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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 

”Det är inte bara droger och kläder som säljs här. Mot sena kvällen och natten börjar 

prostitutionen. Det är äldre kvinnor som kommer hit för att söka unga ensamkommande. Jag 

själv har träffat flera äldre kvinnor, mammor, änkor, skilda kvinnor, gifta också. De erbjuder 

pengar, tak, dusch och mat mot sex.”1  	

 

    Amin, Stockholm, 2018 

 

När vi hör ordet prostitution är en dominerande bild hos många, som också framställs i media, 

att en vuxen kvinna säljer sex till en man på gatan och får ersättning i pengar. Att den 

marockanska pojken Amin skulle förmås att utföra sexuella handlingar på en äldre kvinna i 

utbyte mot att tjäna sitt uppehälle, och/eller få någonstans att sova på natten, blir genast svårare 

att föreställa sig. Trots det, är detta en vanlig pågående form av prostitution i Sverige.  

 

Utgångspunkten i denna uppsats är att det straffrättsliga verktyget som angriper barnprostitution 

inom det svenska samhället, inte kan tyckas räcka till för att skydda ensamkommande barn som 

en utsatt barngrupp i samhället. Detta då straffrätten per definition är ett allmänt och 

individcentrerat regelverk, och inte ett kollektivt sådant. Doktrin menar dock att en medföljande 

fara, att tillhöra en grupp av barn som lever på gatan eller en grupp av ensamkommande barn, 

innebär att i större utsträckning utsättas för olika former av utnyttjanden i samhället, däribland 

prostitution.2  

 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), är det folkrättsliga 

människorättsinstrument vars bestämmelser syftar till att definiera samt skydda varje barns 

mänskliga rättigheter i det land där konventionen träder ikraft.3 Detta instrument ratificerades 

redan för 30 år sedan i Sverige, men inte förrän under 2018 togs beslutet att inkorporera den i 

svensk lag. Barnkonventionen är ett tolkningsbart instrument, och tolkas på olika sätt av både 

myndigheter, forskare och det civila samhället i övrigt.4 Barnrättsforskning och annan doktrin 

                                                
1 Sveriges Radio, [https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1077989?programid=3381], 2019-03-31.   
2 FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 6 (2005), p. 23; FN:s barnrättskommittés allmänna 
kommentarer nr 21 (2017), p. 58.   
3 Sverige ratificerade barnkonventionen i juni 1990. Konventionen trädde sedan i kraft i september samma år 
vilket framgår av SÖ 1990:20.   
4 SOU 2016:19, s. 97.  
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menar att konventionen kan ge uttryck för olika barnperspektiv. Bland annat menas att 

instrumentet är ägnad att omfatta såväl det individuella barnet som egen individ, barn 

tillhörande en större samhällelig grupp av barn, samt särskilda barngrupper i utsatta situationer.5 

Utifrån ovannämnda tre perspektiv skulle Amin i en samhällelig kontext anses ingå i 

samhällsgruppen barn, men också anses vara en person med intressen, drömmar och behov likt 

vilken annan vuxen som helst. I detta fall råkar Amin också vara ett barn som dels lever på 

gatan, dels flytt till Sverige utan medföljande föräldrar eller annan anhörig (ett s.k. 

ensamkommande barn). Då Amin inte är det enda barnet som lever i nyssnämnda situation, gör 

det honom också tillhörande vissa grupper av barn i utsatta situationer.  

 

Då skyddet i svensk lag hittills är bristfälligt, trots en ratificering av barnkonventionen, så 

uppstår den intressanta frågan om inkorporeringen av barnkonventionen kommer att göra 

skillnad. Kommer inkorporeringen som ska genomföras år 2020, bidra till att Sverige på ett 

bättre sätt skyddar ensamkommande barn och deras utsatta livssituation?  

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att analysera om inkorporeringen av barnkonventionen kommer 

att tvinga den svenska lagstiftaren att vidta åtgärder som stärker skyddet för gruppen 

ensamkommande barn i utsatta livssituationer.  

 

Uppsatsen besvaras med utgångspunkt i följande frågeställningar:  

1. Har det tidigare konstaterandet av normharmoni fått någon särskild inverkan på den 

straffrättsliga regleringen om barnprostitution?  

2. Vilken betydelse kan konventionens olika barnperspektiv tänkas få för den svenska 

lagstiftarens framtida åtgärder för att skydda barn i utsatta situationer?   

3. Kan det förväntas att inkorporeringen kommer göra någon skillnad för särskilt utsatta 

grupper som ensamkommande barn och deras livssituation, och i sådana fall på vilket 

sätt?  

 

 

 

                                                
5 Strandbu, 2007, s. 19 ff; Sandberg, 2015, s. 222 ff; Freeman, 2000, s. 277 ff.  
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1.3 Begrepp  
 
I enlighet med Artikel 1 i barnkonventionen avses med barn i denna uppsats varje barn under 

18 år.6 Även begreppet ensamkommande barn tillämpas i denna uppsats och ska ses mot 

bakgrund av definitionen i 1b § i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Där 

framgår att dessa människor är ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från 

sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, 

eller som efter ankomsten står utan sådana ställföreträdare (ensamkommande barn).” Det bör 

förtydligas att analysen inte uteslutande begränsas till barn som befinner sig under en 

asylprocess utan också omfattar ensamkommande barn som befinner sig i Sverige utan tillstånd, 

och där beslut redan fattats. En stor del av dessa barn lever på gatan och förmås till prostitution, 

och majoriteten av denna grupp har identifierats som pojkar. Det bör förtydligas att endast en 

andel av nyssnämnda grupp av ensamkommande pojkar utsätts för prostitution, varpå denna 

samhälleliga företeelse inte bör vara generaliserande för alla ensamkommande barn i Sverige.7 

 
 
1.4 Metod och material  
 
För att i denna uppsats kunna besvara mitt syfte samt de tre frågeställningar som framställts, 

har den rättsanalytiska metoden använts. Metoden kan sägas utgå ifrån den traditionella 

rättsdogmatiska metoden vilket avser att fastställa gällande rätt utifrån de sedvanliga 

rättskällorna: lag, förarbeten, praxis och doktrin. I den rättsanalytiska metoden är en del av 

arbetet att fastställa gällande rätt, men även att analysera rätten. Trots att den rättsdogmatiska 

metoden också inrymmer viss analys, skiljer sig analysen från den rättsanalys som ingår i den 

valda metoden i denna uppsats. En självklar utgångspunkt i den rättsanalytiska metoden kan 

sägas vara är att kritisera rätten.8 Enligt Sandgren finns det inom ramen för den rättsanalytiska 

metoden ett friare utrymme i det material som ligger till grund för författarens analys. Det anses 

till exempel legitimt att använda sig av material som inte traditionellt faller inom ramen för de 

vanliga rättskällorna. Sådant annat material kan exempelvis vara material från internationella 

organ och/eller annat material som inte skapar gällande rätt. Syftet med att vidga de källor och 

                                                
6 I barnkonventionens första artikel framgår att varje barn upp till 18 år ska anses som ett barn, om inte barnet 
enligt konventionsstatens nationella lagstiftning blir myndigt tidigare. I Sverige uppnås myndighetsåldern dagen 
då barnet fyller 18 år. Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB) framgår att ”den som är under arton år 
(underårig) är omyndig…” 
7 Barnombudsmannen, 2017, s. 3 och 7; Länsstyrelsen – Stockholm, 2016, s. 14.   
8 Sandgren, s. 45-46.  
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material som analyserats, är att öppna upp för friare argumentation än vad som hade varit 

möjligt genom en rättsdogmatisk metod.9 

 

I syfte att analysera rätten i denna uppsats har det använts material från såväl FN:s kommitté 

för barns rättigheter (Barnrättskommittén) som material från barnrättsforskning. Det bör 

påpekas att det forskningsmaterial som använts inte ska uppfattas som generaliserande för all 

barnrättsforskning. Istället har det medvetet använts forskning som presenterats av särskilda 

barnrättsforskare. Mot bakgrund av det material som ligger till grund för rättsanalysen i denna 

uppsats, är syftet bakom det valda materialet att belysa de olika barnperspektiv som 

barnkonventionen ger uttryck för, samt att problematisera dessa perspektiv. Det material som 

använts av Barnrättskommittén syftar härtill att synliggöra de olika barnperspektiven i 

konventionen, medan den särskilda barnrättsforskningen dels synliggör, dels problematiserar 

nyssnämnda perspektiv.  

 

Uppsatsen inleds med att fastställa den straffrättsliga regleringen gällande barnprostitution 

utifrån såväl lagtext, förarbeten och doktrin. Rättspraxis har lyst med sin frånvaro då syftet med 

den första frågeställningen är att kritisera vad lagstiftningen mer ordagrant ger uttryck för. Detta 

eftersom det är den ordagranna lagstiftningen som kommer att förändras vid inkorporeringen. 

Efter att gällande rätt fastställts har den sedan analyserats mot bakgrund av de olika synsätten 

på barn som Barnrättskommittén ger uttryck för.  

 

Syftet bakom nästkommande frågeställningar har varit att fastställa den barnrättsliga 

regleringen i form av barnkonventionen som gällande rätt. På grund av att regleringen inte trätt 

i kraft ännu, har de rättskällor som använts för att fastställa rätten bestått i förarbeten till 

inkorporeringen av barnkonventionen tillsammans med doktrin. För att kunna analysera rätten 

har istället den särskilda barnrättsforskningen används i denna del av uppsatsen. Avslutningsvis 

ges några sammanfattande slutsatser och kommentarer inom ramen för syftet med uppsatsen.  

 

 

 

                                                
9 Sandgren, s. 46-47.  
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2 Harmoniseringen av svensk lagstiftning och 
barnkonventionen  

 

2.1 Introduktion till barnkonventionen och det folkrättsliga åtagandet 
 
Mänskliga rättigheter har under en låg tid kodifierats genom olika internationella instrument, 

som slagit fast att varje individs intresse i ett särskilt avseende åligger andra att respektera. Att 

barn har mänskliga rättigheter har däremot inte alltid varit en självklarhet. Istället anses det att 

det först var genom barnkonventionen som barn erkändes mänskliga rättigheter som 

självständiga individer. Dessförinnan hade barn uppfattats som ett objekt för vuxnas 

omsorger.10 Såväl sociala, ekonomiska, kulturella som medborgerliga och politiska rättigheter 

omsluter konventionens 54 artiklar. Fyra av dessa artiklar benämns ofta som grundläggande 

principer, och ska enligt Barnrättskommittén vara vägledande vid tolkning av konventionens 

andra artiklar. 11  Barnkonventionen antogs 1989 och Sverige hade vid utformandet av 

konventionen en ledande roll, och var bland de första länderna i världen att ratificera och 

godkänna konventionen år 1990.12 

 

Då en stat ratificerar en konvention blir staten i fråga juridiskt bunden av de rättigheterna som 

finns stadgade i konventionen. Sedan 1990 har Sverige en folkrättslig skyldighet att respektera, 

främja och efterleva barns mänskliga rättigheter. Detta innebär att Sverige är skyldig att avstå 

från sådana handlingar som kan kränka eller begränsa barns rättigheter enligt konventionen, 

samt skydda individen från övergrepp och säkerhetsställa att varje människa kan utkräva sina 

rättigheter enligt konventionen.13 På vilket sätt dessa mänskliga rättigheter sedan införlivas och 

blir gällande inom dualistiska konventionsstater såsom Sverige, och dess nationella 

rättsordning, står staten fritt att avgöra.14 Dualistiska stater använder sig oftast av olika metoder 

för att införliva ett internationellt instrument, nämligen transformation, inkorporering eller 

konstaterande av normharmoni. Dock är Sverige rent folkrättsligt bunden att fullfölja 

konventionens krav oavsett vilken metod som används vid införlivandet.15 Genom Artikel 4 i 

barnkonventionen framgår att Sverige åläggs att vidta ”alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, 

                                                
10 Singer, 2012, s. 36-40.  
11 Se FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 5 (2003), p. 12.  
12 Prop. 1989/90:107, s. 5; SOU 2016:19, s. 89; Ds 2011:37, s. 12.  
13 Prop. 1989/90:107, s. 5; SOU 2016:19, s. 89; Ds 2011:37, s. 12.  
14 SOU 1997:116, s. 78.  
15 Åhman, 2011, s. 4.  
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administrativa åtgärder och andra åtgärder” i syfte att rättigheterna i konventionen kommer alla 

barn i landet tillgodo.  

 

Vid tidpunkten för Sveriges godkännande av barnkonventionen, gjordes en grundlig 

genomgång av den nationella lagstiftningen i förhållande till konventionen. I propositionen som 

föregick ratificeringen ansågs inga lagändringar nödvändiga för att Sverige skulle kunna 

ratificera konventionen.16 Svensk lagstiftning konstaterades överlag stå i god överenskommelse 

med det internationella regelverket och således i normharmoni. Fem år efter ratificeringen 

började dock den allmänna debatten ifrågasätta konventionens ställning i svensk rätt. Med 

beaktande av hur tidigare ratificerade konventioner av mänskliga rättighet behandlats i Sverige 

ansågs transformering 17 dvs. att införa eller ändra svenska bestämmelser så att de 

överensstämmer med konventionens förpliktelser, vara den lämpligaste metoden att fortsätta 

införliva barnkonventionen i svensk rättsordning.18 Det bör dock understrykas att varken en 

harmonisering eller transformering nödvändigtvis behöver betyda att stater lever upp till kraven 

i barnkonventionen eller löser samhälleliga problem i förhållande till barn.  

 
2.2 Straffrätten och köp av sexuell handling av barn 
 
Att köpa sex av ett barn är en handling som enligt svensk rätt anses samhällsfarlig och 

straffbeläggs genom brottsbalkens bestämmelse om köp av sexuella handlingar av barn (6 kap. 

9 § (BrB)).  Asp menar att en av straffrättens förebyggande inriktningar syftar till att markera 

vad som i allmänhet inte är att anses som godtagbart, och således påverka allmänhetens 

handlingssätt i viss riktning, d.v.s. den s.k. allmänpreventionen inom straffrätten. Däremot 

syftar straffrätten inte uteslutande till att göra allmänheten motvillig att begå brott, utan strävar 

också att rikta sig mot den enskilde medborgaren. Detta görs genom att i lagstiftning 

kriminalisera särskilda handlingar som för den enskilda individen är oacceptabla, vilket Asp 

menar symboliserar straffrättens s.k. individualprevention.19  

 

                                                
16 Prop. 1989/90:107, s. 28.  
17 Transformering innebär mer i detalj att konventionen införs i det svenska rättssystemet, genom att föra in 
konventionsbestämmelser i de svenska lagar där de mest naturligt hör hemma. De vidtagna lagändringarna 
omsluts i sin tur med förarbeten där syftet med konventionen och dess bestämmelser anges. Konventionen 
anpassas med andra ord till svenska förhållanden och svenskt språkbruk. Transformeringsmetoden anses 
möjliggöra det faktum att lagändringar i ett senare skede kan göras om, ifall att rättsutvecklingen visar sig avvika 
med syftet till lagen, något som framgår av SOU 1997:116, s. 112.   
18 SOU 2016:19, s. 117.  
19 Asp m.fl., 2013, s. 30.  
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Ett exempel på när den svenska lagstiftaren riktar ett individuellt straffhot mot den som begår 

en oacceptabel sexuell handling mot ett barn, är i 6 kap. 9 § BrB: 

  
”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år 

att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn 

till böter eller fängelse i högst två år. 
 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättning har utlovats eller getts av någon annan.” 
 

Bestämmelsen angriper prostitution mot barn genom att rikta ett straffhot mot den person som 

förmår ett barn att tåla eller företa en sexuell handling.20 Dessutom riktar sig bestämmelsen till 

den person som nyttjar den sexuella handlingen men inte själv betalar för den. Skyddsintressena 

bakom bestämmelsen är i sin tur individens sexuella självbestämmanderätt samt personliga och 

sexuella integritet. Därtill är ett särskilt skyddsintresse bakom bestämmelsen att skydda barn 

från att hamna i gatuprostitution eller andra prostitutionsförhållanden.21 I slutet av år 2004 

gjordes det en omfattande reform av brottsbalkens sjätte kapitel (hädanefter 2005 års 

sexualbrottsreform). Denna reform syftade särskilt till att i lagstiftning förstärka skyddet för 

barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar. Den grundsyn som skulle 

genomsyra 2005 års sexualbrottsreform, var enligt regeringens mening, att allmänheten skulle 

få insikt om att sexualbrott mot barn innebär bestående kränkningar av barnets rätt till en 

oinskränkt kroppslig integritet samt deras sexuella självbestämmanderätt. Ambitionen var att 

påverka samhällets föreställningar att vuxnas frivilliga sexualliv inte fick verka på bekostnad 

av barns sexuella integritet och självbestämmanderätt. Istället menade regeringen att 

allmänheten måste göras medveten om att sexuella kränkningar mot barn är oacceptabla i ett 

svenskt samhälle.22 Uppenbarligen har regeringen misslyckats med detta mål, då det i pågående 

stund finns vuxna människor som tar sig friheten att utsätta barn för sexuella kränkningar 

genom att förmå barn att företa eller tåla sexuella handlingar mot ersättning.  

 

                                                
20 Att barnet förmås innebär ett krav på en påverkan av barnet. Den sexuella handlingen i sin tur behöver inte 
nödvändigtvis vara en varaktig fysisk beröring, utan kan uppfyllas redan då handlingen väcker ett sexuellt 
tillfredställande hos gärningsmannen eller offret själv, enligt Jareborg m.fl., 2015, s.144 och 125 ff; Bäcklund, 
m.fl., Brottsbalken ((2019-03-31), Zeteo) kommentaren till 6 kap. 9 §.  
21 Prop. 2004/05:45, s. 91.  
22 Prop. 2004/05:45, s. 19–22.  
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I doktrin uttrycks att formuleringarna ”företa” eller ”tåla” ska förstås på så sätt att det saknar 

betydelse vem av parterna som är initiativtagaren till den sexuella handlingen.23 Det kan tänkas 

bero på att det enligt förarbetena ges uttryck för att då barnet befinner sig i en situation det inte 

bemästrar, eller i ett beroendeförhållande till en annan person (exempelvis i situationer som rör 

prostitution), så är intentionen enligt lagstiftaren, att barnets sexuella självbestämmanderätt inte 

går att göra gällande. Detta trots att barnet uppfyllt åldern för sexuellt självbestämmande men 

fortfarande är omyndigt. Ett barn som förmås att tåla eller företa en sexuell handling under 

ovannämnda omständigheter och får ersättning för det, ska alltid ses som sexuellt utnyttjad av 

den andra parten och således utsatt för prostitution.24  

 

Av förarbetena bakom bestämmelsen i 6 kap. 9 § BrB framgår dock att ersättningen inte måste 

ha utgivits, utan att det är tillräckligt att denna har utlovats.25 Ersättningen behöver inte vara 

ekonomiskt, utan av förarbetena framgår att även att kläder eller smycken kan utgöra ersättning. 

När det kommer till gruppen ensamkommande barn har Barnombudsmannen (BO) visat att 

ersättning oftast sker i form av mat, sovplats eller kläder vilket kan likställas med den form av 

ersättning som omfattas av nyssnämnda bestämmelse. 26  Med beaktande av att BO i sina 

rapporter belyser hur viktigt det är för ett ensamkommande barn att få en sovplats, kläder eller 

annan typ av ersättning för att kunna överleva på gatan, kan det tänkas att ersättning för det 

mesta, om inte alltid, förekommer mellan en enskild förövare och det enskilda barnet. Detta 

talar för att sannolikheten att ensamkommande barn i något avseende skulle företa eller tåla 

sexuella handlingar utan ersättning, kan anses begränsad. Inte heller kan det tänkas påstås att 

dessa barn genom sin sexuella självbestämmanderätt frivilligt skulle företa sexuella handlingar 

och få ersättning för det. Detta dels då det i många fall rör sig om ensamkommande barn under 

15 år som inte uppnått åldern för sexuellt självbestämmande, dels på grund av att barn som 

lever på gatan befinner sig i en utsatt situation de själva inte kan bemästra. 27  Detta leder till att 

intentionen bakom bestämmelsen inte skulle tillåta oss att göra den sexuella 

självbestämmanderätten gällande i dessa fall.  

 

 

                                                
23 Bäcklund, m.fl., Brottsbalken ((2019-03-31), Zeteo) kommentaren till 6 kap. 9 §.  
24 Se Prop. 2004/05:45, s. 22; SOU 2001:14, s.109–110 och 113.  
25 Se Prop. 2004/05:45, s. 92.  
26 Barnombudsmannen, 2017, s. 22-24.  
27 Se Länsstyrelsen – Stockholm, 2018, s. 17 ff.  
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2.3 Barnkonventionen och köp av sexuell handling av barn 
 
Sverige är som tidigare nämnt skyldig att enligt internationell lagstiftning garantera alla barn 

upptill 18 år deras mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen. När det kommer till den 

specifika konventionsbestämmelsen om barnprostitution i barnkonventionens Artikel 34 b) 

uttalades det vid tiden då konventionen ratificerades att:  

 
”det kan inte råda någon tvekan om att Sverige uppfyller konventionens krav enligt artikel 34 a) 

och b) ... det måste observeras att konventionen inte ställer upp något krav på straffrättslig 

lagstiftning. I första hand bör företeelser som avses i artikel 34 b) […] motarbetas genom insatser 

på det sociala planet.”28 

 

Vid tiden då barnkonventionen godkändes, var prostitution som sådan inte kriminaliserad vilket 

inte heller regeringen (utifrån ovannämnda citat) ansåg var ett direkt krav enligt konventionen. 

Detta torde sannolikt bero på att det, som tidigare nämnts, är upp till Sverige att avgöra hur de 

mänskliga rättigheterna införlivas bäst i konventionsstatens rättssystem. Vid ratificeringen 

konstaterade regeringen att åtagandet i barnkonventionens Artikel 34 b) var uppfyllt genom 

bland annat Sveriges dåvarande bestämmelse om förförelse av ungdom 6 kap 10 § BrB.29 

Bestämmelsen utvecklades dock senare till vår nuvarande bestämmelse om köp av sexuell 

handling av barn i samband med 2005 års sexualbrottsreform. Reformen i sig och de 

bakomliggande förarbetena till reformen kom att förtydliga och förbättra regleringen för 

sexuella handlingar om barnprostitution i syfte nå bättre överensstämmelse med 

barnkonventionens åtaganden.30 I utredningarna till 2005 års sexualbrottsreform uttrycktes det 

tydligt att den svenska lagstiftningen gav ett tillfredsställande skydd mot barnprostitution, men 

att rubriceringen och tillämpningsområdet av bestämmelsen behövde modifieras. 

Bestämmelsen kom senare att benämnas som köp av sexuell handling av barn, och utvidgades 

till att också omfatta köp av sexuella handlingar under andra förhållanden än rena 

prostitutionsförhållanden som vid tiden ansågs vara prostitution i gatuliknande förhållanden.31 

Till grund för utvidgandet av bestämmelsens tillämpningsområde låg en omfattande 

prostitutionsutredning från 1995, vid namn SOU 1995:15 Könshandel. I utredningens 

betänkande konstaterades det att på grund av nya kontaktvägar mellan parter i ett 

prostitutionssammanhang som förändrats i takt med att samhället förändras fanns anledning att 

                                                
28 Prop. 1989/90:107, s. 78.  
29 Prop. 1989/90:107, s. 77; Prop. 2004/05:45, s. 91.  
30 Prop. 2004/05:45, s. 26; SOU 2001:14, s.118–120; Prop. 1997/98:182, s. 85; SOU 1997:116, s. 421 ff.  
31 Prop. 2004/05:45, s. 91-92; Se SOU 2001:14, s. 242–246; SOU 1997:116, s. 424-426.  



 

13 
 

ändra dåvarande bestämmelse om barnprostitution. Fastän utredningen pekade på att Sverige 

vid tillfället hade en hög beredskap på det sociala planet för barn i prostitution, samt att det inte 

ansågs förekomma barnprostitution i någon större utsträckning, kunde detta inte likställas med 

att problemet inte fanns i samhället. 32  I samband med ytterligare en omfattande 

sexualbrottreform år 2012 (2012 års sexualbrottsreform) som avsåg huruvida svensk 

sexualbrottslagstiftning stod i överensstämmelse med bland annat barnkonventionen 

konstaterades det att vår nuvarande straffrättsliga bestämmelse om köp av sexuell handling av 

barn svarade mot konventionens krav gällande ”att skydda barnet mot alla former av sexuellt 

utnyttjande… och förhindra att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell 

verksamhet”. 33 Det bör emellertid uppmärksammas att regeringen i sin senaste rapport (2012) 

till Barnrättskommittén uttrycker att det råder en medvetenhet om de utmaningar Sverige haft 

vid uppfyllandet av att skydda barn i utsatta situationer, exempelvis asylsökande barn och barn 

utan tillstånd som vistas i Sverige.34  

 

I Barnrättskommitténs senaste rekommendationer från 2015 uppger de att Sveriges 

lagstiftningsåtgärder som antagits i syfte att motverka barnprostitution uppskattas, samtidigt 

som de ser det som bekymmersamt att det finns en fortgående barnprostitution i Sverige.35 I 

sammanhanget är det också av intresse att belysa att det år 2016 genomfördes en grundligare 

översyn kring bestämmelsen om köp av sexuell handling av barn. I utredningen 

uppmärksammades det att tillämpningen av bestämmelsen var begränsad och att endast ett 

mindre antal personer lagfördes och dömdes med en frihetsberövande påföljd sedan 

bestämmelsen infördes. Det var vanligt förekommande att brottets påföljd blev böter. I syfte att 

markera allvaret bakom straffet ansåg utredningen att brottet borde skärpas. Utredningen gav 

bland annat förslag på att dels ta bort böter från straffskalan, dels höja straffmaximum mot 

bakgrund av att kunna rättfärdiga de allvarligare fallen där barnets utsatthet utnyttjas.36  I 

skrivande stund behandlas utredningens förslag fortfarande på Regeringskansliet.37 Det är dock 

av relevans att uppmärksamma att bestämmelsens bristfälliga tillämplighet var något som 

poängterades redan i samband med 2012 års sexualbrottsreform. I propositionen till reformen 

                                                
32 SOU 1995:15, s. 15, 108 och 151 ff; Se SOU 1997:116, s. 426.  
33 Prop. 2012/13:111, s. 15.  
34 Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 
genomförande, 2012, s. 3. 
35FN:s barnrättskommittés – sammanfattade slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte 
periodiska rapport, 2015, p. 17-20 och p. 49 a); SOU 2016:19, s. 133.  
36 SOU 2016:42, s. 17 och 127 ff. Jfr Polismyndigheten, 2017, s. 9.  
37 SOU 2016:70, s. 4.  
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uttrycktes det att det inte hade kunnat dras några säkra slutsatser om huruvida tillämpningen av 

den straffrättsliga barnprostitutionslagstiftningen fungerar i praktiken, då underlaget för 

utvärderingen varit alldeles för begränsat.38 Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverige 

sedan en längre tid tillbaka varit medveten om att den straffrättsliga bestämmelsen gällande 

barnprostitution inte fullt ut fungerar som lagstiftaren har tänkt sig.  

 
2.4 Sammanfattning och analys  
 
Avslutningsvis kan sägas att sedan ratificeringen av konventionen har regeringen tagit initiativ 

till flera översyner och lagstiftningsåtgärder i syfte att säkerhetsställa och motverka att barn 

utsätts för prostitution. Sverige har dessutom vid flertalet gånger sedan 1990 konstaterat stå i 

normharmoni med de mänskliga rättigheterna i barnkonventionen, både på ett generellt plan 

men också särskilt i förhållande till vår barnprostitutionslagstiftning. 39  Det kan därför 

konstateras att lagstiftaren tagit ståndpunkt i frågan om Sverige har ett tillräckligt starkt juridiskt 

verktyg för att bekämpa barnprostitution. Regeringen är dock motsägelsefull i denna fråga. 

Samtidigt som det anses finnas ett heltäckande juridiskt verktyg som svarar mot barns 

rättigheter, råder en medvetenhet om att staten brister i skyldigheten att garantera att 

ensamkommande barn inte blir sexuellt utnyttjade i Sverige.40 Hur kommer det sig att vårt 

juridiska verktyg inte tycks fungera?  

 

Barnprostitutionslagstiftningen i Sverige har utformats med ett särskilt beaktande om att 

förhindra att barn utsätts för prostitution på gatan, men också i syfte att skydda det individuella 

barnets sexuella integritet. Genom nyss nämnda lagstiftning straffas den person som förmår ett 

barn att företa eller tåla en sexuell handling mot ersättning. Lagstiftaren riktar alltså ett straffhot 

mot den enskilda medborgaren genom en särskild kriminalisering i lag för att på så vis motverka 

barnprostitutionen i Sverige. Trots att det redogjorts för att straffrätten också skyddar det 

ensamkommande barnets sexuella integritet som individ, kan det tyckas att det enskilda 

straffhotet ställs i fokus när det talas i termer om att motverka sexuella kränkningar som sker 

mot ersättning i samhället. För att angripa prostitution som samhällsproblem utgår lagstiftaren 

                                                
38 Prop. 2012/13:111, s. 122; SOU 2010:71, s. 21 och 341. 
39 Prop. 1989/90:107, s. 28; Prop. 2017/18:186, s. 66 och 73; Prop. 2012/13:111, s. 15.  
40 Se Socialdepartementet, 2018, handlingsplan mot prostitution och människohandel, s. 8; Se SOU 2016:19, s. 
133.  
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från det faktum att prostitution bäst åtgärdas med utgångspunkt hos den individuella 

medborgaren och förövaren.41  

 

I förhållande till straffrätten menar Asp att det är diskutabelt huruvida effekten av straffrättens 

förebyggande inriktningar påverkar människor att faktiskt avhålla sig från att begå brott. Han 

menar att den individuella preventionen inom straffrätten inte fått lika stort genomslag i det 

svenska samhället så som den allmänna preventionen.42 Med beaktande av Asps nyssnämnda 

resonemang finns det enligt min mening, anledning att hålla kritisk till enskilda 

kriminaliseringar, som fungerande verktyg att angripa samhällsproblem som prostitution. Det 

kan tänkas att problemet med att ha ett juridiskt verktyg som verkar i riktning mot den enskilda 

förövaren, gör att vi låter bli att angripa den utbredda samhällsproblematiken i ett bredare 

perspektiv och i sin helhet. Ett ytterligare problem med vår straffrättsliga reglering gäller hur 

ofta det juridiska verktyget faktiskt kommer till användning. Som tidigare redogjorts för 

framgår det av utredningar att barnprostitutionslagstiftningen använts i en mycket liten 

utsträckning. I de fall lagstiftningen faktiskt tillämpats är den enda signalen som skickas ut i 

samhället, att sexuella handlingar av barn mot ersättning endast straffas med en enkel böter. 

Samtidigt är det svårt att ställa sig bakom det faktum att en straffskärpning av bestämmelsens 

straffskala som ensam lagstiftningsåtgärd, i större utsträckning skulle verka för att på sikt 

minska barnprostitutionen i Sverige. Detta främst med beaktande av att inte skulle förändra 

synsättet om att verka i riktning mot den enskilda förövaren bara för att vi skärper 

bestämmelsens straffskala.  

 

Bortom det faktum att tillämpningen av vår barnprostitutionslagstiftning tillämpas i begränsad 

mån och att påföljden av den sexuella företeelsen kan anses alarmerande, kan problemet enligt 

min mening vara det individuella straffhotet inom straffrätten. Då Sverige vid flertalet gånger 

konstaterat normharmoni i förhållande till barnkonventionen, kan det tyckas att lagstiftaren 

själv fått en tro om att Sverige har en tillräckligt god lagstiftning som motverkar, skyddar och 

uppfyller barns mänskliga rättigheter i Sverige. Däremot är jag av meningen att så inte är fallet 

då det finns en pågående prostitution bland utsatta barn i Sverige som inskränker deras 

mänskliga rättigheter. Det skulle kunna ses som att lagstiftaren förlitar sig för mycket på tron 

att det individuella straffhotet tycks vara den bärande lösningen för att bekämpa prostitutionen 

bland alla barn i Sverige. Istället menar jag att det finns motiv (med beaktande av Asp 

                                                
41 Jfr Socialdepartementet, 2018, handlingsplan mot prostitution och människohandel, s. 4.    
42 Asp m.fl., 2013, s. 10.  
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ovanstående resonemang) att hålla sig kritiskt till det individuella straffhotet inom straffrätten 

och dess faktiska verkan i samhället. Det bör uppmärksammas att det inte heller vore rimligt att 

påstå att det rättsliga verktyget vi har skulle kunna fungera på något annat sätt, eftersom 

straffrätten per definition är allmän och individcentrerad och verkar på ett fundamentalt sätt 

inom det svenska rättssystemet. Sannolikheten för att andra synsätt eller inriktningar inom 

straffrätten skulle kunna synliggöras mer torde vara begränsad. Det skulle dock utifrån ett 

barnperspektiv vara en fördel i samhället att ha ett bredare grupperspektiv på barn. Däremot 

kommer jag inom ramen för denna uppsats inte diskutera närmare om eventuella möjligheter 

att i straffrätten införa ett mer kollektivt perspektiv på barn. Istället bör andra juridiska lösningar 

hittas. Därför ställer jag mig frågan om barnkonventionens inkorporering skulle möjliggöra att 

ett mer kollektivt perspektiv på barn införs i samhället, och på så vis tvingar lagstiftaren att 

hantera samhällsproblem som barnprostitution bland ensamkommande barn på ett annorlunda 

sätt. Det kan tyckas att det ligger i tiden att lagstiftaren inser att den allvarliga kränkningen mot 

barns sexuella integritet inte längre får fortgå. Ensamkommande barn, som lever på gatan och 

utnyttjas i prostitution, befinner sig i en utsatt situation, långt utanför samhällets 

trygghetssystem. Detta är något som måste åtgärdas.  

 
3 Hur tolkas barnkonventionen? – principer och perspektiv 
 

Under de senaste 30 åren har tolkningar av enskilda artiklar etablerats som stöd för tillämpning 

och tolkning av barnkonventionen. Tolkningar har gjorts av både av politiker, forskare, 

barnrättsorganisationer och Barnrättskommittén. Tolkningarna anses ge uttryck för olika 

värderingar och uppfattningar om barnets rättigheter och hur de ska relateras till barns behov 

och intressen i olika situationer och verksamheter.43 Sedan konventionens ikraftträdande har i 

doktrinen också utvecklats fyra grundläggande och vägledande principer som stöd för 

tolkning.44 Dessa principer används idag flitigt av ovannämnda aktörer i syfte att belysa de olika 

aspekterna i tillämpningen av barnkonventionen. I följande avsnitt ska därför en närmare 

redogörelse göras för den tillämpning och tolkning som anses lämpligast i förhållande till 

barnkonventionen och dess artiklar, av såväl Barnrättskommittén som av särskilda 

barnrättsforskare.  

 

 

                                                
43 Ds 2011:37, s. 11.  
44 FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 5 (2003), p. 12. 
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3.1 Barnrättskommitténs tolkningsprinciper och perspektiv  
 
Enligt Barnrättskommitténs mening, är barnkonventionens centrala uttryck och förhållningssätt 

till barn ett s.k barnrättsbaserat synsätt, vilket även går under benämningen 

barnrättsperspektiv. Ett sådant synsätt innebär att barnet ska ses som rättighetsbärare och 

behandlas med respekt för bland annat dennes värdighet, liv, hälsa, utveckling, välfärd, 

överlevnad, deltagande och icke-diskriminering. Kommittén menar att det barnrättsbaserade 

synsättet förverkligas bäst inom konventionsstaten genom att respektera, skydda och uppfylla 

alla rättigheter stadgade i konventionen. Detta görs främst genom att dels ge både beslutsfattare 

och andra tjänstemän utrymme att uppfylla sina skyldigheter i konventionen, dels låta 

rättighetsinnehavarna, d.v.s. barnen inom konventionsstaten, göra gällande sina rättigheter och 

ge dem ett effektivt åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Nyssnämnda skyldighet och 

rättighet förverkligas i sin tur lämpligast under vägledning av barnkonventionens 

grundläggande principer (i barnkonventionens Artikel 2, 3, 6, 12).45  

 

Enligt Barnrättskommitténs är en vägledande princip för barnkonventionens tolkning principen 

om barnets bästa som kommer till uttryck i barnkonventionens Artikel 3.1. Kommittén menar 

att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn vare sig åtgärderna 

vidtas av: ”offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ”.46 Principen om barnets bästa ska tolkas på så vis att den 

uttrycker både en individuell och en kollektiv rättighet. Det innebär att barnets bästa sätts i 

främsta rummet i såväl åtgärder som rör ett enskilt barn som grupper av barn (dvs. barn i 

allmänhet som grupp och en särskild identifierad grupp av barn). Kommittén menar att då alla 

mänskliga rättigheter är odelbara, och således beroende av varandra, bör också alla rättigheter 

i konventionen ses som en del av barnets bästa.47 När det kommer till problematiseringen, men 

också, vikten av att se barn utifrån perspektiv som ett enskilt barn, ett barn tillhörande en viss 

grupp av barn såväl samhällelig som en särskilt identifierad sådan, är något som synliggörs av 

vissa barnrättsforskare. Den särskilda forskningen har valt att tolka rättigheterna i konventionen 

i förhållande till de nyssnämnda perspektiven. 

 

 
                                                
45 FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 13, 2011, p. 59.  
46 FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 14, 2013, p. 25. 
47 FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 14, 2013, p. 4-6 och 23-35.  
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3.2 Barn som individer och samhällsgrupp  
 
Barnrättsforskaren Strandbu belyser i sin avhandling att det först var efter Förenta Nationernas 

(FN):s antagande av barnkonventionen som ett verkligt förändrat synsätt på barn etablerades i 

världen. Antagandet av konventionen bidrog bland annat till en ökad medvetenhet om synen på 

barn som egna individer. Dessförinnan var det inte ovanligt att se ett barn som familjens ägodel 

istället för ett subjekt med egna rättigheter. Avhandlingen pekar på hur faktorer som exempelvis 

omgivning och kultur är viktiga komponenter för att försöka förstå det individuella barnet som 

person. Strandbu menar att eftersom det är faktorer som dessa som i slutändan formar det 

individuella barnet till sin egen persona, är det väsentligt för allmänheten att se ett barn i en 

bredare kontext istället för att barnet endast betraktas som okänd individ med rättigheter. I 

förhållande till hur utvecklingen av det förändrade synsättet på barn tagit vid, visar Strandbu 

som exempel hur synen på barn som samhällsgrupp utvecklats över tid, och då med 

utgångspunkt i barns rätt till deltagande enligt barnkonventionens Artikel 12. Strandbu menar 

att barn har gått från att vara en marginaliserad samhällsgrupp vars upplevelser uppfattades som 

betydelselösa, till att bli en mer uppmärksammad och identifierad samhällsgrupp vars åsikter 

är centrala för allmänheten. Avslutningsvis framhåller Strandbu att ett gemensamt samhälleligt 

fokus på barn, är det som varit orsaken till framgången att barns uppfattningar och livsvillkor 

tagits mer på allvar av allmänheten på senare år.48 

 

3.3 Särskilt sårbara grupper av barn  
 
Barnrättsforskaren Sandberg tar steget längre vad gäller synen på barn i samhället. I artikeln 

”The Convention on the Rights of the Child and the Vulnerability of Children” redogör 

barnrättsforskaren för den problematiserande aspekten av grupperspektivet på barn, nämligen 

synsättet att kategorisera särskilt sårbara barngrupper i samhället. Vidare presenteras hur detta 

synsätt förhåller sig till rätten om icke-diskriminering enligt barnkonventionens Artikel 2. 

Förutom grupperspektivet på barn, problematiseras också det individualiserade synsättet på 

barn som enskilda individer i förhållande till rätten om icke-diskriminering. Problematiseringen 

i artikeln utgår från ”vulnerability theory” som förutsätter att människors sårbarhet ligger till 

grund för mänskliga rättigheter. Artikeln belyser dels att synsättet vad gäller barn som individer 

inte alltid är att föredra i förhållande till samhälleliga problem som diskriminering, dels att 

synsättet av att kategorisera särskilt sårbara grupper i samhället kan leda till stigmatisering av 

                                                
48 Strandbu, 2007, s. 41-48.  
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den givna gruppen och strida mot rätten om icke-diskriminering. Samtidigt belyser forskaren 

också fördelen med ett sådant gruppsynsätt i samhället.  
 

Strandberg menar att barnkonventionen utgår från att varje barn under 18 år inte uppnått en 

tillräckligt utvecklad fysisk, psykisk eller social förmåga jämfört med en vuxen person och 

därför bör ses som särskilt sårbart. Denna särskilda sårbarhet är det som i sin tur ger varje barn 

rätten till särskilda rättigheter i barnkonventionen.49 I artikeln understryker Sandberg vikten av 

att barns sårbarhet inte uteslutande ska uppfattas som en anledning att se barn som en form av 

välgörenhetsmål. Det bör också undvikas att se barn som individer inkapabla att själva vara 

aktörer för sina egna liv, endast på grund av deras särskilda sårbarhet att inte alltid kunna göra 

gällande sina rättigheter i samma utsträckning som en vuxen människa.50 Trots att barn i stor 

utsträckning behöver förlita sig på andra vuxna människor för både försörjning och annat skydd, 

menar Strandberg att det oftast är barnen själva som vet vilka särskilda åtgärder som kommer 

att påverka deras situation på bästa sätt. 51 

 
De av Barnrättskommitténs rekommendationer som syftar till att angripa diskriminering i den 

enskilda konventionsstaten menar Sandberg i många fall utgår från både ett individualiserat 

perspektiv liksom ett grupperspektiv på barn. Kommittén väljer många gånger att 

rekommendera konventionsstaten i fråga att motverka diskriminering genom nationell 

lagstiftning. Denna rekommendation menar Sandberg är ett exempel på att kommittén väljer att 

se barn utifrån ett individualiserat perspektiv, då lagstiftning kan vara ägnat att skydda barnet 

som individ från diskriminering. Sandberg ställer sig frågande till om en lagstadgad rättighet 

ensamt skulle kunna vara den enda lösningen att skydda människors sårbarhet från 

diskriminering. Hon menar att trots att rätten om icke-diskriminering görs gällande genom en 

lag är denna rättighet i sig inte ett tillräckligt samhälleligt verktyg för att bekämpa och utmana 

de ojämlika strukturerna i ett samhälle som leder till diskriminering.52 
 

                                                
49 Sandberg, 2015, s. 221-222. 
50 Denna aspekt är något som också Tobin (2015) utvecklar i sin artikel ”Understanding Children’s rights: A 
vision beyond Vulnerability”. I denna artikel understryker Tobin att en människas sårbarhet inte enbart ska 
uppfattas vara tillägnad att träffa barn, utan också vuxna, trots att barn i större utsträckning är mer sårbara än 
vuxna. Tobin menar att ett förebyggande arbete mot den missförstådda tron om barns sårbarhet kräver det ett 
erkännande av barns kapacitet som individer och samt inflytande av barn i samhället, s. 156-182; Sandberg, 
2015, s. 246.  
51 Sandberg, 2015, s. 246.  
52 Sandberg, 2015, s. 222-228.  



 

20 
 

Fortsättningsvis visar Sandberg hur kommittén i sina rekommendationer också uttryckligen 

hänvisar till särskilt sårbara barngrupper i samhället. Detta menar Sandberg är ett exempel på 

då kommittén väljer att utgå från ett grupperspektiv på barn snarare än ett individualiserat 

barnperspektiv. Det är dock själva kategoriseringen av dessa barngrupper som Sandberg väljer 

att kritisera då den oftast sker utifrån individuella egenskaper hos barn. Detta menar Sandberg 

kan ses som en exkludering av vissa människor baserat på egenskaper som kön eller 

funktionsvariation, något som i enlighet med rätten om icke-diskriminering bör vara 

oacceptabelt. Flickor och barn med funktionsvariationer menar Sandberg är exempel på grupper 

av barn som Barnrättskommittén väljer att exkludera i sina rekommendationer. Samtidigt som 

en uttrycklig exkludering av dessa barngrupper kan tyckas motsägelsefull gentemot rätten att 

inte diskrimineras, menar Sandberg att den särskilda särbehandlingen också kan ses som en 

fördel mer än en nackdel för barn i sårbara situationer. 53 Något hon uttrycker på följande sätt: 

 
“On the other hand, without mentioning children in specific vulnerable situations, states may not be 

aware of – or may more easily close their eyes to – the need for measures aimed at bringing children in 

these situations to the level of other children in relation to for instance the right to be heard.” 54 
 

Sandberg menar alltså att om den rekommenderande konventionsstaten skulle välja att inte 

exkludera vissa särskilt sårbara barngrupper i samhället, skulle detta val istället leda till att 

konventionsstaten i fråga förbiser de grupper som är i behov av särskilda åtgärder. Varpå vissa 

barn skulle exkluderas från att i särskilda situationer få sina rättigheter och behov tillgodosedda 

enligt barnkonventionen. Sandberg understryker däremot att det i en ideal värld inte skulle vara 

nödvändigt med en exkludering av särskilt sårbara barngrupper i syfte att kunna respektera, 

skydda och tillgodose alla barn med mänskliga rättigheter. Samtidigt konstaterar hon att vi inte 

lever i en ideal värld, bortom ojämlika strukturer. Så länge det råder ojämlika strukturer i 

samhället torde det vara nödvändigt att låta konventionsstaterna rikta sin uppmärksamhet till 

barn i särskilda situationer i syfte att förhindra förbiseendet av barnens rättigheter, och de 

särskilda åtgärder gruppen kräver. Ett aktivt val att synliggöra särskilda grupper av barn tvingar 

alltså stater att dels se de särskilda åtgärderna som gruppen i fråga kräver, dels göra ett 

förverkligande av alla barns mänskliga rättigheter. 55 

 

                                                
53 Sandberg, 2015, s. 228-247.  
54 Sandberg, 2015, s. 236.  
55 Sandberg, 2015, s. 237.  
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Sandberg väljer dock att poängtera i likhet med Strandbu att det i sammanhanget också är av 

vikt att beakta varje egets barns omgivning och kontext. Sandberg menar däremot att då det är 

barnets egen situation som formar det individuella barnet, är det också situationen i sig som gör 

barnet ensamt särskilt sårbart. Av denna anledning menar Sandberg att ett synsätt om sårbara 

grupper av barn i samhället, inte bör utgå från individuella egenskaper som kön eller 

funktionsvariation, utan istället vara knutet till barnets särskilda situation och kontext. 

Exempelvis, bör det inte refereras till gatubarn, utan istället göra tydligt att det handlar om ett 

individuellt barn befinnandes i en gatuliknande miljö. Ett exempel på en grupp av barn som kan 

anses sårbart utifrån sin särskilda situation menar Sandberg är barn på flykt. Barn som dessutom 

flyr utan medföljande föräldrar och inte befinner sig i sin hemmamiljö riskerar särskilt i vissa 

omgivningar och situationer inte få sina rättigheter tillgodosedda.56   

 
I artikeln ”The Future of Children’s Rights” lyfter avslutningsvis barnrättsforskaren Freeman 

några generella aspekter över innebörden av en lagstadgad rättighet, och några särskilda 

aspekter gällande de kodifierade rättigheterna i barnkonventionen. Detta gör han bland annat 

genom att lyfta problematiken av en rättighet och dess funktion i samhället, samt genom att 

åskådliggöra problemet med hur rättigheterna i konventionen är adresserade särskilda utsatta 

barngrupper i samhället. 

 

Freeman menar att det finns allt för många barn som på grund av olika sociala problem, inte i 

praktiken kan åtnjuta sina rättigheter som de enligt nationell lagstiftning är berättigade till. 

Problematiken med de sociala problemen menar Freeman är att de oftast ställs i skuggan av 

individernas rättigheter i lagstiftning. Detta menar Freeman kan ses som ett sätt för lagstiftaren 

att avleda allmänheten från de faktiska problem som finns i ett samhälle, såsom socialt förtryck, 

ekonomiska skillnader och maktobalans. Därför menar forskaren att de åtgärder som vidtas 

genom lag och stadgar individers rättigheter, i själva verket kan ses som symbolpolitiska 

ambitioner och sällan som lösningarna till kärnproblemen i ett samhälle. I artiklen uttrycks det 

som ”there are ‘too many rights’ and ‘too few responsibilites’ (min kursivering).”57 I likhet med 

Sandberg menar Freeman alltså att sociala problem ibland kan överrumplas och anses vara lösta 

genom det individualiserande synsättet att skydda individer genom lagstiftning.58 Däremot 

poängterar han att trots det faktum att det går att hålla sig kritisk till lagstadgade rättigheter i 

                                                
56 Sandberg, 2015, s. 236 och 238–243.  
57 Freeman, 2000, s. 280.    
58 Freeman, 2000, s. 279.  
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sig bör inte betydelsen av såväl nationell och internationell lagstiftning i förhållande till barns 

rättigheter underskattas.59 

 

I likhet med Strandbu utesluter Freeman inte att en framgång har åstadkommits med 

barnkonventionen i förhållande till barnet som egen individ. Dock anser han att konventionen 

i vissa fall bortser från att överhuvudtaget beakta särskilda barngrupper i utsatta situationer, och 

i andra fall uppmärksammar vissa utsatta barngrupper genom särskilda artiklar. Däremot menar 

han att dessa artiklar kan anses alldeles för vaga och tolkningsbara för att på ett uteslutande sätt 

sägas innehålla faktiska rättigheter i förhållande till särskilt utsatta barn.60  

 

Två exempel på då barn överhuvudtaget inte kan anses beaktas som särskild utsatt grupp menar 

Freeman är barn som lever på gatan, samt homosexuella, bisexuella, trans och queer-barn. 

Exempelvis har det i konventionen låtits bli att framställa någon särskild konventionstext som 

rent faktiskt erkänner gruppen barn som lever på gatan och deras utsatta livssituation (jämfört 

med gruppen barn tillhörande en minoritet eller ett urfolk genom Artikel 30 i 

barnkonventionen). Freeman ser det bekymmersamt att gruppens utsatta situation förbisetts vid 

utformandet av konventionen. Detta trots att det vid flertalet gånger påvisas att dessa barn i 

större utsträckning utsätts för olika former av utnyttjanden jämfört med andra barn som lever 

bortom gatuliknande förhållanden. När det gäller gruppen homosexuella, bisexuella, trans och 

queer-barn är det exempelvis inte ovanligt att denna barngrupp i större utsträckning än andra 

barn utsätts för diskriminering. Detta menar Freeman talar för att även en diskrimineringsgrund 

baserat på sexuell läggning skulle ha behövts utarbetats vid utformandet av konventionens 

andra artikel. 61 

 

En annan intressant aspekt som Freeman väljer att belysa i sin artikel gäller på vilket sätt 

rättigheter i konventionen faktiskt är adresserade till vissa särskilda barngrupper i samhället. 

Freeman kritiserar konventionens vaga formuleringar som enligt honom underlåter att förse 

barn i vissa situationer faktiska rättigheter. Ett exempel är konventionstexten för asylsökande 

barn i enlighet med Artikel 22.1 i barnkonventionen. Denna artikel menar Freeman är en alltför 

vag formulerad rättighet som utesluter skyldigheten att rent faktiskt ge barn rättigheten att söka 

asyl. Istället utrycker artikeln att konventionsstaten i fråga skall vidta lämpliga åtgärder för att 

                                                
59 Freeman, 2000, s. 286.  
60 Freeman, 2000, s. 277-282.  
61 Freeman, 2000, s. 283-286.  
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ge barn på flykt skydd och humanitärt bistånd. Freeman menar att artikeln tenderar att skydda 

välfärden snarare än att garantera barnen i särskilda situationer faktiska rättigheter. Därför anser 

Freeman att konventionens rättigheter i vissa fall kan sägas vara inadekvat ställda vissa särskilt 

utsatta barngrupper för att det ska kunna anses att dessa barngrupper förses med rättigheter i 

enlighet med konventionen. 62   

 

Slutligen ger Freeman uttryck för vikten av att i framtiden också se bortom barnkonventionen 

i förhållande till barns rättigheter uttryckt som:     

 
“There is a tendency to assume, that now that we have the Convention, we have reached the finishing 

line […] The Convention must be seen as a real achievement but also as a spur to further action [… ] 

There are new rights to be debated, new features of existing rights to be tested and examined, and new 

child groups to be emphasized. We must not assume that a Convention formulated in the last third of 

the twentieth century will fit the needs of children of the new millennium. There is need for revision, 

reform and innovation.”63 

 

Freeman anser som tidigare påpekats att det givetvis finns anledning att inte underskatta 

betydelsen av såväl nationell lagstiftning som internationell lagstiftning i förhållande till barns 

rättigheter. Däremot understryker han att rättigheterna för framtidens barn också bör ses i ett 

nytt ljus för att det i framtiden ska kunna anses att alla barn tillgodoses med mänskliga 

rättigheter. Detta eftersom mer än en grupp av barn i en utsatt situation inte till fullo kan anses 

inneha rättigheter så som de kommer till uttryck i konventionen idag. Istället bör framtidens 

mänskliga rättigheter särskilt fokusera på de grupper av barn som negligerats i den nuvarande 

barnkonventionen.64   

 
3.4 Sammanfattning och analys  
 
Avslutningsvis kan konstateras att såväl den forskning som framställts som annan doktrin, 

belyser konventionens breda syn på barn samt fördelar och nackdelar med att se till dessa olika 

barnperspektiv. I jämförelse med Barnrättskommittés allmänna kommentarer om hur de 

övergripande synsätten på barn och deras rättigheter ska tolkas i förhållande till 

barnkonventionen, skiljer sig egentligen forskningen från annan doktrin enbart på så vis att 

                                                
62 Freeman, 2000, s. 283-286. 
63 Freeman, 2000, s. 282.   
64 Freeman, 2000, s. 286 och 289-290.  
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forskningen slår ett hål för att alla barn i rättslig mening inte alltid är rättighetsbärare av 

konventionen, något som kommittén istället menar alltid är fallet.  

 

En viktig aspekt som forskningen lyfter fram är de verkliga bristfälligheter som konventionens 

rättigheter bär med sig och som talar för att det finns anledning att hålla sig kritisk till detta 

folkrättsliga instrument. Det är alltså ett instrument som nästan uteslutande har setts som en 

stor framgång vad gäller barns rättigheter men som i själva verket kan tyckas inte vara så 

framgångsrikt. Som tidigare redogjorts för har dessa barnrättsforskare gett uttryck för tre olika 

synsätt. Dessa kan sägas vara barnet som en egen individ, barnet i allmänhet tillhörande den 

större samhällsgruppen av barn, och slutligen barnet tillhörande en särskild grupp av barn, 

befinnandes i en särskild utsatt situation på grund av livsvillkor eller enskilda egenskaper.  

 

Strandbu redogör för vikten av barnkonventionens ikraftträdande och dess inverkan på 

konceptet av att se barnet som egen individ. Samtidigt som hon redogör för utvecklingen som 

barn i allmänhet och samhällsgrupp genomgått över tid. Sandberg och Freeman redogör för 

problematiken av att se till det individuella synsättet i lagstiftning i syfte att verka för barns 

rättigheter, då detta synsätt inte alltid är att föredra för att på bästa sätt åtgärda de inskränkningar 

som görs mot barns rättigheter i samhället. Det påpekas att lagstiftningens betydelse inte bör 

underskattas men inte heller ses som det främsta instrumentet att garantera barn sina rättigheter, 

eftersom lagstiftning i praktiken inte alltid tillåter barn att faktiskt åtnjuta sina rättigheter. Av 

denna anledning kan lagstiftning enligt Freeman många gånger ses mer som symbolpolitiska 

ambitioner än faktiska åtgärder för ett tillgodoseende av barns rättigheter. Sandberg 

uppmärksammar gruppsynsättet på barn och problematiken med att exkludera vissa 

barngrupper baserat på enbart individuella egenskaper. Istället menar Sandberg att 

exkluderingen bör ske baserat på barnets utsatta situation. Framförallt lyfter hon fram aspekten 

av att det är nödvändigt att särbehandla vissa barngrupper i samhället i syfte att bryta ojämlika 

strukturer som leder till samhällsproblem som diskriminering. Därtill uppmärksammar hon 

särskilt att gruppsynsättet bör ses som en fördel i syfte att synliggöra de särskilda åtgärder som 

en viss grupp i en utsatt situation kräver. Grupperspektivet är något som också Freeman 

analyserar, och tillskillnad från andra forskare lägger han främst vikt vid att belysa hur felfri 

konventionen är i förhållande till utsatta barngrupper. Därtill påpekar han, att ska det nås en 

verklig framgång för barns rättigheter i framtiden, bör det fokuseras på de grupper av barn vars 

rättigheter helt och hållet negligerats i konventionen. Grupper som dessa menar barnforskaren 
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exempelvis kan röra sig om barn på flykt liksom barn på gatan. Två grupper som enligt min 

mening ensamkommande barn i Sverige kan kategoriseras inom.     

 

Den sammanfattade slutsatsen som kan dras av den särskilda barnrättsforskningen är att det ofta 

ses till såväl det individuella som det samhälleliga perspektivet på barn. Det som däremot 

återstår att göra är att rikta ett större fokus till grupperspektivet. Detta i syfte att nå en större 

framgång och förverkliga alla barns mänskliga rättigheter. Att inneha ett gruppsynsätt på barn 

kan ses som en fördel, dels då det inte uteslutande går konstatera att barnkonventionens vaga 

formuleringar förser barn i utsatta situationer med faktiska rättigheter, dels på grund av att 

individuella rättigheter i nationell lagstiftning inte nödvändigtvis omsluter barn i större 

utsträckning med rättigheter i utsatta situationer. Det behöver alltså inte betyda att 

samhällsproblem som inskränker mänskliga rättigheter i utsatta situationer blir bättre lösta 

genom lagstadgade rättigheter, då användningen av de i praktiken inte alltid svarar för dess 

betydelse. Det bör poängteras att den främsta fördelen med att rikta ett särskilt fokus till 

gruppsynsättet på barn är att det synliggör de faktiska åtgärder som barngrupper i utsatta 

situationer är i särskilt behov av. Synliggörandet leder i sin tur till att gruppens mänskliga 

rättigheter i en viss utsatt situation inte förbises. Det kan inte nog poängteras att det föreligger 

skäl att hålla sig kritisk till barnkonventionen som rättsligt instrument, framför allt som det 

främsta instrumentet att avhjälpa barn i praktiken, samt förlita sig på hoppet om att 

konventionen bättre synliggör barn i utsatta situationer som rättighetsbärare.  

 

Det bör emellertid tilläggas att det också är av vikt att belysa en annan aspekt av 

grupperspektivet som inte tas upp i forskning men som inte heller kan undanskymmas. Det 

handlar om att se till andra sidan av myntet. Trots att det kan finnas många fördelar med ett 

grupperspektiv på barn i samhället, bör det uppmärksammas att det även finns risk för 

eventuella konkurrenssituationer. Detta då det ofta resoneras i termer om barngrupper och barns 

mänskliga rättigheter i utsatta situationer och det kan finnas flera barngrupper i sådana 

situationer som ställs mot varandra. Den efterföljande frågan blir naturligtvis vilken grupp av 

barn som i sin tur bidrar med minst respektive mest samhällskostnader efter en omfattande 

avvägningsbedömning. Bedömningen får vidare anses falla inom ramen för vilken politisk 

prioritering den enskilda konventionsstaten kan tänkas ha. En djupare analys av denna 

konkurrenssituation faller dock utanför ramen för denna uppsats och kommer därför inte 

redogöras för närmare. Avslutningsvis kan konstateras att det för konventionsstater som 
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Sverige finns anledning att belysa fördelarna med detta perspektiv framför allt inom det 

framtida lagstiftningsarbetet för barns rättigheter i utsatta situationer.  

 

4 Sveriges framtida inkorporering av barnkonventionen  
 
I föregående avsnitt framgick hur Barnrättskommittén och forskare har valt att tolka 

barnkonventionen under de senaste 30 åren. I detta avsnitt ska redogöras för hur svenska 

politiker valt att tolka konventionen, samt tydliggöra vilket synsätt på barn Sverige ger uttryck 

för. Denna redogörelse syftar till att ge en förståelse av beslutet att inkorporera 

barnkonventionen i svensk lag.   

 

4.1 Sveriges synsätt på barn  
 
Sverige hade redan vid ratificeringen av barnkonventionen och även långt innan dess, ett tydligt 

synsätt på barn och deras rättigheter. Ett skäl till ratifikationen var att dåvarande regering antog 

att konventionen gav uttryck för samma grundsyn som Sveriges dåvarande barn- och 

familjepolitik, och framhölls som ”den för konventionen om barnets rättigheter grundläggande 

synen att barn är individer med egna rättigheter och behov stämmer väl med hur vi i Sverige 

ser på barn och ungdomar”.65 Det framgick dock att då konventionen ska vara anpassningsbar 

för världens olika rättssystem bör också en särskild tolkning göras inom ramen för varje 

nationellt system.66 Idag uttrycks synen på barn i Sverige på ett annorlunda sätt än vad det 

gjordes vid ratificeringen. Likaså hur tillämpningen av konventionen bör utföras. Detta främst 

genom de av Riksdagens antagna nationella strategier för barns rättigheter samt propositionen 

för inkorporering av konventionen.  

 

Regeringen antog 1999 den första nationella strategin i syfte att förverkliga 

barnkonventionen.67 Strategin kom dock att ersattas år 2010 i syfte att ytterligare förstärka 

barnets rättigheter i Sverige.68 Den senare strategin är alltjämt gällande och är tänkt att fungera 

som en gemensam utgångspunkt för alla offentliga aktörer och deras arbete med barns 

rättigheter. Enligt strategin ger barnkonventionen uttryck för att såväl ett barnperspektiv som 

ett barnrättsperspektiv ska gälla i alla åtgärder och beslut som rör barn. Perspektiven 

                                                
65 Prop. 1989/90:107, s. 28. 
66 Prop. 1989/90:107, s. 28.   
67 Prop. 1997/98:182.   
68 Prop. 2009/10:232, s. 6-8.  
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sammanfaller i sin tur med regerings tolkning om principen av barnets bästa.69 I strategin 

förklaras det att barnperspektivet innebär att varje ansvarig beslutsfattare i första hand har att 

ta ställning till om det aktuella beslutet, eller åtgärden rör antingen ett enskilt barn eller ett barn 

i kollektiv (d.v.s. en grupp av barn). Därtill innebär barnrättsperspektivet (även benämnt som 

ett barnrättsbaserat synsätt), att det enskilda barnets eller gruppens rättigheter i enlighet med 

konventionen ska beaktas i den aktuella åtgärden eller enskilda beslutet.70 I propositionen till 

inkorporeringen utgås det från ovannämnda perspektiv, men det betonas även att den centrala 

betydelsen med barnrättsperspektivet kräver att varje barn i alla beslut och åtgärder ses som 

bärare av rättigheter. Det tilläggs även att det inom ramen för barnrättsperspektivet bör vara 

angeläget att inkludera varje barns åsikter i väsentlig utsträckning.71 Den 13 juni 2018 röstade 

Riksdagen igenom förslaget om att inkorporera barnkonventionen i svensk rätt. Detta i syfte att 

försöka stärka det barnrättsbaserade synsättet inom rättstillämpningen, då utredningen som 

ligger till grund förslaget visat att barnkonventionen inte fått tillräckligt genomslag i svensk 

rättstillämpning.72  

 

4.2 Bakgrund till inkorporeringsbeslutet  
 
Redan 2013 tillsattes en Barnrättsutredning vars syfte, till skillnad från tidigare kartläggningar, 

var att inom vissa särskilt angelägna områden73 se över hur bland annat tillämpningen av lagar 

och andra föreskrifter i Sverige stämde överens med barnkonventionen och dess 

tilläggsprotokoll. Inom ramen för utredningens arbete var det av särskilt intresse att granska 

tillämpningen av de grundläggande principerna i konventionen, samt göra en analys av för- och 

nackdelar med att inkorporera barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll i svensk rätt. 

Uppdraget utvidgades 2015 och utredningen skulle bland annat lämna förslag till en lag om 

inkorporering av konventionen. År 2016 överlämnade utredningen betänkandet - 

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) och propositionen lades fram för omröstning 

i riksdagen sommaren 2018. Trots starka invändningar från lagrådet och andra remissinstanser 

valde riksdagen att rösta igenom regeringens förslag. 74 

 

                                                
69 Prop. 2009/10:232, s. 1 och 11-15.   
70 Prop. 2009/10:232, s. 11.  
71 Prop. 2009/10:232, s. 10-15; Prop. 2017/18:186, s. 61-75.  
72 Prop. 2017/18:186, s. 75.  
73 I utredningen ansågs ett angeläget område att granska, ”barn i migrationsprocessen” vilket framgår av SOU: 
2016:19, s. 149.  
74 Prop. 2017/18:186, s. 1 och 58; SOU 2016:19, s. 137.  
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Som tidigare nämnt uttryckte regeringen att det inom de särskilda områdena som kartlades 

genom barnrättutredningen framgått att konventionen inte fått tillräckligt genomslag i svensk 

rättstillämpning. Utredningen visade att det förelåg särskilda brister i förhållande till principen 

om barnets bästa samt principen om barnets möjligheter att komma till tals. Det visade sig att 

beslutsfattare i olika barnrättsliga processer inte på ett tillfredställande sätt, motiverat i vilken 

utsträckning det hade tagits hänsyn till barnets bästa. Detta trots att det funnits uttryckliga 

bestämmelser om principen i den aktuella lagstiftningen som tillämpats. I förhållande till 

barnets möjligheter att komma till tals, visade utredningen i sin tur att det inom 

rättstillämpningen sällan fördes samtal med barn i olika beslutsprocesser. Problemet med 

tillämpningen av konventionen menade utredningen berodde på det begränsade tolkningsstödet 

som funnits i förhållande konventionens rättigheter, den gällande rätten och den enskilda 

verksamheten. Utredningen poängterade att rättstillämparna upplevde, att det i den mån det 

funnits tolkningsstöd i tidigare transformeringsarbeten av gällande rätt, var uttalandena alldeles 

för otydliga och diffusa för att de skulle kunna göras en korrekt fördragskonform tolkning av 

konventionens artiklar. Därtill menade utredningen att den allmänna uppfattningen hos 

rättstillämparen varit att konventionen setts som ett riktgivande och målstyrande dokument, 

snarare än ett instrument med faktiska skyldigheter för den offentliga verksamheten. 75 

 

 

4.3 Syftet med inkorporeringen enligt propositionen  
 
Mot bakgrund av ovanstående faktorer konstaterade regeringen att det inom rättstillämpningen 

saknas ett tydligt synsätt på barn som rättighetsbärare i beslut och åtgärder som träffar såväl 

enskilda barn som olika barngrupper. Av den anledningen ansågs det motiverat med en 

inkorporering av barnkonventionen.76 Regeringen menade alltså att det ansågs nödvändigt med 

en inkorporering i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom den svenska rättstillämpningen, 

och på så sätt stärka det allmänna genomslaget av konventionen. Värt att uppmärksamma är att 

regeringen poängterade att inkorporeringen ansågs motiverad mot bakgrund av att det 

framförallt var barn i olika utsatta situationer som sällan sågs som rättighetsbärare hos olika 

offentliga myndigheter. I de myndighetsrapporter som utredningen tagit del av framkom det att 

barn som lever i utsatthet upplevt att de varken tagits på allvar eller fått den hjälp de varit i 

                                                
75 Prop. 2017/18:186, s. 68-69; SOU 2016:19, s. 279 ff.  
76 Prop. 2017/18:186, s. 75.  
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särskilt behov av vid kontakt med olika samhällsinstitutioner. 77 Även med beaktande att det i 

den senaste strategin för att stärka barns rättigheter framgått att lagstiftning ansetts som statens 

främsta instrument att garantera tillgodoseendet av barns rättigheter, ansågs det motiverat med 

en inkorporering.78 

 
I övergripande drag innebär inkorporeringen, så som den är framställd i propositionen, att en 

ny lag antas men att även andra åtgärder vidtas. Regeringen anförde att de samlade åtgärderna 

i propositionen måste ses som en helhet för att konventionen ska få fullt genomslag i svensk 

rättstillämpning.79  En första åtgärd som företas vid sidan av konventionen, är ett fortsatt 

transformeringsarbete. Det innebär att lagstiftaren fortsättningsvis kommer att se till att den 

inhemska rätten stämmer överens med konventionen. Transformeringsarbetet görs framförallt 

för att fortsättningsvis få tydligare innebörd av konventionens bestämmelser inom svensk 

lagstiftning. På så sätt får också rättstillämparen ytterligare tolkningsstöd vid tillämpning av 

konventionen.80 För att se över de luckor som ytterligare behöver konkretiseras har det som en 

andra åtgärd utsetts en särskild utredare. Syftet är att utredaren ska göra en omfattande 

kartläggning gällande hur svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med 

barnkonventionen.81  I propositionen gavs det dessutom förslag på en tredje åtgärd i form av en 

skriftlig vägledning. Vägledningen ska metodmässigt belysa för rättstillämparen hur det anses 

att tolkningen av konventionen ska hanteras. Dock poängterade regeringen att vägledningen så 

som den är framlagd i propositionen endast är menad att ses som just en vägledning och inte 

som ett förarbete till den nya lagen. Tanken bakom vägledningen är att den mer ska fungera 

som en kunskapshöjande åtgärd än något annat. Regeringen menar därför att vägledningen ska 

innehålla en allmän redogörelse om generella folkrättsliga rättskällor och även allmänna 

tolkningsregler av internationella konventioner. Förutom detta ska det i vägledningen också ges 

en specifik redogörelse för vilka tolkningsregler som rättstillämparen är ägnat att använda i 

förhållande till barnkonventionen och den enskilda verksamheten. Regeringen menar att då den 

gällande rätten i förhållande till konventionen skiftar mellan olika verksamheter är det av 

särskild betydelse att varje enskild verksamhet tar ansvar och integrerar vägledningen inom 

ramen för den enskilda verksamheten. I vägledningen kommer dessutom Barnrättskommitténs 

allmänna kommentarer och rekommendationer att fungera som vägledande dokument.82 Till 

                                                
77 Prop. 2017/18:186, s. 72-75.  
78 Prop. 2009/10:232, s. 11; Jfr. Prop. 2017/18:186, s.73.  
79 Prop. 2017/18:186, s. 76.  
80 Prop. 2017/18:186, s. 1 och 92 ff.  
81 Prop. 2018/17:186, s. 1 och 97 ff.  
82 Prop. 2018/17:186, s. 1 och 90 ff. 
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detta ansågs också en mer omfattande åtgärd nödvändig för att uppnå konventionens genomslag 

inom svensk rättstillämpning. Det gällde ett ytterligare kunskapslyft i syfte att sprida kunskap 

till såväl barn som beslutsfattare om konventionens rättigheter. Åtgärden är tilltänkt att 

genomföras mellan 2017–2019 under ledning av Barnombudsmannen. Slutligen föreslås det att 

också ett förstärkt samarbete mellan olika aktörer på statlig och kommunal nivå skulle behövas 

vidtas för att få fullt genomslag av inkorporeringen. 83 I följande delavsnitt kommer det att mer 

konkret redogöras för hur den nya lagen är utformad, hur den står sig i förhållande till andra 

lagar samt på vilket sätt den är tänkt att användas och tolkas för att få rättstillämparen att 

behandla barn i större utsträckning som rättighetsbärare.  

 
4.4 Barnkonventionen som svensk lag enligt propositionen 
 
I propositionen föreslås att artikel 1-42 i barnkonventionen ska gälla som svensk lagstiftning 

(hädanefter lagen). Det innebär att inte hela konventionen inkorporeras, utan endast delar av 

den. Lagen kommer vara bestående av 1 § och 2 stycken där konventionens artiklar refereras.  

Regeringen menar att eftersom både lagar och förarbeten och andra riktlinjer är viktiga verktyg 

inom rättstillämparens dagliga arbete, kommer den nya lagen på ett naturligt sätt integreras i 

myndigheternas dagliga avvägningar och bedömningar i frågor som rör barn. Enkelt uttryckt 

menar regeringen först och främst att lagen kommer att påminna och förtydliga för 

rättstillämparen att förhålla sig till rättigheterna som följer av konventionen i alla beslut och 

åtgärder som rör barn. 84 

 

Regeringen menar att en fördel med att konventionen blir svensk lag, är att den öppnar upp för 

att direkt kunna använda konventionens artiklar inför domstol eller som grund i 

myndighetsbeslut, även då konventionens bestämmelser inte uttryckligen framgår av annan 

lagstiftning. Detta har inte kunnat göras tidigare, då konventionensbestämmelserna endast 

gjorts gällande indirekt hos olika myndigheter och domstolar. Vilka bestämmelser i 

konventionen som faktiskt blir direkt tillämpbara menar regeringen lämnas åt 

rättstillämpningen att avgöra, eftersom det vore att hämma rättsutvecklingen om det bestämts 

på förhand av lagstiftaren.85 Förutom att lagen kommer att kunna användas direkt i domstol 

eller som grund i myndighetsbeslut, kommer den också fungera som en påminnelse för 

rättstillämparen att fortsätta använda sig av lagen när annan lagstiftning behöver tolkas i 

                                                
83 Prop. 2017/18:186, s. 1 och 98 ff. 
84 Prop. 2017/18:186, s. 1, 80 och 137.  
85 Prop. 2017/18:186, s. 89.   
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förhållande till konventionen. Utifrån den aspekten menar regeringen att inkorporeringen inte 

kommer tillföra någon ny uppgift för rättstillämparen jämfört med tidigare. Dessutom menar 

regeringen att konventionen som lag kommer att påminna rättstillämparen att inte enbart 

använda sig av de konventionesbestämmelserna som redan har transformerats i olika svenska 

författningar, utan istället tvingas använda konventionen i sin helhet. 86 

 

Enligt regeringen kommer lagen inte att ges någon särskild status i förhållande till annan lag. 

Som lag har den företräde framför författning av lägre valör, så som exempelvis 

myndighetsföreskrifter. Regeringen menar att det i enlighet med principen om lex spexialis 

(d.v.s. att speciallag går före allmän hållen lag) sällan skulle bli så att konventionen får företräde 

framför annan svensk speciallagstiftning, eftersom konventionens bestämmelser är mer allmänt 

utformade än andra svenska bestämmelser. Å andra sidan menar regeringen att lagens speciella 

karaktär som ett människorättsintrument, möjligen skulle kunna leda till att konventionen får 

företräde framför annan lag i ett enskilt fall. På grund av ovannämnda faktorer understryker 

regeringen att det får vara upp till rättstillämparen att avgöra om lagen utifrån omständigheterna 

i det enskilda fallet får företräde framför annan lag. 87 Det kommer alltså att vara upp till 

rättstillämpningen att avgöra om konventionen eller annan svensk lag rent faktiskt kommer att 

användas och ligga till grund för de åtgärder eller enskilda beslut som rör ett enskilt barn eller 

en grupp av barn i samhället.  

 
 
4.5 Tolkningen av inkorporeringslagen   
 
Tolkningen av lagen menar regeringen ska ske i enlighet med sedvanliga tolkningsprinciper 

(Artikel 31 och 32 i Wienkonventionen)88 , samt i fördragskonform anda. Det innebär att 

domstolar och myndigheter kommer att behöva lägga konventionens originaltext som grund för 

rättstillämpningen, och därefter tolka bestämmelserna i lagen med tillämpning av sedvanliga 

tolkningsprinciper.89 Rättstillämparen ska därför först och främst se till den inkorporerade 

lagens ändamål och syfte, konventionstext och den tillhörande preambeln. Därefter kan också 

tidigare ingångna konventioner samt tilläggsprotokollen som följer barnkonventionen, och 

slutligen även förarbeten till det aktuella traktatet (d.v.s. de förhandlingar och diskussioner som 

                                                
86 Prop. 2017/18:186, s. 75-76.  
87 Prop. 2017/18:186, s. 85-87.  
88 SÖ 1975:1.  
89 Nilsson, 2017, s. 124.  
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ägde rum vid utarbetandet av barnkonventionen) vara av relevans för att tolka lagen. Förutom 

dessa tolkningsprinciper menar regeringen att de internationella rättskällorna stipulerade i 

Artikel 38, i den Internationella domstolsstadgan (ICJ) kan var rättskällor att beakta vid tolkning 

av konventionen. Eftersom de sekundära rättskällorna så som internationell rättspraxis och 

doktrin i vanliga fall används som hjälpmedel för att fastställa gällande rätt i förhållande till 

internationella konventioner, blir dessa rättskällor även aktuella som hjälpmedel i förhållande 

till tolkning av den konventionen som svensk lag. Därtill menar regeringen att fastän 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer inte är erkända som folkrättsliga rättskällor, har 

kommentarerna ansetts bidra med starkt tolkningsunderlag i förhållande till barnkonventionen. 

Därför anser regeringen att även dessa kommentarer kommer att ge visst stöd vid tolkningen 

och tillämpningen av lagen. Avslutningsvis kommer också de grundläggande principerna 

(artiklarna 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen) som utvecklats i doktrin att fungera som 

vägledande principer för den svenska rättstillämparen i förhållande till lagen. Regeringen anför 

att det föreligger en medvetenhet om att avsaknaden av förarbeten i förhållande till lagen, kan 

medföra svårigheter vid rättstillämpningen. Däremot understryks det att det inte helt och hållet 

saknas vägledning för tolkningen och tillämpningen av konventionen. De ovannämnda 

hjälpmedlen i kombination med förarbeten från tidigare och framtida transformerade 

rättsområden, kommer att fungera som tolkningsstöd för rättstillämparen vid användning av 

konventionen. Likaså kommer den tilltänkta vägledningen som det tidigare redogjorts för, att 

fungera som till stöd vid tolkning och användning konventionen.90 

 

Regeringen menar att om konventionen ska få fullt genomslag inom rättstillämpningen kommer 

det i förhållande till det fortsatta transformeringsarbetet att vara av vikt med en konkret samsyn 

av rättigheterna i konventionen hos samtliga myndigheter på olika nivåer i Sverige. Denna 

utgångspunkt menar regeringen bör vara barnets bästa som ett tillvägagångssätt. Det särskilda 

tillvägagångssättet bör i sin tur vara vägledande i alla besluts- och åtgärdsprocesser som rör 

barn, för att på så vis få en mer systematisk samsyn om hur konventionsartiklarna i 

konventionen ska tolkas och användas i framtiden. Som tidigare påpekats kommer 

transformeringsarbetet att leda till tydligare förarbeten i förhållande till varje konventionsartikel 

i respektive rättsområden inom svensk rätt. Transformeringsarbetet kommer därför att 

underlätta tillämpningen av konventionen. Denna konventionsåtgärd ansågs enligt regeringen 

motiverad mot bakgrund av att det tidigare funnits otydliga riktlinjer i det tolkningsstöd som 

                                                
90 Prop. 2018/17:186, s. 82-84 och 90.  
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använts i förhållande till konventionen. Exempelvis hade det funnits olika utgångspunkter i 

olika rättsområden gällande principen om barnets bästa. Därför anser regeringen att den 

särskilda metoden av att använda sig av barnets bästa som ett tillvägagångssätt kommer att 

verka för att en mer enhetlig samsyn över hur konventionens bestämmelser ska tolkas och 

förstås. 91 Den verkliga innebörden av detta särskilda tillvägagångssätt, förklaras av regeringen 

genom att referera till barnrättskommitténs allmänna kommentarer om hur barnets bästa som 

tillvägagångssätt ska förstås. Enligt kommittén bör konceptet om barnets bästa ses i tre 

dimensioner. Dels som en materiell rättighet, dels som en tolkningsprincip och slutligen som 

ett tillvägagångssätt. 92 Barnets bästa som ett tillvägagångssätt förklaras på följande vis:  

 
”När ett enskilt barn eller en grupp barn kommer att påverkas av positiva eller negativa beslut, måste 

beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella positiva eller negativa konsekvenser för barnet 

eller barnen. I beslutet ska beslutsfattaren dessutom motivera på vilket sätt hänsyn har tagits till barnets 

bästa, dvs. vad som beslutsfattaren ansett vara barnets bästa, vilka kriterier det grundats på och hur 

barnets intressen vägts mot andra intressen, varje sig det handlar om övergripande policyfrågor eller 

enskilda fall. Myndigheter på olika nivåer som fattar beslut som rör barn måste bedöma och fastställa 

barnets bästa genom barnanpassade förfaranden. Det är en process som innefattar flera steg och där 

barnets åsikter utgör en väsentlig del[… ] Barnets bästa kan inte definieras en gång för alla utan måste 

kopplas till det individuella barnet och barnets situation”93  

 
4.6 Kritik och farhågor  
 
Inkorporeringen av barnkonventionen har som tidigare påpekats inte varit fri från kritik. Kritik 

har bland annat riktats ifrån Lagrådet, som i sitt remissyttrande ställde sig kritiskt till huruvida 

lösningen att förbättra rättstillämpningen kunde ligga i att behöva införa ”ytterligare ett lager 

av bestämmelser”94. Istället menade lagrådet att de tilltänka åtgärderna, såsom det fortsatta 

transformeringsarbetet och övriga kunskapshöjande åtgärder, var att föredra för att åtgärda de 

brister som hittas inom rättstillämpningen 95 Även Justitiekanslern (JK) framhöll i sitt 

remissyttrande att det kunde tänkas finnas svårigheter vid tillämpningen av konventionen och 

ställde sig därför kritisk till inkorporeringen. Bland annat påpekades att den begränsade 

erfarenheten av att tillämpa internationella konventioner hos andra myndigheter än 

                                                
91 Prop. 2017/18:186, s. 92-94.  
92 Prop. 2017/18:186, s. 96.  
93 Prop. 2017/18:186, s. 96.  
94 Lagrådets yttrande, s.3; Prop. 2017/18:186, s.187.   
95 Lagrådets yttrande, s.3; Prop. 2017/18:186, s.187.   
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domstolsmyndigheter kunde vara en faktor till att konventionen i praktiken skulle vara svår att 

tillämpa hos vissa förvaltningsmyndigheter.96  

 

I sin artikel, ”Barnkonventionen som svensk lag - en diskussion om utmaningar och möjligheter 

för att förverkliga barns rättigheter” utvecklar Leviner, doktor i offentlig rätt, tanken bakom att 

det för vissa myndigheter kan bli svårt att tillämpa konventionen inom sitt dagliga arbete. Det 

förklaras genom att det i praktiken kan finnas handläggare som inte i lika stor utsträckning som 

juridiskt utbildade domare, är vana att tillämpa internationella konventioner med målinriktade 

paragrafer i förhållande till andra svenska bestämmelser. Detta eftersom andra myndigheter än 

domstolsmyndigheter oftast brukar grunda sina beslut på konkreta ”beslutsparagrafer” i svensk 

lag. Detta i sin tur skulle lägga över ett mycket stort ansvar på den enskilda handläggaren i 

fråga, exempelvis vid bedömningen om ett beslut enligt en viss svensk lag är att föredra framför 

konventionen som lag. I andra fall skulle det också kunna bli aktuellt för den enskilda 

handläggaren att avgöra om svensk lag står i strid med konventionen. Dessa avgöranden kan 

vara svåra att bedöma för andra myndigheter än domstolsmyndigheter. Leviner är dock av 

meningen att de målinriktade bestämmelserna, och den begränsade juridiska kunskapen inte är 

den främsta anledningen att rättstillämparen får ”käppar i hjulet” vid användningen av 

konventionen. Istället menar Leviner att avsaknaden av tillräckligt tydliga förarbeten kommer 

att vara den största utmaningen att kunna tillämpa konventionen som lag.97  

 

Avsaknaden av förarbeten är även något som flera remissinstanser, bland annat 

Justitieombudsmannen (JO) påpekat som ett stort problem med att konventionen 

inkorporeras.98 Denna kritik utvecklar också Leviner och ställer sig undrade till hur regeringen 

å ena sidan kan motivera att det otillräckliga genomslaget av barnkonventionen i 

rättstillämpningen berott på att det tidigare inte funnits tillräckligt tydligt tolkningsstöd för 

rättstillämparen. Samtidigt som propositionen inte heller innehåller några tydligare riktlinjer 

eller något mer tolkningsstöd för att rättstillämparen att i fortsättningen kunna göra en tydligare 

och bättre tolkning av konventionens bestämmelser. JO tillägger i sitt remissyttrande att också 

konventionens mångtydighet och vaga formuleringar kommer att orsaka stora 

tolkningssvårigheter inom rättstillämpningen. 99 

                                                
96 Justitiekanslerns yttrande, Dnr: 2429-1680.  
97 Leviner, 2018, s. 303-308.  
98 Justitieombudsmannens yttrande, Dnr: 29-2016.  
99 Justitieombudsmannens yttrande, Dnr: 29-2016. 
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Ersta Sköndals högskola redogör i sitt remissyttrande för ett konkret exempel då just 

konventionens mångtydighet kan bli ett problem inom rättstillämpningen. Detta särskilt i 

förhållande till barnets bästa och barn i utsatta situationer. Högskolan framhåller att 

mångtydigheten skulle kunna bidra till en ökad osäkerhet över hur rättigheter enligt 

konventionen faktiskt kan komma att genomföras inom rättstillämpningen. Dessvärre skulle 

denna osäkerhet särskilt drabba barn i utsatta situationer.  Högskolan förklarar i sitt 

remissyttrande hur svårtolkat barnets bästa kan komma att bli i förhållande till utlänningslagen. 

I remissyttrandet tas det bland annat upp uttalanden från tidigare förarbeten av utlänningslagen 

gällande barnets bästa. Där framgår att: “Prövningen av barnets bästa kan dock inte i 

förhållande till utlänningslagstiftningen ges så långtgående innebörd att det nästan blir till ett 

eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn (min kursivering).”100 Samtidigt redogörs det 

för att barnets bästa enligt EU-rättslig praxis (vars avgörande ska följas av svensk domstol) att: 

”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som medlemsstaterna fattar med 

stöd av artikel 6 andra stycket. (min kursivering).”101 Artikel 6 i detta fall rörde de kriterier som 

skulle vara avgörande för vilken medlemsstat som hade att pröva en asylansökan av ett barn. 

Att konventionen blir lag, menar högskolan inte är en uteslutande trygghet att barnets rättigheter 

enligt konventionen ges en starkare ställning inom rättstillämpningen. Detta eftersom EU-

rättspraxis står över vanlig lag i den juridiska hierarkin. Det kan istället skapa osäkerhet 

gällande i vilken utsträckning barns rättigheter enligt konventionen i realiteten kan komma att 

praktiseras. Samtidigt belyser Ersta Högskola att det faktum att inte inkorporera 

barnkonventionen i svensk rätt skulle kunna ge en signal till allmänheten och omvärlden att 

Sverige istället tar avstånd från barns rättigheter i enlighet med konventionen.102 Slutligen 

poängterar också Kammarrätten i Stockholm i sitt remissyttrande i förhållande till barnets bästa 

och migrationsrättlagstiftningen, att om Sverige ska kunna upprätthålla den reglerade 

invandringen kan inte barnets intresse ensamt vara styrande i migrationsärenden. Därför ansågs 

det angeläget att behöva tydliggöra i propositionen om hur barnets bästa i förhållande till 

exempelvis migrationsärenden ska förstås.103  

 

 

                                                
100 Ersta Högskolas yttrande, Dnr: S2016/01918/FST s, 2.  
101 Ersta Högskolas yttrande, Dnr: S2016/01918/FST s, 3.  
102 Ersta Högskola yttrande, Dnr: S2016/01918/FST.  
103 Kammarrätten i Stockholms yttrande, KST/2016/189.  
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4.7 Sammanfattning och analys  
 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att regeringen är av meningen att en fördel med 

inkorporeringen skulle vara att konventionen fungerar som en påminnelse för rättstillämparen. 

Detta innebär att konventionen som lag skulle leda till ett förtydligande för rättstillämparen att 

använda sig av konventionen i sitt dagliga arbete. Dessutom menas att konventionen skulle 

påminna rättstillämparen att inte enbart se till de bestämmelser som redan transformerats i lag, 

utan istället använda sig av alla konventionsbestämmelser i beslut och åtgärder som rör barn. 

Detta i sin tur skulle leda till en fördelaktighet för barn i Sverige, då bestämmelserna jämfört 

med tidigare skulle kunna göras direkt gällande inom rättstillämpningen (dvs. inför domstol 

eller som grund i myndighetsbeslut). Regeringen tycks också vara av meningen att då 

konventionen ges samma status som annan svensk lag och alltså företräde framför 

myndighetsföreskrifter, torde detta vara en anledning till att rättstillämparen skulle tvingas till 

att rent faktiskt använda sig av konventionen. Därigenom skulle olika offentliga myndigheter 

synliggöra barn i större utsträckning. Detta resulterar i att konventionen inte längre ses som ett 

målstyrande dokument inom den enskilda verksamheten, vilket ansågs vara ett problem innan 

beslutet om inkorporering togs. Det går därmed att konstatera att regeringen är av ståndpunkten 

att med konventionen som lag, kommer rättstillämparen sluta blicka bort från skyldigheten att 

tillgodose barn med mänskliga rättigheter. Frågan är, räcker det verkligen att stifta en lag som 

ger incitament till att användas, men där fattigt tolkningsstöd inte kommer att leda till att 

konventionen faktiskt används på ett annat och bättre sätt än tidigare? Är det överhuvudtaget 

fler lagbestämmelser som behövs för att barn i realiteten ska bli synliga för vuxna?  

 

Det går inte att undgå, precis så som regeringen ger uttryck för att det faktum att inte omsluta 

en lag med förarbeten leder till komplikationer för dess tillämpning. Detta kan också sägas vara 

den största kritiken som inkorporeringen får från både remissinstanser och andra kritiker, 

tillsammans med det faktum att det också hade funnits en förhoppning om att det i propositionen 

skulle ha framställts mer detaljerade och vägledande uttalanden, kring hur rättstillämparen inom 

vissa angelägna rättsområden (exempelvis migrationsrätten) skulle tolka särskilda 

konventionsbestämmelser. I andra fall torde tillämpningsproblematiken ligga i att EU-rätten i 

vissa fall kan stå i strid med konventionen, och att det då blir upp rättstillämpningen och bl.a. 

olika förvaltningsmyndigheter att avgöra konventionens genomslag i beslut och åtgärder som 

rör barn. På grund av rättstillämparens osäkerhet att hantera konventionen skulle inte barns 

rättigheter i större utsträckning synliggöras inom rättstillämpningen. 
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Fastän konventionen som lag, enligt min mening, potentiellt skulle kunna vara ett förtydligande 

för rättstillämparen att använda sig av konventionen, garanterar det alltså inte att den faktiska 

tillämpningen av konventionen förbättras. En av anledningarna till varför en inkorporering 

ansågs motiverad, var att det inom rättstillämpningen inte funnits tillräckligt med tolkningsstöd 

för att göra en korrekt tillämpning av konventionen (bland annat gällde det tidigare 

transformerade förarbeten). Samtidigt ges det inga fler konkreta tolkningsstöd i propositionen 

bakom inkorporeringen för att stötta rättstillämparen. Istället hänvisas det till bl.a. tidigare 

transformerade förarbeten som tolkningsstöd i tillämpningen av konventionen, som redan innan 

inkorporeringen var diffusa nog och inte torde ha blivit tydligare efter beslutet om 

inkorporering. Givetvis kan det tyckas att de omfattande kunskapsåtgärderna som det togs 

initiativ till i propositionen, och som i skrivande stund pågår, kan göra skillnad för 

rättstillämparen att bli mer familjär att använda sig av internationella konventioner som 

barnkonventionen. Däremot hade det varit av väsentlig vikt, att det trots dessa 

kunskapsåtgärder, hade funnits tydligare förarbeten för att kunna göra en verklig skillnad för 

barn i Sverige. Därför kan det tyckas att det kommande transformeringsarbetet under ledning 

av lagstiftaren, kommer att vara ett väsentligt arbete för inkorporeringens genomslag. För detta 

arbete är barnets bästa som ett tillvägagångssätt så som det framställs i propositionen en 

fördelaktig utgångspunkt, då faktorer som exempelvis barns rätt att komma till tals och barns 

utsatta situation är faktorer att beakta för att fastställa vad som kan anses som barnets bästa i 

kommande förarbeten. Utifrån denna aspekt skulle inkorporeringen på sikt få en positiv verkan 

på barns rättigheter enligt konventionen, eftersom de framtida förarbetena kommer att utgöra 

en större hjälp vid tolkning av konventionsartiklarna. Den fortsatta transformationen kommer 

alltså att täppa till de ”hål” som hittas i svensk lagstiftning samt konkretisera innebörden av 

varje oklarhet för rättstillämparen. På så vis kan inkorporeringen ses som en påskyndande 

process för det kommande transformeringsarbetet. Utifrån denna aspekt kan det hävdas att det 

inte heller finns något att förlora med att inkorporera konventionen. Frågan är, om barn särskilt 

i utsatta situationer har tid att på sikt få den hjälp de är i särskilt behov av i detta nu?  

 

Mot bakgrund av att Sverige, i den senaste nationella strategin om barns rättigheter, anser att 

lagstiftning är det främsta instrumentet att garantera att barns rättigheter tillgodoses, går det att 

förstå varför Sverige väljer att inkorporera konventionen. Det går däremot att konstatera att 

konventionen som lag inte kommer att hjälpa barn som är i behov i pågående stund att 

synliggöras som bärare av rättigheter. Av den anledningen skulle inkorporeringen utifrån detta 
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synsätt snarare ses som en symbolpolitisk åtgärd för barn i Sverige, än en faktiskt behjälplig 

åtgärd för barn och deras mänskliga rättigheter. Rättigheter som dessvärre på ett eller annat sätt 

blir inskränka i samhället, exempelvis genom prostitution, men även då vuxna människor 

bortser från sina skyldigheter gentemot barn i samhället.  Därför är jag av meningen att om 

inkorporeringen i något avseende ska göra en verklig skillnad för barn som befinner sig i utsatta 

situationer och är i behov särskild hjälp, måste konventionen förstås på ett annat sätt än vad 

den görs idag. Det gäller därför enligt min mening att våga byta spår, för att göra en verklig 

skillnad, särskilt vad gäller barn i utsatta situationer med särskilda behov. Detta samtidigt som 

stater som Sverige behöver låta bli att tro att konventionen är lösningen till alla barnrättsliga 

problem i samhället. Barnkonventionen som instrumentet kan tyckas behöva ses i ett nytt ljus. 

Frågan är, på vilket sätt? För att våga byta spår skulle det enligt min mening krävas att ge den 

tidigare framställda barnrättsforskningen ett gehör.  

 

5 Sammanfattande slutsatser  
 
 
Med beaktande av syftet i denna uppsats; att analysera om inkorporeringen av 

barnkonventionen kommer att tvinga den svenska lagstiftaren att vidta åtgärder som stärker 

skyddet för gruppen ensamkommande barn i utsatta situationer, ska det avslutningsvis ges några 

sammanfattande slutsatser till denna fråga. Inledningsvis konstaterades att vår straffrättsliga 

lagstiftning och dess individuella synsätt att angripa prostitution bland barn i Sverige, ansågs 

otillräckligt för att på ett framgångsfullt sätt skydda ensamkommande barn som en särskild 

utsatt grupp i prostitution. Det fanns därmed anledning att analysera om barnkonventionens 

inkorporering på något sätt kunde förstärka skyddet för ensamkommande barn i en utsatt 

situation i samhället. En övergripande slutsats som kan dras av förarbetena bakom 

inkorporeringen är, att Sverige inte förlorar något med en inkorporering, men inte heller vinner 

något med det. Detta eftersom rättstillämpningen inte per automatik kommer att synliggöra 

barns mänskliga rättigheter i större utsträckning så fort konventionen börjar gälla som lag. Den 

avgörande faktorn, som rent faktiskt skulle göra någon skillnad för barn, så som det framställs 

i propositionen, anses vara det tolkningsmaterial som används i förhållande till konventionen.  
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Enligt min mening, måste konventionen förstås på ett annat sätt än vad den görs idag för att 

göra verklig skillnad för barn. Därför skulle tolkningsmaterialet kunna vara en faktor av 

betydelse för att göra skillnad för barn i Sverige. Däremot är den avgörande faktorn för att göra 

skillnad för ensamkommande barn som grupp, att särskilt se till denna grupp av barn i 

samhället. Enligt min mening kan det tyckas ligga i tiden att byta spår i förhållande till 

barnkonventionen, och öppna upp för nya tankesätt för att barns mänskliga rättigheter 

tillgodoses i olika utsatta situationer. För att få ett riktigt genomslag av barns mänskliga 

rättigheter framställs nedan två alternativ. Det första alternativet är att öppna synen på rättsliga 

källor att kunna tolka konventionen med, medan det andra alternativet är att öppna upp synen 

för ett mer kollektivt inriktat synsätt på barn i samhället i syfte att synliggöra barns mänskliga 

rättigheter i utsatta situationer. Det första av dessa alternativ kan ses som en banbrytande åtgärd 

inom rättstillämpningen av barnkonventionen, medan det andra alternativet är att föredra för att 

göra särskild skillnad för ensamkommande barn i en utsatt situation i prostitution.  

 

Trots att det går att föra kritik gällande avsaknaden av förarbeten, samt det begränsade 

tolkningsstödet som framlagts i propositionen som stöd för rättstillämparen, går det med fördel 

att belysa att vi samtidigt i propositionen öppnar upp för synen för icke traditionella rättskällor 

som kan tänkas vara behjälpliga att tolka konventionen. Vi bör bland annat belysa att de 

allmänna kommentarerna från Barnrättskommittén kan vara vägledande vid tolkningen. Enligt 

min mening borde vi också öppna upp synen mot barnrättsforskningen som kan bidra med nya 

synsätt som motiverar att i större utsträckning genomföra barns mänskliga rättigheter i utsatta 

situationer. Utifrån den särskilda barnrättsforskning som tidigare framställts i uppsatsen 

poängterades att lagstiftning inte alltid är att föredra som åtgärd i förhållande till barns 

rättigheter och olika problem som samhället omsluts av (exempelvis barnprostitution). Detta 

eftersom lagen inte alltid svarar för lagens funktion i samhället. Forskning menar att det 

individuella synsättet som finns bakom att stadga nya lagar inte alltid är lösningen till de 

samhälleliga problem som rör barns rättigheter som särskild utsatt grupp. De fördelar som ett 

kollektivt synsätt på barn i samhället bär med sig är att det synliggör de faktiska åtgärder som 

barngrupper i utsatta situationer är i särskilt behov av. Synliggörandet leder i sin tur till att 

gruppens mänskliga rättigheter i en viss utsatt situation inte förbises.  

 

Avslutningsvis kan alltså konstateras att de åtgärder som inkorporeringen kan tvinga 

lagstiftaren att vidta, i syfte att verkligen göra en skillnad för ensamkommande barn i utsatta 

situationer, bottnar i att lagstiftaren dels behöver öppna upp synen för rättsliga källor i 
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förhållande till konventionen, dels öppna synen för att föra ett särskilt samhälleligt fokus på 

barn i utsatt situationer. På så sätt synliggörs gruppen barn i en särskild utsatt situation, och en 

närmare analys kan göras över vilka faktiska åtgärder som den utsatta gruppen är i särskilt 

behov av. När det kommer till ensamkommande barn i prostitution som tvingas ut i prostitution 

på gatan, kan det tänkas att såväl migrationsrättsliga som socialrättsliga åtgärder torde vara 

behjälpliga för denna grupp. Vill lagstiftaren göra någon skillnad för ensamkommande barn i 

en särskilt utsatt situation i Sverige, måste vi rikta bort blicken från att konventionen kommer 

att lösa alla Sveriges barnrättsliga samhällsproblem, och istället rikta fokus på den grupp av 

barn som är i behov av hjälp. 
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