfolk ska ett barn som tillhör en sådan 

minoritet eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att tillsammans med andra 

medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin 

egen religion eller använda sitt eget språk". Artikeln urskiljer två relevanta fall av 

mångkultur som båda måste beaktas och skyddas, nämligen intressen för barn 

som tillhör ursprungsbefolkningen samt intressen för barn som tillhör en annan 

minoritetsgrupp. 

2.4 Barnrättskommitténs allmänna kommentarer 

2.4.1 Barnrättskommittén 

Barnrättskommittén har i uppdrag att övervaka att Barnkonventionen efterlevs i 

de länder som ratificerat den. Alla länder som har ratificerat Barnkonventionen 

rapporterar regelbundet till Barnrättskommittén om vad de har gjort för att 

tillgodose barns rättigheter enligt Barnkonventionen. Kommittén består av 18 

oberoende experter som ska agera i egenskap av särskilda experter och sträva 

efter att Barnkonventionens bestämmelser respekteras i konventionsstaterna.19 

Förutom att kritisera de stater som granskas, utfärdar Barnrättskommittén 

genomgående allmänna kommentarer som handlar om hur olika bestämmelser i 

Barnkonventionen ska tolkas och tillämpas. Kommentarerna syftar till att vara ett 

stöd för konventionsstaterna i deras arbete med att förverkliga de bestämmelser 

som finns i konventionen.20 Dessa kommentarer är inte bindande för 

konventionsstaterna utan avsedda som vägledning i tolkningsarbetet samt som en 

reflektion för hur FN anser dessa bestämmelser bör komma till uttryck.21 

                                              
19 Se artikel 43.2 Barnkonventionen. 
20 Prop. 2017/18:186, s. 84. 
21 A.a., s. 91. 
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2.4.2 Allmänna kommentarer som behandlar mångkultur 

I de första tio allmänna kommentarerna behandlas inte frågan om mångkulturella 

barn22 mer ingående än att konventionsstaterna blir påminda om barn som tillhör 

minoritetsgrupper eller urbefolkningar har en särskild ställning och om att 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser som tillförsäkrar barnen denna 

särskilda ställning. Exempelvis skriver kommittén i sin nionde allmänna 

kommentar om rättigheter för barn med funktionsnedsättning att 

konventionsstaterna "måste ägna särskild uppmärksamhet åt barn som tillhör 

minoriteter eller ursprungsbefolkningar. Dessa barn är särskilt utsatta, och 

sannolikt redan mer marginaliserade inom sina samhällen. Programmen och 

strategierna måste alltid vara kulturellt och etniskt anpassade."23 Trots att 

kommentaren främst avser barn som har funktionsnedsättningar, är dessa barns 

eventuella mångkulturalitet en faktor som ansågs vara relevant att ta upp. 

Barnrättskommittén tycks genomgående i sina kommentarer likställa barn som 

tillhör en ursprungsbefolkning med barn som tillhör andra minoritetsgrupper, 

genom att diskutera och nämna dessa i samma anda utan att göra någon 

uttrycklig åtskillnad.24 Eftersom konventionstexten inte gör någon principiell 

skillnad på dessa barn verkar kommittén i sina allmänna kommentarer inte göra 

det heller.  

2.5 Allmän kommentar 11 om barn som tillhör ursprungsbefolkningar 

2.5.1 Ursprungsbefolkningar och minoritetsgrupper 

FN:s fackorgan Internationella arbetarorganisationen (ILO)25 utarbetade år 1989 

en konvention om urfolks rättigheter. Denna konvention, ILO-konvention 

nummer 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självständiga stater från 1989 (ILO 

169) innefattar regler och åtaganden till skydd för urfolk. Artikel 1 b i 

                                              
22 Jag använder uttrycket "mångkulturella barn" som samlingsnamn för barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar samt barn som tillhör andra minoritetsgrupper. 
23 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 9, Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar, s. 23. 
24 Se ex. Barnrättskommitténs allmänna kommentarer, nr 3 Hiv/aids och barnets rättigheter, s.8, nr 4 

Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter, s. 5, nr 10 Barnets 

rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare, s. 26. 
25 Förkortningen kommer från engelskans International Labour Organisation. 
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konventionen definierar begreppet ursprungsfolk eller urfolk som folk i 

självständiga stater som anses ursprungliga på grund av att de härstammar från 

de folk som bebodde landet då en erövring eller kolonisation skedde eller då de 

nuvarande statsgränserna blev fastslagna. För att räknas till ett urfolk måste 

folket ha bibehållit alla eller en del av sina sociala, ekonomiska, kulturella och 

politiska institutioner.26 Inom EU är samerna det enda erkända urfolket.27 

Inom folkrätten finns ingen enhetlig definition av begreppet minoritet.28 Däremot 

finns det vissa allmänt accepterade omständigheter som i regel utgör en 

minoritetsgrupp. För det första finns ett objektivt kriterium på gruppens storlek 

och karaktär. Gruppen ska vara i numerärt underläge i förhållande till majoriteten 

samt inneha vissa etniska, språkliga eller religiösa särdrag som skiljer dem från 

resten av samhället. Dessutom måste det subjektiva kriteriet på att gruppens 

medlemmar måste känna sig som en del av en minoritet samt uttrycka en vilja att 

bevara sin särart vara uppfyllt.29 Nationella minoritetsgrupper i Sverige skiljer sig 

från andra etniska minoritetsgrupper eftersom de nationella minoritetsgrupperna 

har befolkat landet under en lång tid och deras kulturer utgör en del av det 

svenska kulturarvet.30 I Sverige är de erkända nationella minoritetsgrupperna 

judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.31 I min uppsats avser 

begreppet minoritetsgrupper i sig alla typer av minoriteter, oavsett eventuell 

särställning i svensk lag, förutsatt att gruppen gör anspråk på en egen kultur eller 

traditioner som påverkar barnet. 

Rättigheter som gäller för urbefolkningar respektive för andra minoriteter kan ha 

olika karaktär med hänsyn till gruppernas olika behov. Rättigheter för minoriteter 

är främst inriktade på deltagande samt lika rättigheter i förhållande till samhällets 

                                              
26 Från ILO:s databas ILOLEX nås både konventionstext och ratifikationslista. 
27 Svenska Röda Korsets utbildningsmaterial, Nationella minoriteter och urfolk - skydd och rättigheter, 

reviderad 2011, s. 22. 
28 Se Johansson Dahre, Om folk och minoriteter i folkrätten, SvJT 1992, s. 470 ff. 
29 Svenska Röda Korsets utbildningsmaterial, Nationella minoriteter och urfolk - skydd och rättigheter, 

reviderad 2011, s. 20. 
30 Prop. 2008/09:158, Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella 

minoriteterna, s. 14. 
31 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk §2. 
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övriga grupper.32 Rättigheter för urbefolkningar däremot är starkt förknippade 

med den historiska kränkning de fått genomlida och syftar till att återgälda dessa 

i den mån det är möjligt. Således utgår rättigheter för ursprungsbefolkningar från 

gruppens rätt till land och naturresurser i områdena de lever.33 Folkrättsligt är 

regelverket för urbefolkningar mer extensiv än de för andra minoritetsgrupper i 

ett land.34 

2.5.2 Åtskillnad mellan barn som tillhör ursprungsbefolkningar och 

minoritetsgrupper 

Barnrättkommitténs allmänna kommentar 11 avser barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar och deras särskilda rättigheter enligt konventionen. 

Kommittén argumenterar för att den "allvarliga diskrimineringen av barn som 

tillhör ursprungsbefolkningar" strider mot artikel 2 om icke-diskriminering och 

föranleder därmed behovet av en allmän kommentar.35 Kommittén anför inte 

exakt vad denna diskriminering skulle bestå av men de utpekar hälso- och 

sjukvård samt utbildning som särskilda problemområden.36 I denna kommentar 

gör kommittén för första gången en skillnad mellan barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar och barn som tillhör andra minoritetsgrupper. Denna 

allmänna kommentar behandlar endast barn som tillhör ursprungsbefolkningar 

med motiveringen att "de specifika hänvisningarna i konventionen till barn som 

tillhör ursprungsbefolkningar vittnar om ett erkännande av att de behöver 

särskilda åtgärder för att kunna åtnjuta sina rättigheter till fullo". Vidare skriver 

kommittén att de konsekvent beaktat situationen för barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar, "Eftersom kommittén har noterat att barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar ställs inför betydande utmaningar under utövandet av sina 

                                              
32 Svenska Röda Korsets utbildningsmaterial, Nationella minoriteter och urfolk - skydd och rättigheter, 

reviderad 2011, s. 24. 
33 Se Spiliopoulou Åkermark, Justifications of minority protection in international law, 1997, s. 21 
34 Svenska Röda Korsets utbildningsmaterial, Nationella minoriteter och urfolk - skydd och rättigheter, 

reviderad 2011, s. 24. 
35 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 11, Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras 

rättigheter enligt konventionen, s.3. 
36 A.a., s. 3 
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rättigheter har den utfärdat särskilda rekommendationer i sina slutsatser", anför 

kommittén.37 

Vad gäller åtskillnaden mellan barn som tillhör ursprungsbefolkningen och barn 

som tillhör andra minoritetsgrupper skriver kommittén att "konventionen 

innehåller hänvisningar till barn som tillhör såväl minoriteter som 

ursprungsbefolkningar. Vissa hänvisningar i denna allmänna kommentar kan 

vara relevanta för barn som tillhör minoritetsgrupper, och kommittén kan i 

framtiden besluta sig för att utarbeta en allmän kommentar som särskilt inriktar 

sig på barn som tillhör minoritetsgrupper". Däremot specificerar kommittén 

aldrig vilka delar av den allmänna kommentaren som kan vara relevanta även för 

barn som tillhör minoritetsgrupper. Dessutom innehåller kommentaren ingen 

redogörelse för i vilka avseenden dessa grupper principiellt skiljer sig åt från 

varandra samt huruvida det finns hänvisningar i kommentaren som endast är till 

för ursprungsbefolkningar och inte för andra minoritetsgrupper. 

Barnrättskommittén argumenterar för att de specifika hänvisningarna i 

Barnkonventionen till barn som tillhör ursprungsbefolkningen innebär att sådana 

barn har bedömts vara i behov av särskilda åtgärder för att ha möjlighet att 

åtnjuta alla sina rättigheter. Denna uppfattning grundas i att barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar möter stora hinder under utövandet av sina rättigheter 

enligt konventionen. Kommittén pekar på den "allvarliga diskrimineringen" av 

barn som tillhör ursprungsbefolkningar och anser att diskrimineringen föranleder 

en allmän kommentar.38 Denna diskriminering kommer till uttryck bland annat 

genom att lagstiftare och rättstillämpare inte ordentligt beaktar de särskilda 

behov som följer av att barnet tillhör en ursprungsbefolkning.39. Jag anser att 

detsamma gäller för barn som tillhör minoritetsgrupper. Även i de fallen riskerar 

barnets rättigheter att inte förverkligas på det sett som avsetts i Barnkonventionen 

eftersom rättstillämpare inte beaktar de särskilda omständigheter som föreligger 

                                              
37 Allmän kommentar 11, s. 3. 
38 A.a., s. 3. 
39 Se Allmän kommentar 11, s. 7. 
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för sådana barn. Barn som tillhör andra minoritetsgrupper utsätts i detta avseende 

också för diskriminering eftersom deras särskilda ställning inte beaktas. 

Kommittén noterar även att "barn som tillhör ursprungsbefolkningar inte alltid 

ägnats den uttryckliga omtanke de förtjänar. I en del fall har deras särskilda 

situation överskuggats av frågor av bredare intresse för ursprungsbefolkningar"40. 

Att kommittén här specificerar att just barn som tillhör ursprungsbefolkningar 

behöver särskild uppmärksamhet beror troligtvis på att det finns flertalet 

dokumenterade fall där det enskilda barnets bästa har fått ge vika för gruppens 

intressen och behov. Barnets bästa kan inte alltid likställas med gruppens bästa 

och problemet uppstår när dessa måste ställas och vägas mot varandra. Här 

uppstår en intressekonflikt mellan å ena sidan barnets intresse av att få sitt bästa 

satt i främsta rummet och å andra sidan gruppens intresse av att få utöva sin 

kultur, religion och traditioner. 

2.5.3 Kollektiva kulturella rättigheter 

Kommittén argumenterar vidare för att när principen om barnets bästa ska 

tillämpas för barn som tillhör en ursprungsbefolkning är det viktigt att beakta på 

vilket sätt denna rättighet förhåller sig till kollektiva kulturella rättigheter. 

Eftersom barnets bästa både är en individuell och en kollektiv rättighet är det 

viktigt att garantera efterlevnaden av de traditionella sedvanorna som 

överensstämmer med lagstiftarens uppfattning om barnets bästa. För att 

säkerställa detta samarbete rekommenderar Barnrättskommittén att lagstiftaren 

rådfrågar ursprungsbefolkningen innan det antas nya lagar som rör barn. Särskilt 

ska beaktas barnets behov av att utöva sina kulturella rättigheter tillsammans med 

andra medlemmar av sin grupp. Syftet med att involvera gruppen i 

lagstiftningsarbetet är att se till att de barnens bästa bedöms på ett "kulturellt 

hänsynstagande sätt".41 

Att lagstiftaren ska så långt det är möjligt rådfråga berörda grupper och utforma 

lagar i samråd med dessa är inte ovanligt när det rör sig om rättsområden som 

                                              
40 Allmän kommentar 11, s. 7 f. 
41 A.a., s. 31. 
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kan vara kulturellt eller religiöst "känsliga".42 På grund av bristande kunskap 

angående hur vissa åtgärder kan påverka medlemmar från en viss grupp i 

samhället kan lagstiftaren vända sig till den gruppen för att med större säkerhet 

kunna förutse konsekvenserna. Varken kommitténs anvisningar eller 

Regeringsformens bestämmelser innebär en skyldighet för lagstiftaren att 

rådfråga berörda grupper i samhället. Däremot medför Regeringsformen en 

skyldighet att ta ställning till huruvida särskilda yttranden behövs för 

beredningen eller inte. Denna skyldighet omfattar i relevanta sammanhang både 

ursprungsbefolkningen samt andra minoritetsgrupper. Barnrättskommitténs 

anvisningar fungerar endast som rekommendation till rättstillämpare om att de 

bör utnyttja konsultationen så långt det är möjligt. Eftersom grundlagen inte gör 

någon skillnad på olika minoritetsgrupper angående möjligheten att inhämta 

yttranden vid beredningen av regeringsärenden är det tämligen irrelevant att 

påpeka att kommittén i sin allmänna kommentar endast behandlar 

ursprungsbefolkningen. Visserligen kan det argumenteras för att lagstiftaren 

behöver en påminnelse om att även andra minoritetsgrupper gynnas av att 

rådfrågas innan ett beslut som rör dem godtas. Däremot har detta tillgodosetts 

genom bestämmelsen i Regeringsformen och genom att svensk lagstiftning 

traditionellt fäster stor vikt vid att ta hänsyn till minoritetsgrupper som kan 

påverkas.  

Kommittén rekommenderar vidare att konventionsstaterna utbildar relevanta 

yrkeskategorier om vikten av att ta hänsyn till barnets kollektiva kulturella 

rättigheter vid utredningen om barnets bästa.43 Denna utbildning ska utföras i 

syfte att uppfylla kravet på att konventionsstaterna genomgående ska vidta aktiva 

åtgärder som leder till att principen tillämpas systematiskt. Om inte 

rättstillämpare är särskilt medvetna om att barn kan ha kollektiva rättigheter som 

ska beaktas eller hur stor vikt dessa kollektiva rättigheter ska ha i förhållande till 

de individuella rättigheterna, kommer principen om barnets bästa inte få ett 

                                              
42 Se Regeringsformen 7:2 - "Vid beredningen av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och 

yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas 

sammanslutningar och enskilda att yttra sig". 
43 Allmän kommentar 11, s. 8. 
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effektivt genomslag vad gäller de grupperna. Här gör kommittén visserligen 

ingen uttrycklig skillnad mellan kollektiva rättigheter för barn som tillhör 

ursprungsbefolkningen och de för barn som tillhör en minoritetsgrupp. Eftersom 

syftet bakom uppmaningen ligger på medvetandehöjande angående barns 

kollektiva kulturella rättigheter i allmänhet, kommer rättstillämparna själva 

kunna dra paralleller mellan de olika grupperna av barn.  

2.5.4 Reflektioner 

2.5.4.1 Är rättsläget klart nog? 

Med tanke på de likheter mellan fastställandet av barnets bästa för barn som 

tillhör ursprungsbefolkningar och barn som tillhör andra minoritetsgrupper, hade 

rättsläget blivit mycket klarare ifall kommittén utfärdade en allmän kommentar 

angående barn som tillhör minoritetsgrupper. Ytterligare förtydliganden är 

påkallade även ur förutsebarhets- och rättssäkerhetssyften eftersom de 

konventionsgaranterade rättigheterna ska tillämpas på olika sätt i förhållande till 

olika barn. Inte endast svårigheten med att ta hänsyn till kollektiva kulturella 

rättigheter, men även risken för att det enskilda barnets intressen och behov 

förbises eller kränks borde vara tillräckligt för att föranleda vägledning från 

kommittén. Onekligen är åtminstone ett förtydligande påkallat angående vilka 

punkter i kommitténs allmänna kommentar 11 är tillämpliga även på barn som 

tillhör andra minoritetsgrupper än urbefolkningen. Med hänsyn till de svårigheter 

som svenska lagstiftare och rättstillämpare möter vid tolkningen och 

tillämpningen av barnets bästa i fall då barnet tillhör en annan religion eller 

kultur än majoritetsbefolkningen är det orimligt att anta att en effektiv, 

fungerande ordning kommer uppkomma från praxis.  

Visserligen innebär den dynamiska naturen av principen om barnets bästa att 

barn teoretiskt sett garanteras en noggrann övervägning där alla relevanta 

intressen vägs mot varandra innan ett beslut fattas.44 Barnrättskommittén skriver i 

allmän kommentar nr 14 att när barnets bästa står i konflikt med andra intressen 

                                              
44 Prop. 1997/98:7 s. 104. 
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eller rättigheter måste konflikten "lösas från fall till fall genom att alla parters 

intressen omsorgsfullt vägs mot varandra och en lämplig kompromiss nås".45 

Dessutom poängterar kommittén att i och med att barnets bästa ska sättas i 

"främsta rummet" måste barnets intresse ha hög prioritet och inte bara vara ett 

bland flera överväganden.46 Däremot kommer varje konventionsstat kunna fästa 

olika mycket betydelse till barnets åsikter, vilket innebär att rådande ordning 

legitimerar olikbehandling konventionsstaterna emellan.47 Dessutom kommer 

konventionsstaterna prioritera barnets intressen annorlunda i varje enskild 

situation beroende på de relevanta omständigheterna. Ett sådant omfattande 

tolkningsutrymme kommer rimligtvis leda till att barn olikbehandlas även inom 

konventionsstaterna, särskilt när ett mångkulturellt barn är i centrum eftersom det 

ökar antalet omständigheter rättstillämparen har att beakta. 

I nuläget är frågan om konventionens tolkning och tillämpning avseende barn 

som tillhör minoritetsgrupper fortfarande obesvarad i Barnrättskommitténs 

allmänna kommentarer. Fortfarande är det endast allmän kommentar nr 11 som 

indikerar på en skillnad mellan grupperna. Mot bakgrund av första tio allmänna 

kommentarerna kan det som kommittén anför angående barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar anses gälla även för barn som tillhör andra 

minoritetsgrupper. I de efterföljande allmänna kommentarerna, det vill säga efter 

allmän kommentar nr 11, återgår kommittén till att inte göra någon skillnad på 

barn som tillhör ursprungsbefolkningen och barn som tillhör andra 

minoritetsgrupper.48 Eftersom kommentaren inte klargjordes i efterhand får vi 

anta att den skillnad som görs mellan grupperna var medveten och fortfarande 

relevant. Däremot verkar denna distinktion vara begränsad till att endast omfatta 

innehållet i allmän kommentar nr 11, varför grupperna i framtiden får anses vara 

likställda i alla övriga avseenden.  

                                              
45 Allmän kommentar 14, s. 11. 
46 Notera att "främsta rummet" är den gamla svenska översättningen på "a primary consideration", vilket 

har ersatts med "i första hand beaktas". 
47 Jfr Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige, 2005, s. 55 f. 
48 Se ex. Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nr 13, Barnets rätt till frihet från alla former av 

våld, s. 12; nr 16, Staternas skyldigheter rörande näringslivets påverkan på barnets rättigheter, s. 8; nr 

17, Barnets rätt till vila, fritid , lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet s. 4. 
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2.5.4.2 Avvägningsproblem 

Dessutom ska det som enligt allmän kommentar nr 11 gäller för 

ursprungsbefolkningar i viss mån kunna tillämpas analogt även för barn som 

tillhör andra minoritetsgrupper än ursprungsbefolkningen.49 I kommentaren anför 

kommittén att särskild uppmärksamhet ska tillägnas barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar i fråga om främjandet av deras utveckling och i syfte att 

bevara deras rättigheter. Dessutom betonar kommittén de svårigheter som kan 

uppstå i förhållande till exempelvis diskrimineringsförbudet i artikel 2 och 

barnets bästa i artikel 3.50 Att barnen i högre grad utsätts för diskriminering samt 

att vid hänsyn till barnets bästa måste beaktas även kollektiva kulturella 

rättigheter gäller för både barn som tillhör ursprungsbefolkningar och för barn 

som tillhör andra minoritetsgrupper. Särskilt avvägningen mellan artikel 30 och 

artikel 24.3 samt artikel 14.3 kan vara problematisk för lagstiftare och 

rättstillämpare utan konkret vägledning från konventionen i övrigt eller från 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer.51Å ena sidan ska barn som tillhör 

minoritetsgrupper eller en urbefolkning inte vägras rätten att utöva sin kultur, 

religion och tradition medan dessa utövanden å andra sidan inte får vara skadliga 

för barns hälsa eller ett hot mot allmän säkerhet, rättsordningens grunder, allmän 

moral eller andra personers fri- och rättigheter. Utan tydlig vägledning kan en 

sådan avvägning te sig godtycklig, eftersom de nämnda bestämmelserna är 

tämligen vaga och mångtydiga. 

                                              
49 Se allmän kommentar 11, s. 4. 
50 Se a.a.., s. 6 ff. 
51 Jfr med vad Barnrättskommittén anför på s. 5 i Allmän kommentar 11. 
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3 Barnets bästa och andra grundpelare i 

Barnkonventionen 

3.1 Barnkonventionen och särskilt om principen om barnets bästa 

Barnkonventionen är indelad i tre avdelningar, varav den första utgör en 

uppräkning av de rättigheter som tillförsäkras barn och de återstående två 

innehåller regler rörande implementering och administrativa bestämmelser. De 

rättigheter som räknas upp i den första avdelningen kan i sin tur delas in i 

kategorier utifrån vilket syfte rättigheterna har. Den första kategorin utgörs av 

grundläggande fri- och rättigheter som exempelvis rätt till liv, frihet och 

jämställdhet. Till den andra kategorin räknas sociala rättigheter som exempelvis 

skydd mot sexuellt utnyttjande och fysiska övergrepp. Den sista kategorin 

innehåller också sociala rättigheter som syftar till att främja barnets utveckling 

genom att exempelvis tillerkänna det rätten till utbildning och information.52 

Barnrättskommittén har identifierat fyra "allmänna principer"53 i 

Barnkonventionen, som kommer till uttryck i artiklarna 2, 3, 6 och 12 i 

konventionen. Dessa principer ska vara vägledande vid tolkningen och 

tillämpningen av resterande bestämmelser i Barnkonventionen.54 Av dessa 

rättigheter är principen om barnets bästa som återfinns i artikel 3 den mest 

grundläggande och den som är mest svårtolkad och svårtillämpad. Barnets bästa 

kan både ses som en rättsregel och som en rättsprincip. En rättsregel ger ett 

specifikt handlingsalternativ, medan en rättsprincip endast utgör en riktlinje för 

öppna bedömningar.55 När barnets bästa ska fastställas har rättstillämpare en 

skyldighet att göra en helhetsbedömning av barnets situation där alla relevanta 

omständigheter beaktas och vägs mot varandra för att avgöra det bästa möjliga 

                                              
52 Schiratzki, Barnrättens grunder, 2019, s. 34. 
53 CRC/C/SWE/CO/5, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte 

periodiska rapport, 2015, s. 3. 
54 Prop. 2017/18:186, s. 84. 
55 Schiratzki, 2019, s. 37. 
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för det enskilda barnet.56 Eftersom barnets bästa inte definieras närmare i vare sig 

konventionen eller i de allmänna kommentarerna måste dess exakta innehåll 

fastställas genom praxis.57 

Barnets bästa är visserligen ett medvetet vagt och öppet begrepp, men för att 

undvika alltför godtycklig tolkning och tillämpning har Barnrättskommittén i 

allmän kommentar nr 14 tagit fram vissa riktlinjer enligt vilka barnets bästa ska 

fastställas. Dessa riktlinjer är inte uttömmande och ytterligare faktorer kan läggas 

till grund för beslutet, förutsatt att syftet med dessa är att säkerställa en faktisk 

efterlevnad av de konventionsgaranterande rättigheterna.58 Faktorerna som ska 

tas i beaktning är barnets åsikter, barnets identitet, bevarandet av familjemiljön 

och upprätthållandet av relationer, omsorg om barnets skydd och säkerhet, utsatta 

situationer samt barnets rätt till hälsa och utbildning. En fördel med att använda 

sådana presumtioner om vad som utgör barnets bästa är att principen blir mer 

förenlig med traditionella rättssäkerhetskriterier som exempelvis likhet inför 

lagen och förutsebarhet.59 Resultatet av dessa etablerade kriterier är att barnets 

bästa i praxis inte tillämpas diskretionärt eller skönsmässigt utan grundas på vissa 

på förhand fastställda förhållningspunkter.60 Detta innebär delvis ett avsteg från 

anvisningarna i tidigare förarbeten där det stadgas att "bedömningen av vad som i 

ett enskilt fall är bäst för ett barn kan inte göras schablonmässigt utan måste bli 

beroende av omständigheterna i det särskilda fallet".61 

De rättigheter som Barnkonventionen garanterar i övrigt kan anses utgöra 

ramarna för vad barnets bästa är.62 Däremot är rättigheterna varken heltäckande 

eller uttömmande, varför de inte kan behandlas som tydliga parametrar för 

bedömningen av barnets bästa. Dessutom kommer barnets bästa i vissa fall 

inskränkas av dessa rättigheter eftersom ordalydelsen "i första hand beaktas" 

                                              
56 Prop. 1997:98:7, s. 104. 
57 Jfr Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister, SvJT 2002 

s. 143. 
58 Allmän kommentar 14, 2014, s. 14 ff. 
59 Schiratzki, 2019, s. 41. 
60 Se ex. NJA 1998, s. 675. 
61 Prop. 1997/98:7, s. 35. 
62 Se prop. 1989/90:107, s. 33. 
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innebär att barnets bästa måste vägas mot de andra rättigheterna i konventionen 

innan ett beslut kan fattas.63 I vissa fall får en konventionsgaranterad rättighet ge 

vika för andra omständigheter som medför barnets bästa.64 Å andra sidan ska 

artikel 3 vara vägledande i alla beslut som rör barn och användas för att belysa 

innebörden av andra artiklar i konventionen. Principen om barnets bästa ska vara 

vägledande då konventionen genomförs och kan användas som en "tiebreaker" 

vid konflikter mellan olika rättigheter i konventionen.65 

3.2 Närmare om barnets bästa enligt artikel 3.1 

Artikel 3.1  lyder: "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 

eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 

eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 

bästa".  

Med "åtgärd" menas inte endast beslut, utan även alla andra handlingar, 

uppföranden, förslag, förfaranden, tjänster och andra åtgärder.66 Även 

underlåtenhet att agera är en "åtgärd" i artikelns mening eftersom myndigheter 

gör ett aktivt val i att underlåta att agera för att skydda barn, alltså bör en 

prövning om barnets bästa föranleda denna underlåtenhet.  

Skyldigheten att garantera rättigheten om att barnets bästa ska beaktas gäller alla 

beslut och åtgärder som direkt eller indirekt påverkar barn. Alltså omfattas både 

varje åtgärd som direkt rör ett barn samt varje åtgärd som rör en grupp barn eller 

barn i allmänhet.67 Åtgärden behöver inte rikta sig till barn i strikt mening utan 

även åtgärder som även riktar sig till andra samhällsgrupper omfattas av 

bestämmelsen.68 Visserligen kan varje åtgärd som staten vidtar argumenteras 

påverka barn på ett eller annat sätt, detta betyder dock inte att alla åtgärder ska bli 

föremål för en prövning om barnets bästa. Ju större inverkan en handling kan 

anses få på ett eller flera barn, desto noggrannare måste barnets situation utredas 

                                              
63 Jfr med tidigare svensk översättning "skall barnets bästa komma i främsta rummet". 
64 Schiratzki, 2005, s. 54 f. 
65 Se SOU 1997:116, s. 234. 
66 Allmän kommentar 14, s. 8. 
67 A.a.., s. 8. 
68 Allmän kommentar 7, s. 7 f. 
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för att säkerställa barnets bästa.69 Syftet bakom distinktionen är att 

Barnrättskommittén anser att det kan finnas en skillnad mellan vad som ska anses 

vara barnets bästa angående ett individuellt barn respektive angående barn som 

grupp.70 En tydlig indikation på denna skillnad är att artikel 3 riktar sig delvis till 

"lagstiftande organ". Detta innebär att lagstiftaren i alla fall är skyldig att beakta 

barnets bästa, även i de situationer då lagstiftningen inte specifikt har att göra 

med barn.71 

"Offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner" ska tolkas extensivt och 

omfattar alla institutioner vars arbete och beslut påverkar barn samt 

förverkligandet av deras rättigheter.72 Med "domstolar" menas alla rättsprocesser 

i samtliga instanser och alla relevanta förfaranden som rör barn. Barnets bästa 

ska vara vägledande även i de fall där barnet riskerar att påverkas på grund av 

dess föräldrars konflikt med rätten och domstolen.73 Kommittén poängterar att 

traditionella straffrättsliga principer angående bestraffning måste ge vika för 

rehabilitering och reparation i fråga om unga lagöverträdare. Ifall de traditionella 

principerna tillämpas enhetligt oavsett ålder, kan inte barnets bästa tillgodoses.74 

Enligt artikel 1 och 2 i Barnkonventionen är "barn" alla personer under 18 års 

ålder inom en konventionsstats jurisdiktion. "Barn" ska förstås som å ena sidan 

det individuella barnet samt å andra sidan barn i ett kollektiv eller barn i 

allmänhet.75 Dessutom ska tillämpandet av denna bestämmelse ske med respekt 

för kollektiva kulturella rättigheter i de fall som rör ett barn som tillhör 

ursprungsbefolkningen.76 

                                              
69 Allmän kommentar 14, s. 8. 
70 Allmän kommentar 11, s. 8. 
71 Allmän kommentar 14, s. 10. 
72 Allmän kommentar 14, s. 9. 
73 Allmän kommentar 14, s. 9 . 
74 Allmän kommentar 10, s. 7. 
75 Allmän kommentar 11, s. 7 f. & Allmän kommentar 14, s. 9. 
76 A.a., s. 8 p. 30. jfr UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 

2004, s. 1. - I många fall överskuggas barnens behov av ursprungsbefolkningens behov i helhet, viktigt att 

inte förbise barnets bästa till förmån för gruppens bästa. 
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3.3 De övriga grundpelarna 

Enligt artikel 2 ska konventionsstaterna "respektera och tillförsäkra varje barn 

inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan 

åtskillnad av något slag". Bestämmelsen tvingar staterna att aktivt identifiera de 

individuella barn samt grupper av barn för vilka efterlevnaden av de 

konventionsgaranterade rättigheterna kan kräva särskilda åtgärder. 

Barnrättskommittén noterar att "icke-diskriminering inte innebär att alla 

behandlas exakt likadant"77. Även kommittén för de mänskliga rättigheterna har 

understrukit vikten av att konventionsstaterna har en skyldighet att vidta 

särskilda åtgärder för att förändra de betingelser i rättsordningen som kan ge 

upphov till diskriminering.78 

Artikel 6 stadgar att barn "Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende 

rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa 

barnets överlevnad och utveckling". Kommittén förklarar att "utveckling" ska 

tolkas som ett helhetsbegrepp som omfattar barnets fysiska, mentala, andliga, 

moraliska, psykologiska och sociala utveckling.79 Kommittén anför dessutom att 

de tolkar "hälsa och utveckling" mer extensivt än som de definieras i artiklarna 

24.3 respektive i artikel 6 och utvidgar dess omfattning i en allmän kommentar.80 

I konventionens art. 12 stadgas att barnets egna åsikter ska respekteras och att 

denna rättighet är en av konventionens grundläggande principer. Hur stor 

betydelse barnets åsikter ska ha för utgången av målet och för fastställandet av 

barnets bästa beror på barnets ålder och mognad81. Denna bestämmelse syftar till 

att framhäva barns roll som självständiga rättssubjekt med egna rättigheter som i 

någon utsträckning ska garanteras möjligheten att få yttra sina egna åsikter och 

behov och påverka utgången av mål som rör dem. 

                                              
77 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5, Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen 

om barnets rättigheter, s. 5 f. 
78 Gemensam allmän rekommendation nr 31 av Kvinnokommittén och allmän kommentar nr 18 av 

Barnrättskommittén, s. 147 ff. 
79 Allmän kommentar 5, s.6. 
80 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6, Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för 

konventionen om barnets rättigheter, s. 3. 
81 Allmän kommentar 14, s. 13. 
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3.4 Hur skyddas barnets identitet? 

Eva-Maria Svensson skriver i sina reflektioner föranledda av en konferens om 

barnets bästa som rättsligt begrepp att Barnkonventionen utgår från en 

"avvägning mellan två principer, att barnet är och bör vara ett självständigt 

rättssubjekt, med lika och fullt människovärde och inte mindre värd än vuxna, 

men samtidigt i behov av särskild omsorg och skydd på grund av sin sårbarhet"82 

Rätten till autonomi och integritet är därmed en viktig princip som följer av 

Barnkonventionen. Däremot kan det uppstå problem vid efterlevnaden av dessa 

rättigheter eftersom de syftar till barn, vars autonomi och integritet 

svårbedömd.83 Rättigheter för barn kan dessutom ha olika syften. Vissa 

rättigheter är till för att främja barnets autonomi medan andra är till för att 

skydda barnet. De rättigheter som är till för att skydda barnet innebär ofta att 

barnets autonomi åsidosätts eftersom tillämpningen av rättigheten hade resulterat 

i en intressekonflikt.84 

I konventionens art. 8 stadgas att barnet har en rätt att behålla sin identitet, vilket 

är en av de viktigaste faktorerna att beakta vid fastställandet av vad som är 

barnets bästa. Här ska särskilt beaktas att barnet i största möjliga mån ska 

garanteras kontinuitet i sin uppfostran, främst med hänsyn till barnets kulturella 

och religiösa bakgrund.85 Konventionsstaterna förpliktigas dessutom att 

respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Inskränkningar i friheten att utöva sin tro får endast genomföras med hänsyn till 

den allmänna säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan, den allmänna 

moralen eller andra personers fri- och rättigheter.86 

I konventionens art 16 stadgas att barnet har en rätt till familjeliv vilket innebär 

att bibehållandet av den rådande familjemiljön samt upprätthållandet av barnets 

relation till familjemedlemmar och samhället i övrigt ska garanteras. 

Barnrättkommittén nämner även staternas skyldighet till garanterad omsorg av 

                                              
82 Svensson, Barnets bästa i främsta rummet, 2001, s. 40. 
83 Se Stern, i Olsen m.fl., Barn och rätt. 2004, jfr Singer, Barns rätt, 2017, s. 33 f. 
84 Se Schiratzki, 2019, s. 31. 
85 Se artikel 20.3 i Barnkonventionen. 
86 Se artikel 14 i Barnkonventionen. 
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barnet och barnets skydd och säkerhet samt barnets rätt till hälsa. Detta ska inte 

tolkas som att barnet endast ska skyddas från fysisk och psykisk skada utan 

medför även en mer långtgående skyldighet att säkerställa barnets välfärd och 

utveckling på.87 

3.5 Utmaningar med inkorporeringen 

En inkorporering av konventionen innebär tydligare krav på rättstillämpare på att 

bestämmelser i svensk lag ska tolkas i ljuset av konventionen. Såsom 

Barnrättighetsutredningen konstaterade ska dessa krav förväntas bidra till att 

barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet.88 I och med 

inkorporeringen kommer konventionens bestämmelser vara direkt tillämpliga vid 

all beslutsfattande som rör barn. Värt att notera är att bestämmelserna i 

konventionen är mycket vagare än de i svensk rättsordning, varför konventionens 

ställning som direkt tillämplig rättskälla är relativt begränsad i vissa fall89. 

Det är viktigt att inte likställa inkorporeringen av Barnkonventionen med 

inkorporeringen av Europakonventionen och försöka argumentera analogt utifrån 

hur Sverige hanterade det då. Bortsett från skillnaderna mellan konventionernas 

innehåll och syften, är bestämmelserna i Europakonventionen mycket mer 

konkreta än de i Barnkonventionen. Dessutom finns det en domstol som är 

vägledande för tolkningen av Europakonventionens bestämmelser, vars 

avgöranden Sverige har åtagit sig att följa.90 Till sist ska nämnas att 

Europakonventionen har fått en särställning i svensk grundlag, varför en 

jämförelse med Barnkonventionen inte är rättvis.91 Regeringen argumenterar för 

att erfarenheter från Norges tidigare inkorporering av Barnkonventionen visar att 

avsaknaden av en särskild internationell domstol som tolkar konventionen inte 

har påverkat den praktiska tillämpningen. Relativt kort efter inkorporeringen har 

                                              
87 Allmän kommentar 14, s. 16. 
88 SOU 2016:19, s. 368. 
89 Singer, 2017, s. 15. 
90 Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06. 
91 Se RF 2:19. 
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praxis angående tolkning och tillämpning utvecklats i Norge som ersätter 

behovet av vägledning från ett överordnat organ.92 

Inför inkorporeringen argumenterade Lagrådet för att det råder för stor ovisshet 

kring den faktiska tolkningen och tillämpningen av Barnkonventionen.93 De 

flesta artiklar i konventionen är allmänt hållna och utformade så att de inte kan 

tillämpas direkt i enskilda fall. Frågan om vilka artiklar skulle kunna vara direkt 

tillämpliga får besvaras i efterhand i rättstillämpningen. Även frågor om på vilket 

sätt konventionens artiklar förhåller sig till bestämmelser i andra svenska lagar 

besvaras genom en generell hänvisning till allmänna tolknings- och 

tillämpningsmetoder som också får utarbetas i rättstillämpningen. Ett problem 

som Lagrådet noterar med att lägga så mycket ansvar på rättstillämpningen är att 

bestämmelserna i konventionen ska tillämpas av alla statliga organ i varje led 

som handlägger ärenden rörande barn.94 Alltså är det orimligt att vänta på att en 

enhetlig tolkning och tillämpning skapas i praxis eftersom avsaknaden av 

konkreta direktiv från lagstiftaren innebär att varje organ kommer ha olika 

uppfattningar angående vad bestämmelserna i konventionen innebär. Flera 

remissinstanser pekade dessutom på att skillnaderna vid tillämpningen av 

konventionen kan bli alltför stora, vilket är oförenligt med kravet på 

förutsebarhet i rättstillämpningen.95 Utan initial vägledning kommer även 

förfarandena ta mycket längre tid och på grund av ovissheten kan rättstillämpare 

komma att undvika konventionsbestämmelserna på grund av risken för 

missbedömning. Denna ordning är självfallet inte avsedd eftersom huvudsyftet 

med inkorporeringen är att garantera tillämpning i större utsträckning. Lagrådet 

ansåg dessutom att konventionen inte bör inkorporeras innan 

konventionsbestämmelsernas tillämpning i Sverige har klargjorts.96 Utredningen 

är till för att kartlägga hur konventionen behandlas i svensk lagstiftning och 

                                              
92 Socialutskottets betänkande, 2017/18:SoU25, Inkorporering av FN:s konvention om barnets 

rättigheter, s. 9. 
93 Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06. 
94 Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06. 
95 Prop. 2017/18:186, s. 71. 
96 Dir. 2018:20, Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med 

barnkonventionen. 
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rättstillämpning samt analysera bestämmelsernas innebörd i relation till det 

svenska samhället och dess förhållanden. Rimligtvis bör en sådan utredning 

föregå inkorporeringen åtminstone i syfte att avgöra huruvida den över huvud 

taget är påkallad.97 Regeringen ansåg å andra sidan att det tolkningsansvar som 

läggs på rättstillämparen inte är så stort att det ska vålla några problem. 

Regeringen fann dessutom inte att inkorporeringen inte skulle vara förenlig med 

kravet på förutsebarhet.98 Som nämnts har regeringens förslag antagits av 

riksdagen och konventionen kommer gälla som svensk lag från och med 2020. 

3.6 Särskilt om barnets vilja 

3.6.1 Artikel 12 

Barnkonventionens artikel 12 stadgar att barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

har en rätt att fritt uttrycka dessa åsikter i alla frågor som rör barnet. De uttryckta 

åsikterna ska tillmätas olika betydelse av rättstillämpare i förhållande till barnets 

ålder och mognad. Alla fysiska personer kan vara parter i en rättegång, vilket 

innebär att alla barn är partsbehöriga.99 Eftersom artikel 12 omfattar alla frågor 

som rör barnet måste barnet alltid beredas tillfälle att yttra sig ifall beslutet 

kommer påverka dem på något sätt. Här uppstår frågor om barns generella 

kompetens att yttra sig i frågor som rör dem på grund av att deras förmåga att 

göra rationella val är ifrågasatt.100 

3.6.2 Artikel 5 

Artikel 5 i Barnkonventionen anger att konventionsstaterna åtar sig skyldigheten 

att respektera det ansvar samt de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

föräldrar, vårdnadshavare den utvidgade familjen, eller gemenskapen enligt lokal 

sedvänja. Dessa personer har ett ansvar att ge lämplig ledning och råd då barnet 

utövar de rättigheter som erkänns i Barnkonventionen. Denna ledning ska stå i 

överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmågor, vilket 

innebär att barnet får en rätt till ökat självbestämmande i takt med sin 

                                              
97 Lagrådet, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-09-06. 
98 Prop. 2017/18:186, s. 79. 
99 Se Prop. 1994/95:224, Barns rätt att komma till tals, s. 14. 
100 Se Stern, The Child's right to participation - Reality or rhetoric?, 2006 s. 38 f. 
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utveckling.101 På grund av artikel 5 kan artikel 12 bli svårare att tolka och 

tillämpa med tanke på den tämligen otydliga gränsdragningen mellan föräldrars 

rätt att uppfostra sina barn102 och barnets rätt till självbestämmande. 

3.6.3 Barnets bästa och barnets vilja 

I samband med 1998 års reform av föräldrabalken uppmärksammades att barnets 

bästa och barnets vilja inte alltid är förenliga.103 Anna Singer argumenterar i detta 

avseende för att det finns två olika sätt att se på barn som rättsliga subjekt och 

rättighetsinnehavare.104 Å ena sidan finns ett behovsorienterat synsätt på barn 

som kommer till uttryck i artikel 3 om barnets bästa samt å andra sidan ett 

kompetensorienterat synsätt som kommer till uttryck i artikel 12 om barnets 

åsikter.105 I många fall kommer barnets vilja inte stå i samklang med vad som 

objektivt sett är det bästa för barnet, varför en intresseavvägning måste göras i 

det enskilda fallet för att avgöra vilket synsätt ska tillmätas störst betydelse.106 I 

brist på ledning från konventionen eller Barnrättskommittén förblir avvägningen 

mellan barnets vilja och barnets oklar.107 Övergången från ett behovsorienterat 

synsätt till ett kompetensorienterat synsätt måste alltså grundas i barnets ålder 

och mognad, vilket bedöms av rättstillämparen i det enskilda fallet.108I 

propositionen till inkorporeringen av Barnkonventionen stadgas att varje beslut 

som rör barn måste innehålla en motivering där det ska framgå vilka aspekter 

som beslutsfattaren ansett vara relevanta vid bedömningen av barnets bästa. Om 

barnets bästa inte överensstämmer med barnets åsikter bör orsaken till denna 

oförenlighet tydligt anges i motiveringarna till beslutet.109 

                                              
101 Singer, Barnets bästa: Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2019, s. 375. 
102 Jfr 6:11 Föräldrabalken. 
103 Se prop. 1997:98:7, s. 110; se även prop. 1994/95:224, s. 35. 
104 Singer, 2017, s. 29. 
105 Jfr Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, s. 83-98; Agell, Föräldraskap i rättslig belysning, 

SvJT 2002. 
106 Jfr med NJA 1995 s. 398 där ett barns vilja avgjorde utgången i ett vårdnadsmål trots att den valda 

lösningen kanske inte var förenligt med barnets bästa. 
107 Singer, 2017, s. 30. 
108 A.a., s. 32 f. 
109 Prop. 2017/18:186, s. 95. 
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3.7 Tolkning och tillämpning 

3.7.1 Tolkning av barnets bästa 

FN:s Barnkonvention är den konvention som ratificerats av flest stater, vilket 

innebär att den ska tillämpas i ett stort antal stater med skilda kulturella, sociala 

och religiösa bakgrunder.110 Även skillnaden i staternas ekonomiska 

förutsättningar måste nämnas eftersom barn inte kan tillerkännas de rättigheter 

staten inte har råd med att erbjuda.111 På grund av dessa skillnader är en enhetlig 

tolkning och tillämpning svåruppnåelig eftersom skillnaderna rimligtvis kommer 

leda till olika prioriteringar angående faktorer som ska utgöra barnets bästa. 

Även ifall det skulle finnas uttrycklig vägledning angående vilka faktorer måste 

beaktas vid fastställandet av barnets bästa, skulle olika stater ändå fästa olika stor 

vikt vid de enskilda faktorerna, varför en enhetlig tillämpning ändå är omöjlig att 

säkerställa.112 

FN-kommittén betonar att barnets bästa, tillsammans med de övriga 

grundläggande principerna, ska tolkas i samband med konventionens återstående 

artiklar som behandlar olika områden mer ingående.113 Barnkonventionen måste 

alltså behandlas som helhet och alla bestämmelser sammanvägda får anses utgöra 

den största delen av vad som menas med "konventionens anda". Tolkningen av 

Barnkonventionen måste överensstämma med konventionens "anda".114 

Barnets bästa påverkas å ena sidan av barnets unika egenskaper och dess 

sociokulturella bakgrund samt å andra sidan av vilket beslut eller ärende 

principen aktualiseras i. Alltså har rättstillämpare och myndigheter en skyldighet 

att både beakta de omständigheter som är relevant för barnet i fråga samt för 

situationen i fråga.115En sådan princip som förändras och utvecklas i enlighet 

med de kringhörande omständigheterna har å ena sidan större förutsättning att 

vara mer effektiv eftersom alla relevanta behov kan tillgodoses och de viktigaste 

                                              
110 https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen. 
111 Schiratzki, 2005, s. 55. 
112 Se a.a., s. 55 f. 
113 SOU 1997:116, s. 232. 
114 Prop. 2017/18:186, s. 66 f. 
115 Se Singer, 2005, s. 20 f. 

https://unicef.se/fragor/hur-manga-lander-har-skrivit-under-barnkonventionen
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aspekterna har tagits i beaktande.116 Å andra sidan är en sådan princip avsevärt 

mer svårtolkad och svårtillämpad just på grund av dess oprecisa och 

omständighetsbaserade natur.117 

Vid analys av ett enskilt fall rörande barn kan det vara problematiskt att avgöra 

huruvida rätten har grundat sitt avgörande på en "låst" tolkning av principen om 

barnets bästa eller ifall de har gjort en "öppen" bedömning av de unika 

omständigheterna i det enskilda fallet. Denna otydlighet beror till viss del på den 

sammanblandning mellan de så kallade normativa respektive empiriska delarna 

av barnets bästa.118 De empiriska delarna utgörs av utomrättslig kunskap 

angående vad som ska anses vara barnets bästa och inhämtas oftast i 

lagstiftningsförfaranden samt i rättsprocesser rörande barn. De normativa delarna 

utgörs å andra sidan av de "låsta" uppfattningarna om vad barnets bästa är och 

hur detta kommer till uttryck i diverse rättskällor. Denna normativa del av 

barnets bästa blir också svår att urskilja i ett enskilt fall eftersom de flesta 

rättsreglerangående barnets bästa innehåller en undantagsregel enligt vilken 

barnets bästa får sättas åt sidan förutsatt att vissa särskilda omständigheter 

föreligger.  

3.7.2 Det subjektiva och det objektiva 

Betänkandet om barnets bästa i främsta rummet tar upp John Eekelars syn på hur 

barnets bästa kan avgöras.119 Eekelar menar att det i huvudsak finns två sätt att 

avgöra vad som är barnets bästa. Å ena sidan finns ett objektivt perspektiv som 

består i att beslutsfattare gör bedömningar som grundas på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. I detta avseende har beslutsfattare en skyldighet att inhämta 

kunskap om barn som läggs till grund för beslutet. Å andra sidan finns ett 

subjektivt perspektiv som handlar om att det berörda barnet ges tillfälle att själv 

ge uttryck för sin uppfattning om vad som är dess bästa. En sådan ordning 

förutsätter att barnet inte påverkas alltför mycket av någon enskild vuxen. 

                                              
116 Allmän kommentar 14, s. 9. 
117 Schiratzki, 2005, s. 52. 
118 A.a., s. 61 f. 
119 SOU 1997:116 del 2; Se Schiratzki, 2019, s. 41 f. 
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Eekelar anser att det bästa underlaget för att bedöma barnets bästa är en 

kombination av dessa perspektiv. Både det objektiva och det subjektiva måste 

beaktas för att avgöra barnets bästa i det enskilda fallet. 

3.7.3 Kritik mot tillämpningen av artikel 3 och artikel 12 

I samband med inkorporeringen av Barnkonventionen i svensk lag fick 

Barnrättighetsutredningen i uppdrag att inom särskilt angelägna områden 

kartlägga i vilken mån tillämpningen av svensk rätt överensstämmer med barnets 

rättigheter enligt Barnkonventionen.120 Utredningen konstaterar att 

Barnkonventionen inte fått erforderligt genomslag i de kartlagda områdena och 

att det fortfarande finns tydliga brister i relation till barnets rättigheter enligt 

Barnkonventionen. Eftersom bristerna i tillämpningen är likartade trots att de 

kartlagda områdena skiljer sig åt konstaterar utredningen vidare att motsvarande 

brister kan finnas inom andra områden än de som omfattades av 

kartläggningen.121 Utredningen anser att Barnkonventionen uppfattas som ett 

policy- eller värdegrundsdokument av verksamheter på kommunal och statlig 

nivå. Dessa verksamheter har inte ordentligt beaktat att konventionen medför 

skyldigheter för rättstillämpare att i alla fall beakta barnets rättigheter. Enligt 

utredningen är bristerna tydligast i fråga om tillämpningen av principen om 

barnets bästa samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.122 Utredningen anser att 

barnets bästa inte används som ett tillvägagångssätt i processer som rör barn. 

Rättstillämparnas tillvägagångssätt vid bedömningar av barnets bästa framgår 

generellt inte i utredningar eller beslut och trots att det finns uttryckliga 

bestämmelser om barnets bästa i svensk lag brukar bedömningen sällan ta sin 

utgångspunkt i det enskilda barnets situation.123 Utredningen noterar dessutom att 

det inte går att utläsa vilka avvägningar och bedömningar som rättstillämpare gör 

när de väger barnets intressen mot andra intressen. I fråga om barns rätt att 

uttrycka sin åsikt kommer utredningen fram till att det ofta inte förs samtal med 

barn och att det i flera fall inte motiveras varför så inte har skett. I de fall barn 

                                              
120 Se prop. 2017/18:156, s. 68 f. 
121 A.a., s. 68. 
122 A.a., s. 68 f. 
123 A.a., s. 69. 
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kommer till tals handlar samtalen i många fall om någonting som inte är relevant 

för det eventuella beslutet.124 

Barnkonventionen erbjuder inte konkreta sanktionsmöjligheter för stater som 

eventuellt misslyckas med att uppfylla sina åtaganden enligt konventionen. 

Istället ska FN:s kommitté för barnets rättigheter granska konventionsstaternas 

framsteg i säkerställandet av att skyldigheterna som följer av Barnkonventionen 

respekteras.125 Kommittén ser till att staterna å ena sidan låter barnets bästa 

genomsyra deras lagstiftning och alla administrativa beslut samt å andra sidan 

använder principen om barnets bästa vid tolkningen och tillämpningen av de 

andra artiklarna i konventionen.126 I de fall då andra intressen än barnets bästa har 

lagts till grund för beslutet måste det beslutande organet visa att en ordentlig 

sammanvägning av alla relevanta intressen gjorts i det enskilda fallet.127 

 

4 Barnäktenskap 

4.1 Problemet 

Rätten att ingå äktenskap är en grundläggande mänsklig rättighet128 som återfinns 

i alla staters lagstiftning. Däremot kan uppfattningen om vad äktenskap innebär 

skilja sig åt stater emellan, varför det är omöjligt att fastställa en enhetlig syn på 

äktenskap. Utöver innebörden av äktenskap kan även det faktiska 

äktenskapsförfarandet samt kriterier för att ingå äktenskap variera från stat till 

stat och påverkas av diverse kulturella, religiösa och sociala faktorer.129 

Lagstiftning i äktenskapssammanhang blir därmed tämligen komplicerad 

                                              
124 Prop. 2017/18:156, s. 69. 
125 Barnkonventionen artikel 43. 
126 Schiratzki, 2005, s. 29. 
127 Allmän kommentar 14, s. 4. 
128 Se artikel 12 EKMR. 
129 Kirilova Eriksson, The Right to Marry and to Found a Family: A World-Wide Human Right, 1990, s. 

25.   
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eftersom den omfattar alla grupper i samhället och stadgar de enda accepterade 

förhållandena under vilka ett äktenskap kan ingås eller erkännas. Å andra sidan 

innebär lagstiftning att vissa former av äktenskap förbjuds, vilket kan i vissa fall 

ses som ett utpekande av en specifik minoritetsgrupp. Särskilt i frågan om 

barnäktenskap har mångkulturen under många år utgjort ett hinder för en enhetlig 

lagstiftning på området.130 Äktenskapsbalken är förvisso enhetligt tillämplig på 

alla vigslar i Sverige men det har alltid funnits särskild reglering för de fall då en 

av parterna har anknytning till utlandet. Särskilt regleringen i IÄL syftar till att 

särskilja äktenskap där parterna, eller en av dem, genom hemvist eller 

medborgarskap, har anknytningar till ett annat land än Sverige. En sådan 

internationell koppling innebär ofta dessutom att parterna tillhör en annan kultur 

eller religion än majoritetssamhället. Här vägs barnets bästa mot intresset av att 

alla grupper i samhället ska, så långt det är möjligt, behålla sina traditioner och 

sedvänjor.131 Sverige har under åren fått kritik från FN:s Barnrättskommitté vad 

gäller regleringen av barnäktenskap, vilket troligtvis föranledde de extensiva 

reformerna i äktenskapslagstiftningen under de senaste åren.132 

Den viktigaste bestämmelsen i Barnkonventionen som aktualiseras i frågan om 

barnäktenskap är artikel 24.3 om avskaffande av skadliga sedvänjor. 

Barnäktenskap anses uttryckligen vara en sådan skadlig sedvänja i konventionens 

mening enligt Kvinnodiskrimineringskommittén133 och Barnrättskommittén.134 

Förutsatt att ingen av parterna uttryckt sitt erforderliga samtycke bör 

barnäktenskap enligt Barnrättskommittén alltid anses vara en form av 

tvångsäktenskap.135 Ett sådant erforderligt samtycke förutsätter att barnet är 

kapabelt till att förstå konsekvenserna av beslutet. Dessutom måste detta beslut 

                                              
130 Se ex SOU 2012:35, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, s. 22. 
131 Lambertz, i The Child's Interests in Conflict, 2016 s. 92. 
132 Interpellation 2001/02:417 om kritik mot Sverige från FN:kommitté för de mänskliga rättigheterna, 

FN-rapporter CRC/C/SWE/CO/4,CCPR/C/SWE/CO/7. 
133 Engelska ”Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, Hädanefter 

”Kvinnokommittén” 
134 Gemensam allmän rekommendation nr 31 av Kvinnokommittén och allmän kommentar nr 18 av 

Barnrättskommittén, s. 7. 
135 A.a., s. 14. 
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godkännas av en domare som grundar sitt avgörande på särskilda grunder, utan 

särskild hänsyn till varken kultur eller tradition.136
 

4.2 Myndighetsålder och minimiålder 

4.2.1 Myndighetsålder 

Enligt artikel 1 i Barnkonventionen definieras barn som varje människa under 18 

år, utom när barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. 

Enligt FN:s statistik om myndighetsålder i äktenskapsavseenden kan 

myndighetsåldern variera från 12 år till 21 år.137 Ett äktenskap som ingås i 

enlighet med lagen innebär i många länder att barnet som resultat av äktenskapet 

blir myndigt.138 Vid ankomsten till Sverige behåller barnet sin myndighetsstatus 

eftersom Barnkonventionens första artikel inte kräver att den myndiga personen 

återgår till att anses vara ett barn i och med att personen kommer till ett land 

enligt vars lagar äktenskapet hade varit otillåtet.139 

Europakonventionen stadgar att rätten till att ingå äktenskap är förbehållen till 

"giftasvuxna män och kvinnor". Varje fördragsslutande stat har fått kompetens 

att själva bestämma när en person anses vara giftasvuxen, vilket gäller även i de 

fall äktenskapet ingås i utlandet. Här aktualiseras ett mål i Europadomstolen från 

den 8 december 2015, Z.H. och R.H. mot Schweiz.140. Målet föranleddes av de 

schweiziska myndigheternas vägran att erkänna äktenskapet mellan Z.H. och 

R.H. på grund av att äktenskapet inte uppfyllde kravet på erkännande enligt 

schweizisk internationell privaträtt inklusive att äktenskapet stred mot landets 

ordre public. Vid äktenskapets ingående var Z.H. och R.H. 14 år respektive 18 år 

gamla.  Enligt Europadomstolen gjordes bedömningen i enlighet med landets 

konventionsrättsliga handlingsutrymme.141 Europadomstolen ansåg att de 

ansvariga nationella myndigheterna var bäst lämpade att bedöma äktenskapets 

                                              
136 A.a., s. 7. 
137 http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=336. 
138 UNICEF, Hodgkin & Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the 

Child, 2007, s. 27. 
139 Jänterä-Jareborg, i För barns bästa, 2017, s. 204. 
140 Europadomstolens dom 8-12-2015 ZH & RH v Schweiz. 
141 Jänterä-Jareborg, i För barns bästa, 2017, s. 205. 

http://data.un.org/DocumentData.aspx?id=336
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förenlighet med det aktuella samhällets värderingar.142 Europadomstolen ansåg 

att artikel 8 i EKMR om rätten till familjeliv inte kunde tolkas så att den 

förpliktigar en fördragsslutande stat till att erkänna ett äktenskap som hade 

ingåtts av en 14-åring. Inte heller kunde ett sådant förpliktigande uttolkas från 

artikel 12 i EKMR om rätt att ingå äktenskap och bilda familj eftersom artikeln 

erfordrar att rättighetsinnehavaren är "giftasvuxen". När en av parterna hade fyllt 

17 år erkändes däremot äktenskapet av de schweiziska myndigheterna, vilket 

innebär att domstolen inte utesluter att artikel 8 i EKMR kan aktualiseras i 

liknande fall i framtiden.143 

4.2.2 Minimiålder 

De flesta internationella dokument som innehåller en rätt till äktenskap 

specificerar att denna rätt är förbehållen endast de som uppnått en viss ålder och 

kan anses vara både fysiskt och psykiskt redo för ett äktenskap.144Eftersom 

äktenskapet är ett skyddsvärt institut vars innebörd är så starkt förknippat med 

religion och kultur, har stater enligt de flesta internationella dokument en frihet 

att själva utforma sina äktenskapslagar utifrån sitt samhälles bakgrund och 

värderingar. Även frågan om minimiålder för att ingå äktenskap brukar i 

internationella dokument vara förbehållen staternas kompetens. Exempelvis 

anger FN:s konvention om samtycke till äktenskap, minimiålder för äktenskap 

och registrering av äktenskap ingen konkret ålder för när ett äktenskap ska få 

ingås, däremot stadgar artikel 2 i konventionen att konventionsstaterna har en 

skyldighet att införa en lagstadgad minimiålder för äktenskap. I tillhörande 

rekommendationer, som främst är riktade till stater som ännu inte ratificerat 

konventionen, anges dock att minimiåldern inte får vara under 15 år förutom i 

undantagsfall där dispens måste medges.145 Rekommendationen får anses utgöra 

ett komplement till konventionen och därmed gälla som en allmän princip i 

åtminstone de konventionsbundna staterna.146 

                                              
142 ZH& RH mot Schweiz st. 44. 
143 ZH & RH mot Schweiz st. 45. 
144 UNICEF, "Barnäktenskap", Sveriges nationalkommitté för UNICEF, 2016. 
145 Ds 2002:54, Svenska och utländska äktenskap, s. 64.   
146 Kirilova Eriksson, 1990, s. 33 f. 
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Trots att en konkret minimiålder för ingående av äktenskap inte verkar föreligga 

enligt 1964 års konvention, har FN i sin konvention om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor fastställt att förlovning och giftermål med barn ska 

vara utan rättslig verkan.147Konventionen stadgar vidare i artikel 16.2 att 

konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att fastställa en 

minimiålder för äktenskap. I Barnkonventionen finns ingen uttrycklig 

bestämmelse om vare sig barnäktenskap eller minimiålder för ingående av 

äktenskap. Däremot kommer sådana barn som i utlandet anses vara myndiga i 

och med att de ingått äktenskap heller inte anses vara barn i Barnkonventionens 

mening, varför de även kommer förlora sitt skydd enligt konventionen.148På 

grund av denna problematik rekommenderar Barnrättskommittén att staterna ser 

över sin lagstiftning och verkar för att införa en lagstadgad minimiålder på 18 år 

för att ingå äktenskap.149Även Europarådets parlamentariska församling150 samt 

Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor151 anser att barn under 

18 år inte ska få tillåtas ingå äktenskap.152 Församlingen pekar på vikten av att de 

konventionsgaranterade rättigheter ska gälla för alla barn. Kommittén pekar på 

att barn under 18 år inte är tillräckligt mogna i förhållande till de rättsverkningar 

som äktenskapet medför samt särskilt på den fara och hälsorisk som föreligger 

för flickor under 18 som gifter sig och får barn. I ett konkret fall fastställde 

kommittén att 14 år ansågs vara för lågt.153 Barnrättskommittén och 

Kvinnokommittén har i sin gemensamma allmänna kommentar argumenterat för 

att den absoluta minimiåldern för beviljad dispens ska vara 16 år.154 

4.3 Barnäktenskap enligt ÄktB – Särskilt om dispens 

Enligt de äktenskapsregler som gällde från början av 1900-talet kunde barn som 

hade fyllt 15 år och som var utländska medborgare ingå äktenskap i Sverige utan 

                                              
147 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979). 
148 Allmän kommentar nr 4, s. 6. 
149 A.a., s. 9 f. 
150 Europarådets parlamentariska församling, resolution 1468 (2005), Forced marriages and child 

marriages, p. 10 och p. 12.   
151 Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, allmän rekommendation nr 21 (1994),   
152 Se dir. 2017:25, Starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, s. 5 
153 Schiratzki, 2005, s. 146. 
154 Gemensam allmän rekommendation nr 31 av Kvinnokommittén och allmän kommentar nr 18 av 

Barnrättskommittén, s. 13. 
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krav på dispens.155  Förutsättningen för äktenskap var endast att äktenskapet var 

tillåtet enligt lagen i det land barnet var medborgare i. Denna reglering 

överensstämde väl med den internationellt privaträttsliga nationalitetsprincipen 

som innebär att en person anses som huvudregel ha närmast anknytning till det 

land personen är medborgare i.  

I samband med de första viktiga äktenskapsreformerna år 2004 behölls 

möjligheten i Äktenskapsbalken för individer yngre än 18 år att få beviljad 

dispens för att ingå i ett äktenskap ifall särskilda skäl förelåg.156Vad en sådan 

prövning om särskild mognad skulle innehålla specificerades inte av lagstiftaren 

men med tanke på minimiålderns särskilda skyddsvärde tillämpades 

bestämmelsen restriktivt. Motiven bakom den restriktiva tillämpningen av 

undantagsregeln var att den som är under 18 år i huvudregel inte ansågs vara 

tillräckligt mogen för vare sig de ekonomiska eller personliga beslut som måste 

fattas i ett äktenskap. Vid dispensbedömningen var huvudfrågan huruvida ett 

barn, trots sin ålder, hade särskild mognad för att ta ett självständigt beslut att 

ingå äktenskap. Bedömningen innefattade en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i den enskilda situationen och hur dessa förhöll sig till barnets 

bästa. I motiven till den ändrade dispensbestämmelsen angav lagstiftaren ett antal 

faktorer som kunde beaktas vid prövningen. I propositionen till 2004 års 

lagändring angavs personlig utveckling, familjeliv, utbildning, andra sociala 

förhållanden, ålder, vårdnadshavarens åsikt, graviditet och föräldraskap som de 

omständigheter som gav en indikation på vad som ansågs vara barnets bästa.157 

Risk för att barnet på grund av äktenskapet inte fullföljer sin obligatoriska 

skolgång utgjorde också erforderliga skäl för att inte bevilja dispens.158 Enligt 

motiven fick påtryckningar från omgivningen inte tillmätas någon betydelse, 

eftersom ansökan om dispens skulle grunda sig i barnets egen vilja.159 Detta 

innebar följaktligen att i de fall då barnets vilja att ingå äktenskap grundas i 

                                              
155 Jänterä-Jareborg, i För barns bästa, 2017, s. 208 - Se IÄL. 
156 Prop. 2003/04:48, Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap, s. 13 f. 
157 A.a., s. 21. 
158 A.a., s. 45. 
159 A.a., s. 22. 
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barnets eller familjens önskemål om att följa traditionerna inom en viss kultur 

eller utöva vissa religiösa sedvänjor skulle detta inte utgöra sådana särskilda skäl 

för att få beviljad dispens.160Ifall sådana normer och traditioner fick tillmätas 

betydelse, hade barn som tillhör sådana kulturer och religioner per automatik inte 

skyddats av åldersgränsen. Det fanns då heller ingen minimiålder för ansökan om 

dispens eftersom en sådan ordning hade antytt om en generell acceptans av 

barnäktenskap.161 Däremot angavs i propositionen till lagändringen att tillstånd 

för 15-åringar bör fortsatt vara "utomordentligt sällsynta".162 

2014 års reform av ÄktB och IÄL syftade till att mer effektivt kunna motverka 

barnäktenskap i Sverige. De flesta genomförda lagändringar till följd av reformen 

verkar främst syfta till att vara symboliska och agera som en tydlig gräns för vad 

vi anser vara accepterat i samhället och markera avståndet mellan det svenska 

rättssystemet och barnäktenskap samt tvångsäktenskap. Den viktigaste ändringen 

som 2014 års lagreform medförde var att möjligheten att få dispens för att ingå 

äktenskap innan 18 års ålder avskaffades, med motivet att en lagstadgad 

minimiålder är till för att skydda barn "mot de ingripande personliga och rättsliga 

verkningar som ett äktenskap innebär".163 Dessutom pekade lagstiftaren på att det 

beviljades väldigt få ansökningar om dispens samt att det ännu inte hade 

utarbetats någon enhetlig praxis angående hur kriterierna för dispens skulle 

bedömas. I de fall då dispens beviljades utgjorde risken för utstötning eller våld 

från omgivningen ofta en avgörande omständighet för utgången av frågan, trots 

att förarbetena specificerade att sådana faktorer inte skulle tas i beaktning. Inte 

heller de fall då barnets egen vilja utgör grunden för ansökan om dispens får 

anses vara tillräckligt för ett undantag från minimiåldern. Enligt motiven kan det 

i de flesta fall antas att det förekommer påtryckningar från omgivningen, trots att 

det verkar som om ansökan föranleds av barnets egen vilja. Propositionens 

slutsats är att ifall staten inte erbjuder en möjlighet för minderåriga att söka 

dispens för äktenskap, kommer barnets omgivning inte ha stöd i lag för att ställa 

                                              
160 Prop. 2003/04:48, s. 45 f. 
161 A.a., s. 31. 
162 A.a., s. 21 ff. 
163 Prop. 2013/14:208, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, s. 23. 
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krav på att barnet ska ingå äktenskap. Till sist konkluderar utredningen att det 

anses vara till barnets bästa att inte i något fall tillåta barnäktenskap i Sverige.164 

4.4 Barnäktenskap enligt IÄL 

Barnäktenskap har länge i internationella sammanhang ansetts vara en skadlig 

sedvänja som utgör ett brott mot barns mänskliga rättigheter samt en form av 

våld mot flickor.165 Trots denna uppfattning ansåg lagstiftaren att de skäl som 

talade mot ett förbud vägde tyngre än de skäl som talade för ett förbud. 

Lagstiftning i äktenskapsfrågor brukar enligt internationella dokument som 

garanterar en rätt till äktenskap vara helt förbehållen staternas kompetens, varför 

det alltid kommer föreligga skillnader i äktenskapsregler mellan olika stater. Ett i 

Sverige otillåtet äktenskap kommer visserligen inte erkännas men äktenskapet 

kan fortfarande erkännas i andra länder vars lagstiftning tillåter vissa äktenskap. 

Sådana "haltande" äktenskap kan medföra betydande sociala konsekvenser för 

den berörda parten. Särskilt gäller detta för de kvinnor med stark anknytning till 

ett annat lands kultur och religion, där ett försök till en ny relation kan betraktas 

som äktenskapsbrott, moraliskt tveksamt eller sexuellt lösaktigt. Sådana haltande 

äktenskap har länge utgjort ett problem för lagstiftaren att hantera, både i Sverige 

och internationellt.166 Däremot påverkas endast de personer med utländsk 

anknytning, varför det inte har varit angeläget att hitta en lösning på problemet. 

Å andra sidan kan ett sådant problem vara omöjligt att lösa med tanke på de stora 

skillnaderna i äktenskapsregler mellan stater.167 

I IÄL 7:4 finns en ordre public-bestämmelse som utgör en rättslig grund för att 

vägra erkännande av ett äktenskap som står i uppenbar konflikt med grunderna 

för den svenska rättsordningen.168 Vid reformerna av IÄL var en viktig tanke att 

respektera grundläggande internationell privaträtt samtidigt som möjligheter till 

                                              
164 A.a., s. 25. 
165 Se bl.a. Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om avskaffande av barnäktenskap, FN:s 

generalsekreterares rapport "In-depth study on all forms of violence against women", 2006 och UNFPA:s 

rapport "Marrying too young", 2012 samt Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor, 

allmän rekommendation nr 21 (1994). 
166 Jfr med engelskans "Limping marriage". 
167 Jänterä-Jareborg, i För barns bästa, 2017, s. 208 f. 
168 A.a., s. 199. 
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att kringgå de lagstadgade äktenskapsvillkoren eliminerades.169 Den senaste 

lagstiftningsåtgärden som rörde barnäktenskap resulterade i en ändring i IÄL 

angående möjligheten att erkänna äktenskap som ingåtts i utlandet. Numera 

gäller att ifall ett äktenskap ingås i utlandet som strider mot svensk lag, kommer 

äktenskapet inte ha någon verkan i Sverige om en av parterna vid äktenskapets 

ingång var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.170 Vidare gäller även 

enligt den nya regleringen att äktenskap som med tvång ingås i utlandet alltid ska 

vara ogiltiga i Sverige, oavsett hur rättsläget ser ut i landet där äktenskapet 

ingicks.171 Förbudet mot tvångsäktenskap angår alltså inte längre endast 

tillämpning av svensk lag, istället har den utvecklats till en "internationellt 

tvingande regel" som alltid ska tillämpas.172 

Enligt propositionen till lagändringen är barnäktenskap "en skadlig sedvänja som 

måste motverkas".173 Den nya bestämmelsen är till för att å ena sidan skydda alla 

barn som befinner sig i Sverige mot barnäktenskap och att å andra sidan 

motverka barnäktenskap i Sverige genom att tydligt markera att sådana 

äktenskap inte accepteras. Vad gäller barnäktenskaps förenlighet med barnets 

bästa konstaterar propositionen att barnäktenskap inskränker barns och kvinnors 

möjlighet att åtnjuta sina rättigheter, vilket gör dem oacceptabla.174 Problemet 

med att lagstiftningen ska ta hänsyn till diverse kulturella, religiösa och 

traditionella intressen i samhället adresserades genom fastställandet att påtryck 

från omgivningen aldrig ska utgöra ett skäl för någon att ingå äktenskap. 

Slutsatsen blir att förbudet mot barnäktenskap måste utvidgas till att omfatta alla 

barn i Sverige, oavsett bakgrund eller grupptillhörighet.175 I motiven betonas 

dessutom att den senaste utvecklingen i samhället har föranlett denna lagändring. 

Antalet barn med utländsk anknytning som ingått äktenskap har ökat, varför det 

är nödvändigt att säkerställa lagstiftningens tydlighet och adekvans.176 Däremot 

                                              
169 A.a., s. 207. 
170 Se IÄL 1:8a. 
171 Prop. 2017/18:288, Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap, s. 7. 
172 Jänterä-Jareborg, i För barns bästa, 2017, s. 200. 
173 Prop. 2017/18:288, s. 1. 
174 A.a., s. 10. 
175 A.a., s. 14. 
176 A.a., s. 40. 
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utgör den nya bestämmelsen i IÄL inte ett totalförbud mot erkännande av 

barnäktenskap eftersom dess andra stycke fortfarande innehåller en 

undantagsregel enligt vilken det första stycket inte ska gälla om parterna är över 

18 år och det föreligger synnerliga skäl för att erkänna äktenskapet. Trots att 

lagändringen syftade till att avskaffa och motverka alla former av barnäktenskap, 

fann regeringen inga skäl för att ta bort undantagsbestämmelsen.177 Det kan inte 

uteslutas att det även i framtiden kommer föreligga vissa skäl att erkänna ett 

utländskt äktenskap, särskilt med tanke på de familjerättsliga frågor som kan 

uppstå både i Sverige och internationellt.178 

5 Omskärelse av pojkar 

5.1 NJA 1997 s. 636 

Införandet av lag (2001:499) om omskärelse av pojkar var till viss del föranlett 

av avgörandet i NJA 1997 s. 636, då en person hade blivit anklagad för 

misshandel eftersom han utförde en icke-medicinskt betingad omskärelse på sex 

pojkar mellan 1 år och 7 år gamla.179 Ingreppet hade skett utan bedövning, vilket 

uppmärksammades både på grund av den påfrestning det innebar för barnen samt 

på grund av att det avviker från "traditionella" omskärelser av pojkar som utförs i 

sjukhus av läkare. Föräldrarnas samtycke till ingreppet blev en avgörande faktor i 

underinstanserna, som gjorde bedömningen att omskärelser av pojkar under 

sådana omständigheter och förutsättningar inte skulle anses vara tillåtet, trots att 

föräldrarnas samtycke förelåg, eftersom ingreppen inneburit stort fysiskt och 

psykiskt lidande för pojkarna. HD valde däremot att fästa vikt vid innebörden av 

ett sådant begrepp för berörda grupper i samhället. HD skriver att i sådana fall 

måste beaktas de "oskrivna regler om ansvarsfrihet när det föreligger en kollision 

mellan ett straffskyddat intresse och något annat intresse som bör sättas före. En 

                                              
177 A.a., s. 42. 
178 Se prop. 2013/14:208, s. 26. 
179 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, 2013, s. 186. 
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oskriven ansvarsfrihetsgrund som används i detta sammanhang är "social 

adekvans". Eftersom omskärelse av pojkar är ett sedvanligt religiöst ingrepp hos 

både judiska och muslimska trosutövare, vilka har ökat i samhället på senare år, 

har omskärelse av pojkar blivit ett vanligare ingrepp i samhället varför kravet på 

social adekvans ska anses vara uppfyllt. HD ansåg det vara orimligt att 

upprätthålla ett krav på bedövning vid omskärelse av pojkar eftersom detta hade 

uteslutit troende som inte är sjukvårdspersonal från att utföra ingreppet. Ett 

sådant krav hade inneburit att judiska och muslimska traditioner inte fick 

tillräckligt utrymme att tillämpas i Sverige, vilket, hade, enligt min mening, 

stridit mot religionsfriheten samt stått i strid med Sveriges generellt progressiva 

syn på inkludering av andra kulturer och traditioner. Visserligen medger HD att 

ifall ett ingrepp är alltför smärtsamt på barnen kommer religiösa traditioner inte 

vara ett hinder för att förbjuda och upprätthålla ett förbud mot sådana ingrepp.180 

5.2 Social adekvans 

Avgörandet i NJA 1997 s. 636 var historiskt eftersom det var första gången HD 

använder och kommer fram till frihet från straffansvar på grund av social 

adekvans.181 Social adekvans är en allmän princip som innebär att en otillåten 

gärning i vissa fall kan anses vara tillåten. Principen är oskriven och används när 

det föreligger en kollision mellan ett straffskyddat intresse och ett annat intresse 

som inte kan sättas före med stöd av de särskilt reglerade objektiva 

ansvarsfrihetsgrunderna.182 Social adekvans innebär att det inte finns stöd i lag 

för att anse att en gärning är rättsenlig men det framstår som orimligt att ingripa 

straffrättsligt.183 Angående åtgärder inom hälso- och sjukvården kan social 

adekvans aktualiseras i fall då ett giltigt samtycke inte har givits.184 Ett giltigt 

samtycke innefattar kriterier på att den som lämnar samtycke är behörig att 

förfoga över det straffskyddade intresse som det är fråga om. Den samtyckande 

ska vara kapabel till att första innebörden av samtycket samt ha full insikt om 

                                              
180 Se Ds 2000:5, Omskärelse av pojkar, s. 33. 
181 Svensson, Erik, Social adekvans i straffrättsdogmatiken, SvJT, 2016, s. 404. 
182 Se SOU 1988:7, Frihet från ansvar: om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för 

ansvarsfrihet 
183 Asp m.fl. Kriminalrättens grunder, 2013, s. 254 f. 
184 A.a., s. 260 f. 
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relevanta omständigheter. Till sist måste samtycket ha lämnats frivilligt och varit 

allvarligt menat.185 

Erik Svensson redogör, i en artikel i SvJT om den tyska professorn Florian 

Knauers syn på social adekvans.186 Enligt Svensson anser Kneuer att social 

adekvans används här som ett medel för att föra in ett fenomen som inte 

uppmärksammats straffrättsligt tidigare in i det rättsliga systemet.187 Knauer 

anser dessutom att domstolen kan döma till ansvarsfrihet på grund av social 

adekvans för att undvika att döma till ansvar i, för domstolen, nya falltyper som 

innehåller en normkonflikt mellan lagföring och ett annat intresse.188 Frågan om 

omskärelse av pojkar av religiösa skäl hade innan 1997 års rättsfall inte noggrant 

behandlats eller diskuterats av lagstiftaren. När omskärelse av pojkar gav upphov 

till en straffrättslig ansvarsfråga fanns inte tillräckligt stöd att döma för 

ansvarsfrihet på några andra grunder än på grund av social adekvans.  

Ett så viktigt och prejudikatsbildande avgörande som i NJA 1997 s. 636 hade 

enligt min mening behövt en tydligare, mer detaljerad motivering, eftersom det i 

framtiden kommer vara vägledande i alla mål där social adekvans aktualiseras. I 

domskälen finns däremot ingen uttrycklig redogörelse för exakt vad som krävs 

för att en annars kriminell och straffbar gärning inte ska medföra straffansvar för 

gärningsmannen. Det finns heller inte någon redogörelse för vilka kriterier som 

ska vara uppfyllda och vid vilken tidpunkt anses någonting vara så pass 

accepterat i samhället att det kan grunda straffrihet på grund av social adekvans. 

HD nämner endast att omskärelse av pojkar utförs regelbundet i judiska och 

muslimska familjer samt att dessa växer i antal. Även värt att nämna är att flera 

viktiga rättigheter som tillerkänns barn inte beaktades av domstolen. Varken 

pojkarnas personliga integritet eller deras rätt till sin egen kropp berördes under 

domskälen, varför det inte kan likställas med en noggrann bedömning av barnets 

                                              
185 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 187, jfr prop. 1993/94:130, Ändringar i brottsbalken mm, s. 39 

f. 
186 Svensson, Erik, Social adekvans i straffrättsdogmatiken, SvJT, 2016, s. 415 f. 
187 A.a., s. 416 
188 Se a.a., s. 415 f. 
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bästa.189 Erik Svensson kommer, i sin redogörelse för social adekvans i 

straffrättsdogmatiken, fram till att social adekvans används när rättstillämparen 

inser behovet av att bedöma en gärning som tillåten men på grund av brist på 

argument hänvisar till slutsatsen som sådan.190  Eftersom 1997 års rättsfall inte 

ger någon vägledning angående vilka omständigheter som utgjorde tillräcklig 

social adekvans för att göra gärningen tillåten, får vi anta att istället är fråga om 

att en oskriven undantagsregel visar att gärningen är socialt adekvat. I detta fallet 

grundas gärningens sociala adekvans i den icke obetydliga omfattning som 

omskärelse av pojkar ur religiösa och kulturella skäl utförs i Sverige.  

5.3 Barnets bästa 

5.3.1 Respekt för religion och kultur 

Vid införandet av lagen om omskärelse av pojkar var principen om barnets bästa 

en av de viktigaste motiveringarna för regleringen av omskärelse.191 Lagens 

tillämpningsområde skulle endast omfatta sådan omskärelse av pojkar som inte 

var medicinskt betingad, alltså sådan som utförs på grund av barnets kulturella, 

sociala eller religiösa bakgrund. Tidigt i propositionen till lagen fastställs att ett 

förbud mot omskärelse av pojkar skulle, utöver att det är en oproportionerlig 

inskränkning i religionsfriheten, troligtvis leda till att verksamheten ändå 

fortsätter på ett olagligt och därmed oreglerat sätt. Ett förbud skulle alltså inte 

gynna de barn det är fråga om utan istället strida mot hänsynen till barnets 

bästa192 Omskärelse av pojkar är inte förbjudet enligt Barnkonventionen så som 

omskärelse av flickor är, däremot har pojken en rätt att få ingreppet utfört på ett 

sätt som gynnar honom samt inte åsamkar honom någon skada. Regeringen 

betonar här att det inte finns någon "egentlig motsättning mellan de religiöst och 

kulturellt betingade aspekterna och respekten för barnets bästa".193 Anledningen 

till denna uppfattning är att samhället visar respekt för den kulturella och 

religiösa betydelse manlig omskärelse har för vissa grupper i samhället, vilket 

                                              
189 Se Schiratzki, Social adekvans och barnets bästa - HD om omskärelse, JT, 1997-987, s. 491-496. 
190 Svensson, Erik, Social adekvans i straffrättsdogmatiken, SvJT, 2016, s. 416. 
191 Prop. 2000/01:81, Omskärelse av pojkar, s. 17; Ds 2000:5 s. 5. 
192 Prop. 2000:01:81, s. 18. 
193 A.a., s. 19. 
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anses överensstämma med vad respekten för barnets bästa kräver. Regeringen 

betonar att de grupper i samhället som värdesätter och utövar omskärelse av 

pojkar redan tar hänsyn till barnets bästa eftersom de också är angelägna om att 

åstadkomma ett system som garanterar att pojkarna inte åsamkas någon skada.194  

Enligt förarbetena var omskärelsen inte endast viktig för pojken utan även för 

pojkens föräldrar, de berörda religiösa och kulturella grupperna samt hela 

samhället i övrigt.195 

5.3.2 Samtycke 

Lagen om omskärelse av pojkar innehåller dock en bestämmelse som visserligen 

är motiverad av reglerna om barnets bästa, nämligen att barnets inställning så 

långt det är möjligt ska klarläggas samt att ingreppet inte får ske mot barnets 

vilja.196 Däremot saknar denna bestämmelse betydelse i praktiken eftersom den 

överväldigande majoriteten av pojkar blir omskurna när de är spädbarn eller i så 

låg ålder att de inte har en reell möjlighet att uttrycka sin åsikt. Ombudsmannen 

mot etnisk diskriminering poängterade i detta avseende att föräldrarnas vilja inte 

får ersätta barnets vilja.197 Med anledning av denna problematik kring beaktande 

av barnets vilja vid omskärelse av pojkar har praktiken fått kritik på senare år och 

opponenter menar att omskärelse av pojkar bör förbjudas med anledning av 

reglerna i Barnkonventionen.198 Barnombudsmannen argumenterar för att ett 

beslut om omskärelse av pojkar till största del grundar sig i föräldrarnas vilja och 

att föräldrarätten inte ska få sättas före barnets rätt till medbestämmande, 

kroppslig integritet och skydd mot skadliga sedvänjor.199 Generalsekreteraren för 

RSFU anser att ingreppet under rådande reglering inte kan anses vara etiskt 

försvarbart med tanke på brist i faktiskt samtycke från barnets sida.200 Eftersom 

ett giltigt straffrättsligt samtycke i de flesta fall inte kan lämnas av barnet i fråga 

                                              
194 A.a., s. 18 f. 
195 A.a., s. 19 f. 
196 Lag om omskärelse av pojkar §3. 
197 Prop. 2000/01:81, s. 21. 
198 Se ex. SKL, Styrelsens beslut nr 4 2009-04-17, dnr 09/1371, Rekommendation rörande omskärelse av 

pojkar på icke medicinska grunder. 
199 Barnombudsmannens skrivelse, 7 oktober 2013, Låt pojkar själva få bestämma om omskärelse utan 

medicinsk grund. 
200 Regnér, Omskärelse kränker pojkars rättigheter, Svenska Dagbladet, 2011. 
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på grund av dess unga ålder blir frågan om huruvida ett hypotetiskt samtycke kan 

aktualiseras i sådana fall.201 Ett hypotetiskt samtycke innebär att något faktiskt 

samtycke inte föreligger men att omständigheterna är sådana att det kan objektivt 

antas att individen med förfoganderätt över det intresse som med samtycket 

åsidosätts inte skulle invända mot ingreppet om denne var i tillfälle att ta 

ställning till frågan.202 Däremot råder det oenighet i doktrin angående huruvida 

hypotetiskt samtycke får läggas till grund för ett ingrepp inom hälso- och 

sjukvården.203 Värt att nämna är dessutom att reglerna för samtycke är i huvudsak 

utformade för vuxna eftersom reglerna har sitt ursprung i den straffrättsliga 

regleringen, varför deras tillämplighet på barn är problematisk.204 

5.4 Intresseavvägningen 

Frågan om omskärelse av pojkar aktualiserar två skilda syner på barnets bästa 

som leder till motsatta slutsatser. Å ena sidan finns uppfattningen om att barns 

intressen är nära kopplade till den religion, kultur eller grupp som barnet tillhör. 

Å andra sidan finns en uppfattning om att barnets intressen ska behandlas mer 

individuellt, där barnets rätt till självbestämmande är avgörande.205 Dessa skilda 

uppfattningar innebär att lagstiftaren måste ta hänsyn till både barnets kollektiva 

rättigheter och dess individuella rättigheter, vilket inte har varit oproblematiskt 

eftersom även föräldrarnas och vårdnadshavarnas rättigheter ska respekteras på 

ett sätt som är förenligt med barnets rättigheter.206 Eftersom pojkar oftast blir 

omskurna i en mycket tidig ålder är alltså frågan om huruvida pojken har fått 

möjlighet att lämna sitt samtycke till ingreppet avgörande för frågan om huruvida 

omskärelsen ska anses vara tillåten. Om intresset av att barnet ska få yttra sig i 

frågor som rör denne enligt artikel 12 anses väga tyngre än intresset av att få 

utöva sin kultur och religion i artikel 30 bör omskärelse av pojkar principiellt 

vara otillåtet och vice versa.207 Artikel 14.3 i Barnkonventionen stadgar att 

                                              
201 Enkvist, 2013, s. 187, jfr Stern, 2006, s. 82. 
202 Prop. 1993/94:130, s. 38. 
203 Se Ds 2003:47, På väg mot en god demensvård, s. 128. 
204 Enkvist, 2013, s. 201. 
205 Foblets, i The Child’s Interests in Conflict, 2016, s. 126. 
206 Schiratzki, 2005, s. 152. 
207 Janson, i The Child’s Interests in Conflict, 2016, s. 116 f. 



46 

 

friheten att utöva sin religion eller tro får endast inskränkas för att skydda den 

allmänna säkerheten, rättsordningens grunder, folkhälsan eller den allmänna 

moralen eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter. Vidare stadgar 

artikel 24.3 att konventionsstaterna har en skyldighet att avskaffa traditionella 

sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Huruvida ingreppet ska anses vara så 

skadligt att det uppfyller kriterierna för ett avskaffande i enlighet med artiklarna 

14.3 och 24.3 är tveksamt och har länge diskuterats både i Sverige208 och 

internationellt209. Ytterligare en omständighet som är viktig att beakta är att 

barnets fri- och rättigheter som garanteras i Barnkonventionen kan stå i strid mot 

deras föräldrars fri- och rättigheter som garanteras i andra konventioner, 

exempelvis i EKMR. 

5.5 Senare debatt – några inlägg 

5.5.1 Barns religiositet 

Frågan om huruvida barn, oberoende från deras föräldrars religiösa tro, kan anses 

vara autonoma religiösa individer har skapat diskussion under senare år. Ett 

klargörande i det avseendet skulle underlätta rättstillämpares arbete vid 

avgörandet om huruvida ett samtycke från barnet ska anses vara ett uttryck för 

barnets vilja eller ett uttryck för gruppens vilja. Huruvida barnets individuella 

eller kollektiva intressen beaktas kan få betydelse i frågan om barnets bästa. En 

viktig fråga om barnets religionsfrihet är ifall den innefattar en rätt till att delta i 

föräldrarnas religiösa åskådning eller om den innefattar en rätt för barnet att själv 

få välja religiös åskådning.210 Jane Mair skriver om barnets utveckling i relation 

till religion och identitet och anser att religiösa sedvänjor och traditioner inte 

nödvändigtvis betingas av tidigare generationer samt att det kan vara svårt att i 

alla fall avgöra vad barnets religiositet beror på.211 Hon anser å andra sidan att det 

inte går att bortse från barns svårigheter att hävda, eller inte hävda en religiös 

                                              
208 Se ex. Barnombudsmannen, Låt pojkar själva få bestämma om omskärelse. 
209 Se ex. Europarådets parlamentariska församling, Resolution 1952 (2013): Children’s right to physical 

integrity. 
210 Se Sundin Klasson, Barnets religionsfrihet - eller föräldrarnas?, 2006, s. 115. 
211 Mair, i The Child’s Interests in Conflict, 2016, s. 47. 
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tillhörighet.212 Onekligen är barn viktiga för efterlevnaden av religiösa traditioner 

eftersom de förväntas anamma sina föräldrars sedvänjor och i sin tur föra vidare 

dem till nästa generation.213 Alltså kommer en uttryckt vilja från barnet alltid att 

vara relevant, antigen för att värna om barnets individuella rätt att få utöva sin 

religion eller för att värna om gruppens intresse av att undvika inskränkningar i 

utövandet av sin religion. Victoria Enkvist skriver i sin doktorsavhandling att 

resonemangen i förarbetena till lagen om omskärelse av pojkar bygger på synen 

att föräldrarnas religionsfrihet ska likställas med barnets religionsfrihet och i viss 

mån ersätta barnets religionsfrihet.214 

5.5.2 Svenska Barnläkarföreningens uttalande 

Den svenska Barnläkarföreningen uttalade sig, tillsammans med sitt utskott för 

etik och barnets rättigheter, angående omskärelse av pojkar år 2009. Enligt 

Barnläkarföreningen kan ingreppets värde för pojkars hälsa i framtiden inte 

ordentligt värderas, varför sådan rutinmässig omskärelse av pojkar bör betraktas 

som icke medicinskt betingad. Dessutom anser föreningen det vara väsentligt att 

verka för att denna sedvänja avskaffas med grund i artikel 24.3 i 

Barnkonventionen. Enligt föreningen innebär ingreppet en kränkning av barnets 

integritet och självbestämmande över både sin egen kropp men även sin framtida 

religiösa uppfattning och tillhörighet. Barnläkarföreningen rekommenderar 

åtgärder som ska verka för att icke medicinskt betingad omskärelse av pojkar ska 

endast ske i de fall då pojken har lämnat samtycke till ingreppet. Ett generellt 

avskaffande eller förbud mot ingreppet diskuterades däremot inte annat än på 

lång sikt, utan fokus låg på att garantera säkra förhållanden och arbeta mot en 

ordning där pojkarna kan ge sitt erforderliga samtycke.215 

5.5.3 De nordiska Barnombudsmännens uttalande 

De nordiska barnombudsmännen samt diverse nordiska barnmedicinska experter 

utfärdade ett uttalande om omskärelse av pojkar år 2013. Uttalandets underrubrik 

                                              
212 A.a., s. 46. 
213 A.a., s. 44. 
214 Enkvist, 2013, s. 256. 
215 Janson, i The Child’s Interests in Conflict 2016, s. 118. 
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löd "låt pojkar själva få bestämma om de ska omskäras". Barnombudsmännen 

konstaterar inledningsvis att omskärelse av pojkar utan medicinsk grund och utan 

samtycke bryter mot grundläggande medicinsk-etiska principer. Likt 

Barnläkarföreningen menar Barnombudsmännen att omskärelse av pojkar utan 

medicinskt grund strider mot artikel 12 och artikel 24.3 i Barnkonventionen. 

Uttalandet innehåller en uppmaning till de nordiska regeringarna att arbeta för en 

ordning där omskärelse av pojkar endast kan utföras med erforderligt samtycke. 

Ett erforderligt samtycke kännetecknas av att pojken har uppnått den ålder och 

mognad som krävs för att första all den nödvändiga medicinska informationen 

kring ingreppet. Detta uttalande ligger i linje med både ett uttalande från FN:s 

råd om mänskliga rättigheter216 samt en rekommendation från Europarådet.217 

5.6 Effekterna av lagen om omskärelse av pojkar 

Efter att lagen om omskärelse av pojkar hade trätt i kraft fick Socialstyrelsen i 

uppdrag att i en rapport redogöra för vilka effekter lagen om omskärelse av 

pojkar hade fått.218 Socialstyrelsen konstaterade här bland annat att användningen 

av smärtstillande medel har ökat hos de som bedriver omskärelse av pojkar med 

tillstånd. Lagen har också möjliggjort för Inspektionen för vård och omsorg att 

utöva tillsyn på de individer som ansökt om tillstånd för att få utföra omskärelser 

på pojkar. Däremot angav Socialstyrelsen i sin rapport att det finns indikationer 

på att det fortfarande förekommer omskärelser på unga pojkar utanför hälso- och 

sjukvården. Socialstyrelsen konstaterade vidare att de inte har någon möjlighet 

att ta reda på i hur stor omfattning dessa omskärelser utanför hälso- och 

sjukvården utförs, varför det finns ett stort mörkertal där många omskärelser av 

pojkar antas ske utomlands.219 Med bakgrund av detta kom Socialstyrelsen fram 

till att lagen om omskärelse av pojkar inte fått sin avsedda effekt, nämligen att 

skydda pojkar från att komma till skada under omskärelser.220 I rapporten pekade 

                                              
216 FN:s råd om mänskliga rättigheter, A/HRC/22/32, Activities to support efforts by States to strengthen 

their judiciary system and administration of justice, 2013. 
217 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1952: Children's right to physical 

integrity, 1 October 2013. 
218 Socialstyrelsen, Omskärelse av pojkar, Effekter av lagen (2001:499), artikelnr 2005-103-5, s. 3. 
219 Se Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting beslut nr 4 ndr 09/1371. 
220 A.a. s. 15. 
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Socialstyrelsen på det antal komplikationer som hade uppmärksammats av 

sjukvården till följd av sådana ingrepp som utfördes utanför hälso- och 

sjukvården. I en senare rapport bedömde Socialstyrelsen att antalet ingrepp som 

varken utfördes av läkare eller av personer med särskilt tillstånd kunde 

uppskattas uppgå till 1000-2000 ingrepp om året.221 Den som utför ett sådant 

ingrepp och inte är legitimerad läkare eller har ett särskilt tillstånd, gör sig 

skyldig till ett brott enligt §9 i lagen om omskärelse av pojkar. På grund av detta 

höga antal i sig otillåtna omskärelser av pojkar ansåg Socialstyrelsen att det var 

angeläget att vidta åtgärder för att minska risken att pojkarna utsätts för smärta 

och onödigt lidande.222 Till följd av dessa rapporter beslutade Styrelsen för 

Sveriges kommuner och landsting år 2009 att godkänna en rekommendation som 

innebär att varje landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar på icke-medicinska 

grunder.223 I motiveringarna till lagen om omskärelse av pojkar poängterades att 

varje enskild läkare hade möjligheten att avgöra huruvida han eller hon ville 

utföra ingreppet eller inte.224 År 2009 var en majoritet av svenska barnkirurger 

emot att utföra icke-medicinskt betingade omskärelser av pojkar inom ramen för 

den offentliga hälso- och sjukvården.225 Såtillvida inte alla landsting erbjuder en 

rätt till icke-medicinsk omskärelse av pojkar ökar risken för att pojkar kommer 

genomföra ingreppet utomlands eller hos någon icke-behörig i Sverige under 

omständigheter som betraktas som "köksbordskirurgi".226Trots detta är det 

fortfarande vissa landsting som vägrar erbjuda omskärelse av pojkar på icke-

medicinska grunder på grund av etiska motsättningar.227 

                                              
221 Socialstyrelsen, Omskärelse av pojkar, Rapport av ett regeringsuppdrag, (S2005/7490/SK) artikelnr 

2007- 107-7, mars 2007 s. 16. 
222 A.a., s. 24. 
223 Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting beslut nr 4 dnr 09/1371 
224 Ds 2000:5, s. 25. 
225 https://www.svd.se/tva-av-tre-kirurger-vill-inte-omskara. 
226 Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting beslut nr 4 dnr 09/1371. 
227 Janson, i The Child’s Interests in Conflict 2016, s. 116. 

https://www.svd.se/tva-av-tre-kirurger-vill-inte-omskara
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6 Diskussion 

6.1 Hur beaktas barnets bästa? 

Både barnäktenskap och omskärelse av pojkar väcker diskussion om barnets 

bästa i en mångkulturell kontext, eftersom båda fenomenen avser barn som 

tillhör en grupp eller ett sammanhang där det praktiseras sedvänjor som är 

främmande i förhållande till det svenska majoritetssamhället. I båda fallen har 

lagstiftaren att avgöra huruvida den aktuella sedvanan ska vara tillåten i Sverige 

och i sådana fall under vilka omständigheter den ska vara tillåten. Eftersom både 

barnäktenskap och omskärelse av pojkar har ett barn i centrum måste principen 

om barnets bästa tillämpas enligt Barnkonventionen. Principen om barnets bästa 

ska tillämpas i ljuset av varje barns unika omständigheter i varje enskilt fall som 

rör barn. I omskärelsefrågan valde lagstiftaren att lägga barnets bästa som grund 

för att inte införa ett förbud samt som grund för utformningen av tillåten 

omskärelse av pojkar. I propositionen till lagen angavs att ett förbud skulle strida 

mot hänsynen till barnets bästa228 samt att barnets bästa är att ingreppet utförs på 

rätt sätt, under betryggande förhållanden.229Ställningstagandet innebär att 

principen om barnets bästa har i det enskilda fallet reducerats till att endast utreda 

huruvida ingreppet uppfyllt de medicinska kraven för att anses vara utfört på rätt 

sätt. Lagstiftaren har alltså begränsat omfånget av vad barnets bästa ska avse. I 

dagsläget kan en omskärelse av pojkar endast anses vara i strid mot barnets bästa 

ifall de i lagen angivna kriterierna på exempelvis smärtlindring inte är uppfyllda. 

Visserligen ska principen om barnets bästa teoretiskt sett tillämpas 

förutsättningslöst och vara ett värdeöppet rättsfaktum i tillämpningen som 

föranleder diskretionära bedömningar.230 Däremot används principen inte i alla 

fall så skönsmässigt eftersom rättstillämpare föredrar att arbeta med 

                                              
228 Prop. 2000/01:81, s. 18. 
229 A.a., s. 19. 
230 Jfr Rejmer, Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrättens handläggning av vårdnadstvister, SvJT 

2002 s. 143. 
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presumtioner, helst sådana som utvecklats genom praxis.231 Även 

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 anger vissa presumtioner enligt 

vilka barnets bästa generellt ska beaktas.232 Dessa presumtioner är dock i regel 

vare sig uttömmande eller bindande för rättstillämpare, särskilt med tanke på 

vikten av att ordentligt fastställa barnets bästa vilket endast kan göras genom 

beaktande av alla relevanta omständigheter. Eftersom varje situation och varje 

barn är unikt, kan låsta presumtioner inte anses vara ett fullgott verktyg för att 

fastställa barnets bästa, åtminstone inte i Barnkonventionens mening. Däremot är 

presumtioner viktiga för säkerställandet av rättssäkerhet och förutsebarhet för 

barnet. Rättssäkerhet och förutsebarhet är viktiga principer för rättstillämpningen 

i ett demokratiskt samhälle, varför de i viss mån ska få överskugga betydelsen av 

en regelrätt bedömning av barnets bästa i det enskilda fallet. Även 

presumtionernas roll i underlättandet av rättstillämparens arbete måste här 

nämnas, eftersom det är mycket lättare att avgöra barnets bästa utifrån vissa på 

förhand bestämda omständigheter än genom att beakta allt och utröna det 

relevanta. Presumtionerna får däremot inte vara alltför snäva eftersom det finns 

vissa faktorer som enligt mig alltid borde beaktas vid en utredning om barnets 

bästa. Exempelvis barnets åsikter och barnets identitet bör alltid vara relevanta 

för en sådan bedömning, särskilt med tanke på utvecklingen i synen på 

barnperspektivet.233 

6.2 Barnets bästa och omskärelse av pojkar 

Problematiken med beaktandet av barnets vilja och barnets identitet i 

omskärelsefall kan dock vara så omfattande att det är omöjligt att garantera att 

dessa beaktanden får betydelse vid fastställandet av barnets bästa. Omskärelse av 

pojkar är speciellt såtillvida att barnet som genomgår ingreppet är så pass ungt att 

någon betydelse inte kan tillmätas dess vilja samt att dess identitet är oklar och i 

stora avseenden sammanfaller med föräldrarnas eller gruppens vilja och identitet. 

En lösning på detta problem hade varit införandet av en minimiålder för 

                                              
231 Se Schiratzki, 2019, s. 40. 
232 Se Allmän kommentar 14, s. 14 ff. 
233 Jfr Singer, 2017, s. 33. 
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omskärelse av pojkar som sammanfaller med när en pojke anses vara mogen nog 

att hans åsikter ska tillmätas betydelse. Däremot skulle en införd minimiålder 

strida mot judisk sedvana, enligt vilken pojkar måste omskäras åtta dagar efter 

pojkens födsel.234 En minimiålder hade alltså varit en alltför stor inskränkning i 

det judiska folkets religionsfrihet, varför lagstiftaren inte diskuterade denna 

möjlighet i förarbetena till lagen. Alltså kan barnets egna vilja och identitet inte 

få någon betydelse vid åtminstone omskärelse av judiska pojkar. Det innebär att 

rättstillämparen måste anta att samtycke hade förelegat ifall pojken var 

tillräckligt mogen för att yttra sin åsikt. Sådana hypotetiska samtycken är 

däremot, som diskuterats, tveksamma i hälso- och sjukvården och bör i regel inte 

användas som grund för ett annars medicinskt ingrepp. Barnets bästa är alltså i 

detta avseende helt sammankopplat med värderingar inom barnets omgivning, 

det vill säga dess föräldrars religiösa åskådning eller kulturella tillhörighet. Detta 

är inte alltid oproblematiskt och självklart, särskilt i de fall då barnets föräldrar 

inte har samma religiösa åskådning eller kulturella tillhörighet.  

Jag anser att lagstiftaren inte tillräckligt har visat att omskärelse av pojkar 

generellt är i enlighet med barnets bästa så som den kommer till uttryck i 

Barnkonventionen. Dessutom har lagstiftaren i detta avseende begränsat barnets 

bästa till att endast omfatta sådana omständigheter som objektivt sett antigen 

föreligger eller inte. De subjektiva kriterierna, som annars vållar problem i 

tolkning och tillämpning men leder till en bredare förståelse av barnets bästa, har 

åsidosatts eftersom dessa redan har beaktats i förarbetena till lagen. Jag håller 

med om att det inte går att säga att omskärelse av pojkar generellt inte 

överensstämmer med barnets bästa. Jag håller dessutom med om att omskärelse 

av pojkar inte har visats vara en sådan skadlig sedvana att den kan förbjudas 

genom artikel 24.3 i Barnkonventionen. Däremot kan omskärelse av pojkar inte 

generellt anses vara i enlighet med barnets bästa i alla fall, för alla pojkar.  

                                              
234 Torah, kapitel 17, Första Moseboken. 
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6.3 Barnets bästa och barnäktenskap 

I frågan om barnäktenskap kom lagstiftaren fram till en annan slutsats jämfört 

med den i frågan om omskärelse av pojkar. Lagstiftaren ansåg det vara klart att 

det anses vara barnets bästa att inte i något fall tillåta barnäktenskap i Sverige.235 

Även här har lagstiftaren avgjort den principiella frågan om barnäktenskaps 

förenlighet med barnets bästa istället för att låta rättstillämpare avgöra 

förenligheten med beaktande av alla relevanta omständigheter i det enskilda 

fallet. Angående barnäktenskap är dock frågan om huruvida sedvanan är skadlig 

för barnet mycket enklare att hantera eftersom det inte finns en lika stor 

diskussion i samhället kring dess förenlighet med svenska värderingar. De flesta 

verkar hålla med om lagstiftarens slutsats att barnäktenskap inte under några 

omständigheter ska få anses vara tillåtna eller giltiga enligt svensk rätt. De 

studier och undersökningar som här ligger till grund för att benämna 

barnäktenskap som en skadlig sedvana är tydligare och mer enhetliga än de som 

anser omskärelse av pojkar.236 De konsekvenser som följer av barnäktenskap är 

mer konkreta, mer omfattande och mer allvarliga än de som följer av omskärelse 

av pojkar, varför barnäktenskap kan förbjudas med grund i artikel 24.3 i 

Barnkonventionen.237 I detta avseende diskuteras särskilt att barnets egna vilja 

inte kan tillmätas lika mycket betydelse som i andra fall eftersom den i många 

fall inte kan särskiljas från föräldrarnas och omgivningens vilja.238 Här är alltså 

inte frågan om ett eventuellt godtagande av ett hypotetiskt samtycke för att 

tillgodose barnets bästa, utan om ett eventuellt avvisande av ett faktiskt samtycke 

för att tillgodose barnets bästa. 

Den nuvarande regleringen av barnäktenskap är ett stort avsteg från den tidigare 

regleringen som medgav att det kunde anses vara till barnets bästa att i vissa fall 

erkänna äktenskap som ingås av barn i utlandet. Däremot har rättstillämpare 

fortfarande en skyldighet att beakta alla relevanta omständigheter i det enskilda 

                                              
235 Se prop. 2013/14:208, s. 25. 
236 Se prop. 2017/18:288, s. 9 
237 Se prop. 2017/18:288, s. 33 
238 Se prop. 2017/18:288, s. 14 
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fallet om båda parterna vid ansökan om erkännande av äktenskap är över 18 år.239 

Denna skyldighet grundas i att det fortfarande finns en undantagsregel enligt 

vilken ett äktenskap kan erkännas om det föreligger synnerliga skäl. 

Undantagsregeln är däremot inte längre sammankopplad med principen om 

barnets bästa eftersom förutsättningen att parterna är över 18 år innebär att det 

inte längre är fråga om barn och barns rättigheter. Omständigheterna kring 

äktenskapets ingående är alltså inte relevanta, utan undantagsregeln beror på 

graden av konsekvenser som ett nekat erkännande hade medfört för parterna.240 

På samma sätt som gäller för frågan om omskärelse av pojkar finner jag 

tillämpningen av barnets bästa i frågan om barnäktenskap problematisk eftersom 

lagstiftaren även här principiellt avgör frågan om barnäktenskaps förenlighet med 

barnets bästa istället för att låta rättstillämparen göra det i ljuset av de unika 

omständigheterna i varje enskilt fall. Visserligen förefaller regleringen om 

barnäktenskap vara lättare att acceptera eftersom sedvanan onekligen är i regel 

skadlig för barn och inte överensstämmer med svenska värderingar. Däremot har 

jag svårt att tänka mig att det i alla situationer och för alla barn skulle vara till 

barnets bästa att inte få sitt äktenskap erkänt, särskilt med tanke på att informella 

äktenskap ändå kan få vissa sociala, kulturella och religiösa konsekvenser.  

6.4 Vissa jämförelser 

Principen om barnets bästa ska både genomsyra lagstiftningen och agera som 

vägledning i varje enskilt fall.241 Syftet var inte att det skulle ersätta vägledningen 

i varje enskilt fall genom att frågan principiellt avgörs i lagstiftningen. 

Anledningen till varför barnets bästa i Barnkonventionen utformades för att vara 

en öppen och förutsättningslös princip var för att omständigheterna i det enskilda 

fallet alltid ska kunna avgöra huruvida någonting kan anses vara det enskilda 

barnets bästa, trots att det eventuellt inte kan anses vara alla barns bästa.  

                                              
239 Se prop. 2017/18:288, s. 28. 
240 Jfr prop. 2013/14:208, s. 135. 
241 SOU 2005:43, s. 641. 
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Kravet på att omskärelse av pojkar ska ske under betryggande omständigheter 

och uppfylla alla erforderliga medicinska kriterier är verkningslösa i förhållande 

till inskränkningen av pojkens personliga integritet samt bortseendet från pojkens 

åsikter och vilja. Tillspetsat skulle det kunna hävdas att en liknande ordning i 

fråga om barnäktenskap hade varit att det principiellt anses vara tillåtet, såtillvida 

vigseln sker av en behörig person och omständigheterna kring bröllopet uppfyller 

vissa kriterier i lag. Sådana krav hade rimligtvis varit helt verkningslösa i 

förhållande till de konsekvenserna som sedvanan medför. Den viktigaste frågan i 

förhållande till barnets bästa bör i första hand vara huruvida det anses vara till 

barnets bästa att vara omskuren eller vara i ett äktenskap, inte under vilka 

omständigheter en omskärelse eller ett äktenskap ska anses vara det bästa för 

barnet.  

Dessa frågor blir alltmer intressanta med tanke på att både omskärelse av pojkar 

och barnäktenskap sett från ett svenskt perspektiv har en tydlig mångkulturell 

kontext. Lagstiftaren tycks fokusera på sedvanornas principiella förenlighet med 

svensk rätt just eftersom det är fråga om kulturer och traditioner som skiljer sig 

från de svenska. Eftersom det finns ett så starkt intresse av att avgöra vilka 

verksamheter som accepteras i det svenska samhället verkar lagstiftaren vara 

angelägen om att utfärda regler som tydligt markerar vad som anses vara tillåtet 

respektive vad som anses vara förbjudet. Eftersom dessa sedvanor avser barn har 

lagstiftaren en skyldighet att beakta barnets bästa och andra rättigheter som 

tillfaller barn enligt Barnkonventionen. I dessa avseenden tycks detta beaktande 

endast vara symboliskt och obligatoriskt, istället för att vara ett medel för att 

säkerställa att barnets rättigheter beaktas. Barn som tillhör majoritetssamhället 

har i de flesta avseenden en rätt till att få sitt bästa beaktat i varje enskilt fall 

utifrån deras unika omständigheter och förutsättningar. Barn som tillhör vissa 

minoritetsgrupper måste å andra sidan acceptera att deras bästa redan på förhand 

är avgjort av lagstiftaren och att inga omständigheter kommer rubba denna syn.  

Ytterligare en konsekvens av att omskärelse av pojkar och barnäktenskap endast 

är relevant för mångkulturella barn är att denna mångkultur kan innebära att 
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rättsverkningarna av de aktuella regleringarna kan vara svårbedömd. Med tanke 

på det mörkertal som bedöms existera både i frågan om omskärelse av pojkar och 

i frågan om barnäktenskap kommer rättstillämpare antagligen inte ofta ha 

möjlighet att ta ställning till dessa frågor eftersom en eventuell överträdelse 

sällan hade lett till att åtal väcks. Eftersom verksamheterna är så starkt 

förknippade med föräldrarnas och omgivningens vilja och påtryckningar, 

kommer dessa ofta inte ha några problem med att barnet är omskuret eller gift. 

Det är dessutom tveksamt angående huruvida barnet, när det uppnår erforderlig 

ålder, kommer att väcka åtal, särskilt med tanke på den koppling verksamheten 

har till barnets kulturella och religiösa tillhörighet. 

För att åtgärda denna oförenlighet mellan regleringen om barnäktenskap och 

omskärelse av pojkar och syftet med barnets bästa enligt Barnkonventionen, 

föreslår jag ett införande av en undantagsregel i både lagen om omskärelse av 

pojkar samt i IÄL. Denna undantagsregel får vara extremt restriktivt utformad 

och tillämpad men den syftar till att medge att det inte är otänkbart att det kan 

föreligga sådana omständigheter som ändrar den generella synen på förenligheten 

mellan sedvanan och barnets bästa. Denna undantagsregel kommer troligtvis 

endast vara symbolisk och kommer väldigt sällan tillämpas men den tvingar 

åtminstone rättstillämpare att i varje fall göra en ordentlig bedömning av barnets 

bästa och redogöra för sitt beslut i ljuset av barnens rättigheter enligt 

Barnkonventionen. Resultatet av en sådan undantagsregel hade varit att barnets 

bästa fortfarande har en möjlighet att ändra en annars allmänt accepterad syn på 

en viss verksamhet. Ifall undantaget aldrig tillämpas kommer lagstiftaren få stöd 

i sin argumentation om verksamhetens principiella förenlighet med barnets bästa. 

Den enda nackdelen med en undantagsregel är att regleringens politiska 

genomslagskraft minskar eftersom den inte längre utgör en så stark markering av 

svenska värden. 

6.5 Inkorporeringens effekt på barnets bästa 

Beslutet att Barnkonventionen skulle inkorporeras i svensk lag föranleddes till 

störst del av att konventionen inte fick tillräckligt genomslag i svensk rätt. En av 
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de största problemen som noterades av Barnrättighetsutredningen var 

tillämpningen av principen om barnets bästa. Principens avsedda syfte var att den 

skulle vara vägledande i alla fall som rör barn och vara avgörande i frågan om 

vilket beslut som ska fattas. Barnets bästa ska enligt både förarbetena till 

ratificeringen av konventionen samt enligt Barnrättskommitténs allmänna 

kommentarer innefatta en noggrann bedömning av alla relevanta omständigheter 

för barnet och situationen i fråga. Däremot har utvecklingen i både lagstiftning 

och i de allmänna kommentarerna resulterat i att principen har blivit alltmer 

presumtionsbunden. Anledningen till varför principen inte tillämpas så 

skönsmässigt och förutsättningslöst är för att en presumtionsdriven ordning är 

mer effektiv, förutsebar och i linje med principen om allas likhet inför lagen.  

Sedan konventionens ratificerande har principen om barnets bästa diskuterats 

utförligt i både lagstiftningsarbete och doktrin, där dess mångtydighet och 

oprecishet har ifrågasatts och försökt åtgärdas. En allmänt accepterad syn på att 

principen förblev odefinierad var att varje konventionsstat skulle få utforma sin 

egen syn på barnets bästa i praxis, som överensstämde med det aktuella 

samhällets värderingar och som skulle utvecklas i takt med samhällets 

utveckling. Kanske har den svenska lagstiftaren likställt utveckling i praxis med 

utveckling genom lagstiftning, varför barnets bästa redan på förhand är avgjort i 

fråga om barnäktenskap och omskärelse av pojkar. Möjligtvis ansåg lagstiftaren 

att det var angeläget att frågan om barnets bästa inte utgjorde ett hinder för att 

avgöra vilka främmande sedvanor som är generellt accepterade i det svenska 

samhället. 

En inkorporering av Barnkonventionen i svensk rätt kan leda till att 

rättstillämpare blir mer måna om barnets rättigheter enligt konventionen och 

särskilt om vikten av en korrekt tillämpning av barnets bästa. Däremot anser jag 

att det inte finns tillräckligt tydliga anvisningar för vad som är en korrekt 

tillämpning av principen eftersom den i vissa fall kommer vara bunden till 

tidigare praxis och i vissa fall vara bunden till förevarande lagstiftning på det 

aktuella området. För att garantera en enhetlig och förutsebar tillämpning måste 
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principen om barnets bästa tolkas så att den ska tillämpas förutsättningslöst och 

med beaktande av alla relevanta omständigheter endast i de fall då det inte finns 

några tidigare utredningar angående barnets bästa i den aktuella situationen. 

Rättstillämpare är förvisso inte bundna av tidigare avgöranden men det finns inte 

ett lika stort intresse att ånyo utreda barnets bästa om det redan finns ett allmänt 

accepterat synsätt. Däremot kan de tidigare bristerna i tillämpningen av 

konventionen ha ett flertal olika anledningar, inte minst eftersom rättstillämpare 

möjligtvis inte var medvetna om betydelsen av att barnets bästa utreds i varje 

enskilt fall. Dessutom kan dessa brister bero på att rättstillämpare inte har ett 

enhetligt synsätt att utgå ifrån, varför utvecklingen mot en mer 

presumtionsorienterad reglering kommer underlätta deras arbete eftersom 

principen blir enklare att tillämpa och får därmed större genomslag i 

rättstillämpningen. 

För tillfället är dock frågan om principens innebörd fortfarande otillräckligt 

besvarad för att rättstillämpare, även efter inkorporeringen, ska vara säkra på vad 

som är rätt tillämpning. En sådan osäkerhet kommer rimligtvis leda till att 

principen fortfarande inte kommer tillämpas på det sätt som Barnkonventionen 

avser. Alternativt kommer denna osäkerhet leda till att principen fortsatt inte 

tillämpas eller endast slentrianmässigt omnämns i motiveringar till beslut. 

Möjligtvis finns det ingen avsedd tillämpning och principen kan tillämpas på det 

sätt varje konventionsstat kommer fram till. Det är kanske oproblematiskt att 

principen i vissa fall tillämpas förutsättningslöst och i vissa fall inom vissa på 

förhand bestämda ramar. Däremot innebär en sådan rättsordning att kraven på 

rättssäkerhet och förutsebarhet ändå inte är uppfyllda, trots en inkorporering i 

svensk lag. Om inte rättstillämpare kan med säkerhet avgöra innebörden och 

rättsverkningarna av principen om barnets bästa kommer vanliga människor och 

de barnen som avses inte kunna göra det heller. 

Jag är tveksam till huruvida problematiken med principen om barnets bästa 

någonsin kan fullt åtgärdas, särskilt med tanke på principens unika utformning 

och avsedda tolkning och tillämpning. Kanske är det omöjligt för barnets bästa 
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att agera som både en rättsprincip och en rättsregel och förväntas få 

genomslagskraft på båda fronterna. Den omfattande juridiska problematiken 

verkar dock inte utgöra ett hinder för principens politiska verkan. Att barnets 

bästa ska vara vägledande i alla fall som rör barn är mer en symbol för ett 

demokratiskt samhälle än en uppnåelig rättsordning. 

6.6 Det mångkulturella barnet 

Sverige är onekligen ett mångkulturellt samhälle som utgörs av folkgrupper från 

hela världen tillhörande olika kulturer, religioner och traditioner. I grundlagen 

stadgas att möjligheten för samerna och andra etniska, språkliga och religiösa 

minoriteter att få behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska 

främjas.242 I Barnkonventionen finns hänvisningar till minoritetsgrupper och 

ursprungsbefolkningar som erkänner dessa gruppers särskilda skyddsvärda 

ställning i rättsordningen samt värnar om deras rätt att få behålla och utöva sina 

traditioner och sedvanor. Den omfattande religionsfriheten samt 

diskrimineringsförbudet som erkänns av både svensk rätt och Barnkonventionen 

innebär att det finns utrymme för att främmande kulturer införlivas i 

majoritetssamhället och bidrar till en växande mångkultur i landet.  

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 11 är den första och den enda 

kommentar där kommittén gör en uttrycklig skillnad på barn som tillhör 

ursprungsbefolkningar och barn som tillhör andra minoritetsgrupper. Kommittén 

förklarar dock inte varför en sådan skillnad har gjorts eller vad denna skillnad 

består i. Visserligen kan uppmärksamheten i övrigt på ursprungsbefolkningar 

rättfärdigas med hänvisning till det omfattande skydd som tillerkänns samerna i 

svensk lag. Däremot är samerna inte den enda erkända nationella minoriteten i 

Sverige, trots att de är den enda erkända ursprungsbefolkningen i Europa. 

Ursprungsbefolkningar har förvisso ett särskilt intresse i förhållande till 

markrättigheter men dessa behandlas särskilt i lagar och andra konventioner än 

Barnkonventionen.243 I andra avseenden bör de utmaningar som barn i 

                                              
242 RF 1:2 st. 6. 
243 Se ILO 169; Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 
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ursprungsbefolkningar möter kunna likställas med de som barn i andra 

minoritetsgrupper möter. Kommentaren utgörs till största del av anvisningar om 

att barn som tillhör ursprungsbefolkningar inte tillägnats den uppmärksamhet de 

förtjänat med tanke på deras särskilt utsatta ställning. Kommittén pekar på att just 

det tidigare fokuset på ursprungsbefolkningars markrättigheter och politiska 

representation har bidragit till att barnens rättigheter inte fått erforderlig 

uppmärksamhet. 

Barn som tillhör minoritetsgrupper har dock också en anledning att behandlas 

annorlunda än barn som tillhör majoritetsbefolkningen, särskilt med tanke på att 

Barnkonventionen innehåller ett antal bestämmelser som särskilt berör sådana 

barn. Dessutom gör Barnkonventionen ingen skillnad på barn som tillhör 

minoritetsgrupper och barn som tillhör ursprungsbefolkningen, varför allmän 

kommentar nr 11 inte verkar tillräckligt motiverad. Vissa bestämmelsers 

inbördes problematiska förhållanden kan skapa svårigheter i rättstillämpningen, 

varför tydliga anvisningar från kommittén kan vara påkallade. Exempelvis 

förhållandet mellan religionsfriheten i artikel 6 och skyldigheten att avskaffa 

skadliga sedvanor i artikel 24.3 kommer alltid att ställas mot varandra avseende 

utövandet av en ifrågasatt verksamhet som är betingad av religion. Som jag 

tidigare redogjort för i frågorna om barnäktenskap och omskärelse av pojkar är 

sådana intressekonflikter både vanliga och svårlösta. Rättstillämpningen har här 

att beakta ett kollektivt intresse hos den berörda gruppen, majoritetssamhällets 

värderingar samt det enskilda barnets åsikter och dess bästa, även objektivt sett. 

Denna intressekonflikt uppstår endast när ett mångkulturellt barn är i centrum för 

frågan eftersom sådana fall alltid aktualiserar en mängd relevanta omständigheter 

och synvinklar. Det borde finnas ett intresse av att klargöra en prioritetsordning 

och garantera en rättstillämpning som är effektiv och förutsebar. 
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