
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier 

 
 

Amanda Larsson & Daniela Lundin 
 
 

Inkorporering av FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

En kvalitativ studie om professionellas inställning och 
utmaningar inför kommande lagstiftning 

 
 
Incorporation of the UN Convention on the Rights of the 

Child 
A qualitative study about professional´s attitudes and challenges in 

anticipation of comming legislation 
 

 
Examensarbete 15 hp 

    Socionomprogrammet 
 

Termin: HT 2018 

Handledare: Birgitta Svensson 
Examinerande lärare: Alireza Moula 

 



 

 
Sammanfattning  
Titel: Inkorporering av FN:s konvention om barns rättigheter  - En kvalitativ studie om 
professionellas inställning och utmaningar inför kommande lagstiftning 
Författare: Amanda Larsson och Daniela Lundin  
 
Enligt beslut i riksdagen ska FN:s konvention om barns rättigheter ges ställning som svensk 
lag 1 januari 2020. Tidigare forskning visar att det råder en oenighet om huruvida en 
inkorporering av barnkonventionen som lag är bra eller inte. Syftet med studien var att 
undersöka vad olika professioner som jobbar med barn och unga har för inställning till att 
barnkonventionen inkorporeras till svensk lag, synen på barnets roll samt vilka utmaningar de 
upplever finns när det gäller att följa barnkonventionen. Studien är kvalitativ och grundar sig 
på sex intervjuer med olika professioner som arbetar med barn och unga. Studiens teoretiska 
utgångspunkt är systemteori och socialkonstruktivism. Ur intervjuerna framkom tre teman: En 
förändringsprocess, rättighetsbärare i beroendeställning och tillämpningens komplexitet. 
Studien visar att en inkorporering av barnkonventionen är en förändringsprocess där 
professionerna har en positiv inställning till att stärka barns rättigheter men åsikterna kring 
om barnkonventionen som lag är det bästa tillvägagångssättet är tudelade. Barnet ses som en 
rättighetsbärare samtidigt som det befinner sig i en beroendeställning i ett vuxenorienterat 
samhälle. Att följa barnkonventionen är en komplex utmaning där samverkan mellan 
lagstiftning, myndigheter och samhället behöver förstärkas för att tillgodose barns rättigheter. 
Sammantaget visar studien att barnet har en central roll som rättighetsbärare där en 
förändringsprocess är nödvändig samtidigt som tillämpningen är komplex då barnet hamnar i 
en beroendeställning gentemot vuxna, myndigheter, lagstiftning och samhället. 
 
 
Nyckelord: Barnkonventionen, barnrättsperspektivet, barns bästa, samverkan, 
vuxenorienterat samhälle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  
Title: Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child - A qualitative study 
about professional´s attitudes and challenges in anticipation of coming legislation  
Authors: Amanda Larsson and Daniela Lundin 
 
The Swedish government decided to introduce the UN Convention on the Rights of the Child 
(CRC) into Swedish law on January 1, 2020. Previous research shows different opinions 
about turning CRC into Swedish law. The purpose of the study was to investigate different 
professions’, who are working with children and adolescents, opinions of incorporating CRC 
into Swedish law, their view of the child’s role as well as challenges they see with complying 
with CRC. The study is qualitative and is based on six interviews with different professions 
working with children and adolescents. The theoretical basis of the study is system theory and 
social constructivism. The study's analysis resulted in three themes: Process of change, rights 
carrier in deprivation and complexity of application. The study shows that an incorporating of 
CRC is a process of change there professional´s have a positive attitude towards strengthening 
children's rights, but their views on whether CRC as a law is the best approach or not are 
unclear. The child is seen as a rights carrier while it is in a deprivation position in an adult-
oriented society. Adhering to CRC is a complex challenge in where cooperation between law, 
government and society needs to be strengthened to accommodate children's rights. Overall, 
the study shows that the child has a central role as a rights carrier, where a change process is 
necessary while the application is complex when the child is in a state of dependence towards 
adults, authorities, legislation and society. 
 
 
Keywords: UN Convention on the Rights of the Child, child rights perspective, child´s best, 
cooperation, adult-oriented society.  
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1. Inledning 
Att barnkonventionen skulle inkorporeras till svensk lag började diskuteras 2013 och man 
analyserade då för- och nackdelar med inkorporeringen (Leviner 2018). 2015 gick man från 
att tala om barnkonventionen skulle bli lag till hur genomförandet skulle se ut. I mars 2016 
lämnades ett betänkande som ledde till en proposition (ibid). 2018 beslutade riksdagen att 
barnkonventionen ska bli lag 1 januari 2020 (UNICEF 2018). Tidigare forskning visar att 
barnet kan ses som skyddsbehövande men också som en aktör med eget handlingsutrymme 
(Lundberg 2011). Det har gjorts jämförande studier inom länder i norden som visar för- och 
nackdelar med att inkorporera barnkonventionen till lag (Vamstad 2016). En 
barnrättsutredning visar att det finns tydliga brister i förhållande till barnkonventionen (Prop. 
2017/18:186). De tydligaste bristerna gäller i frågor om principen barnets bästa och barnets 
rätt att få uttrycka sina åsikter (ibid). Enligt barnombudsmannen (2016) behöver 
barnkonventionen bli inkorporerat till svensk lag för att stärka barnens rättigheter i det 
svenska samhället. De professionella som ska tillämpa barnkonventionen saknar många 
gånger utbildning i att lyfta fram ett barnrättsligt perspektiv. I en artikel diskuteras 
inkorporeringen till svensk lag (Leviner 2018). I diskussionen tas det upp att en inkorporering 
av barnkonventionen skulle medföra att stärka barnets rättigheter men det finns också 
motstånd som inneburit många kritiska utlåtanden kring detta. Det råder en oenighet om 
huruvida den inkorporering av barnkonventionen som regeringen föreslår är bra eller inte. En 
del menar att förslaget är rimligt och viktigt medan andra menar att en inkorporering skulle 
medföra en kontraproduktivitet. Den övergripande frågeställningen som råder är vad en 
inkorporering kommer att innebära och vad skillnaden blir i förhållande till det ansvar som 
Sverige som stat redan har i och med att barnkonventionen redan är ratificerad (ibid). Det 
finns alltså delade åsikter om att barnkonventionen ska bli lag och vi såg det därför intressant 
att undersöka professionellas inställning, deras syn på barnets roll och vilka utmaningar de ser 
inför att lagen träder i kraft.  

1.1 Förförståelse 
Våren 2017 skrev vi en b-uppsats där vi undersökte hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att lyfta fram barnperspektivet i barnavårdsutredningar. Under b-uppsatsens 
intervjuer ställde vi frågan till våra intervjupersoner om de trodde att det skulle komma att bli 
någon skillnad i deras arbete om barnkonventionen blev lag. Vissa trodde det kunde bli en 
skillnad medan andra inte trodde att det skulle innebära någon förändring i arbetet med 
barnavårdsutredningar. Vi skribenter hade praktik i två olika kommuner på IFO. Vi fick följa 
det dagliga arbetet och hur man arbetade efter BBIC- Barns behov i centrum och vilka 
problem som kan uppstå när föräldrar inte vill samarbeta med socialtjänsten. Vi insåg hur 
svårt det kan vara att hjälpa ett barn som man ser har behov av hjälp men som inte har 
föräldrar som ger ett samtycke till att socialtjänsten går in med insatser. Utifrån detta kan vi 
förstå att personal har svårt att se en förändring i och med att barnkonventionen blir lag, för 
hur skulle den i så fall ge uttryck och övervinna den starka föräldrarätt vi har i Sverige? 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vad olika professioner som jobbar med barn och unga har 
för inställning till att barnkonventionen inkorporeras till svensk lag, synen på barnets roll samt 
vilka utmaningar de upplever finns när det gäller att följa barnkonventionen.  
De frågeställningar vi utgår ifrån är:  

• Hur ser arbetet med barnkonventionen ut på olika professioners arbetsplatser? 
• Hur resonerar olika professioner kring begreppet barnrättsperspektiv? 

 
 
1.3 Centrala perspektiv och begrepp 
Barns bästa beskrivs som en rättighet, en princip och ett tillvägagångssätt. Artikel 3 i 
konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) ger varje barn rätten att få sina 
intressen bedömda och satta i främsta rummet vid alla åtgärder och beslut som rör barnet. 
Principen om barnets bästa gäller både i den offentliga och den privata sfären 
(Barnombudsmannen 2013).  

Barnrättsperspektivet innebär att fastställa barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör 
barn (Nymansson 2018). 

Objektivitetsperspektivet innebär att barnet ses som ett objekt som är i behov av skydd och 
omsorg medan aktörsperspektivet innebär att barnet ses som ett aktivt subjekt och en aktör 
med ett eget handlingsutrymme (Bartley 1998).  

1.3 Studiens koppling till socialt arbete  
Det sociala arbetet inkluderar nästan alltid arbete med barn, antingen genom direkt eller 
indirekt arbete. Det indirekta arbetet finns hos alla professioner inom det sociala arbetet som 
på något sätt kommer i kontakt med barn men som inte har barnen som huvuduppgift. Även 
om barnet inte är fysiskt närvarande så behöver alla verksamheter ta hänsyn till barnet i sitt 
arbete. Det direkta arbetet görs av professioner som har direkt kontakt med barnen, som 
exempelvis utredare på barn och unga på socialtjänsten. Det sociala arbetet med barn 
innehåller många olika delar, där ibland barnkonventionen som med tiden har blivit en allt 
viktigare del, både för det direkta och indirekta arbetet. Att barnkonventionen blir svensk lag 
2020 skulle kunna innebära ännu ett lyft för barns rätt i samhället och därav också en ännu 
viktigare del i det sociala arbetet.  
 
1.4 Avgränsningar  
Vi har valt att endast fokusera på barns rättigheter och dess kringliggande begrepp och 
utmaningar. Vi ville få ett brett urval i vår studie och valde därför olika professioner, dock 
valde vi endast att intervjua personer som arbetar under Socialtjänstlagen (2001:453) och/eller 
har sitt huvudfokus på barn och unga. Polis, vård, psykiatri och andra professioner som har 
barn som en del av deras arbete valdes bort i urvalet.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs barnkonventionens historia, barnkonventionens juridiska betydelse i 
Sverige samt en mer specifik beskrivning av konventionens innehåll efter ratificeringen 1990. 
Vidare beskrivs en barnrättsutredning som gjorts av regeringen där vissa brister framkommit 
samt vilka svårigheter som finns med att införliva barnkonventionen. Slutligen ges en 
beskrivning av barnrättsperspektivet för att du som läsare ska förstå innebörden av begreppet 
samt lättare förstå kommande text i studien.  
 
2.1 Historia  
Barnkonventionen grundades 1923 då grundaren av Rädda Barnen, Eglantyne Jebb, skrev ett 
dokument som hette “Deklarationen om barns rättigheter” (UNICEF 2018). I dokumentet 
skrev hon om fem grundläggande punkter gällande barns rättigheter. 1978 kom det första 
utkastet av barnkonventionen och 1979 tillsatte FN en arbetsgrupp med 
regeringsrepresentanter, samhällsciviliserade grupper, fristående experter på mänskliga 
rättigheter samt olika FN-organ. Arbetet med utkastet fortsatte fram till 1989 då 
generalförsamlingen antog konventionen och 1990 trädde konventionen i kraft som ett 
bindande dokument. Sedan barnkonventionen bildades har flera punkter utvecklats och 
bearbetats. Det har under åren hållits flera toppmöten om barn. Det har framkallats nya 
agendor som ska främja hälsosamt liv, erbjuda kvalitativ utbildning, skydda barn från våld 
och övergrepp och skydd för krigsrekrytering. Sverige antog barnkonventionen 1990  och det 
är riksdag och regering som bär det yttersta ansvaret för att konventionen följs. Domstol och 
myndigheter tar dock inte full hänsyn till konventionen i och med att den inte har samma 
status som landets nationella lagar (ibid). Att konventionen skulle inkorporeras till svensk lag 
började diskuteras 2013 och man analyserade då för- och nackdelar med inkorporeringen 
(Leviner 2018). 2014 uttalade statsministern att regeringen skulle påbörja arbetet med 
inkorporeringen. 2015 gick man från att tala om barnkonventionen skulle bli lag till hur 
genomförandet skulle se ut. I mars 2016 lämnades ett betänkande som ledde till en 
proposition (ibid). Den 13:e juni 2018 röstade riksdagen ja till förslaget om att införa 
barnkonventionen som lag 1 januari 2020 (UNICEF 2018).  
 
2.2 Barnkonventionens juridiska betydelse  
En konvention är ett avtal som är juridiskt bindande (Prop. 2017/18:186). Genom att ratificera 
en konvention blir stater folkrättsligt bundna och är då skyldiga att fullgöra konventionens 
förpliktelser. I Wienkonventionen står det att en stat inte kan åsidosätta förpliktelser. En stat 
kan inte hänvisa till sina interna rättsordningar som skäl för att inte uppfylla konventionens 
förpliktelser. Det vanligaste sättet att införliva en konvention i svensk rätt är genom så kallad 
transformering. Transformering innebär att svenska bestämmelser införlivas eller ändras så de 
överensstämmer med konventionens bestämmelser. I transformeringsprocessen är 
normharmoni en viktig pusselbit. Normharmoni innebär att innehållet i svensk rätt redan 
stämmer överens med konventionen vilket mynnar ut i att det inte behöver ske några 
lagändringar. Barnkonventionen har genom transformering införlivat vissa delar i svensk rätt, 
andra delar har inte behövts transformerats i och med att man har bedömt att normharmoni 
har funnits i dessa delar. Att Sverige har ratificerat barnkonventionen innebär att Sverige som 
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stat bundit sig till andra konventionsstater men domstolar och myndigheter kan inte direkt 
tillämpa konventionsbestämmelserna om inte dessa införlivats i svensk författningslag. Dock 
innebär det inte att konventionsbestämmelserna är betydelselösa i och med att den svenska 
lagstiftningen har en skyldighet att arbeta för att den interna rätten överensstämmer med de 
internationella åtagandena (ibid). Att barnkonventionen ska inkorporeras till svensk lag 
medföljer också att en transformering av konventionen behövs göras för att barnets rättigheter 
ska få genomslag. En utvärdering (Philipson 2017) har gjorts av hur den svenska 
lagstiftningen samt praxis överensstämmer med barnkonventionen, vilket beskriv mer under 
rubriken “barnrättsutredningen”.   
 
2.3 Barnkonventionens innehåll 
FN antog barnkonventionen 1989 och alla världens länder utom USA har ratificerat 
konventionen (Leviner 2018). Dock har några stater reserverat sig mot vissa artiklar som 
barnkonventionen innehåller. Även om länderna har ratificerat konventionen så är det inte alla 
som lever upp till kraven. Barnkonventionen omfattar mänskliga rättigheter och dessa ses som 
banbrytare av synen på barn som rättighetsbärare. Konventionen innehåller fyra 
grundläggande principer. Artikel 2- rätten till icke-diskriminering, artikel 3- principen om 
barns bästa, artikel 6- barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt artikel 12- barnets 
rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd. Artikel 3 och 12 har fått stor betydelse i flera 
svenska författningar som utlänningslagen, föräldrabalken, socialtjänstlagen, lagen om vård 
av unga och skollagen. Artikel 2 och 6 har fått mindre uppmärksamhet i både 
implementeringsarbetet, forskning och barnrättskommitténs granskning men som nu har 
börjat problematiseras. Vissa av konventionens artiklar fokuserar på barn som bärare av 
särskilda rättigheter och behov av skydd, de är med andra ord “barnspecifika”. Detta är bland 
annat artikel 7- att barn har rätt till ett namn och medborgarskap, artikel 31- barns rätt till vila, 
fritid, lek och deltagande i konst och kultur. Även artikel 5 och 9 som reglerar barns rätt att ha 
en relation med föräldrar och slutligen artikel 19, om barns rätt till skydd från alla typer av 
våld. Efter att barnkonventionen blivit mer uppmärksammad finns det delar som har påverkat 
rättstillämpningen genom att barns rättigheter benämns på ett annat sätt än tidigare och 
domstolar hänvisar ibland till konventionen i beslut som rör barn (ibid).  
 
2.3 Barnrättsperspektivet och dess betydelse 
Principerna i artikel 3, 6 och 12 ligger till grund för ett barnrättsperspektiv (Leviner & 
Lundström 2017). En utgångspunkt för att leva upp till barnrättsperspektivet är att det finns 
både en aktiv lagstiftningspolitik och kunniga utövare av lagstiftningen. Den aktiva 
lagstiftningen ska följa barnkonventionens artiklar för att ett barnrättsperspektiv skall råda. 
Barn är en utsatt grupp i vårt samhälle och de kan sällan få sina rättigheter tillgodosedda på 
egen hand. Oftast är det barnets vårdnadshavare som agerar för barnets vägnar. Enligt 
föräldrabalken så har vårdnadshavare en ställföreträdande roll fram tills barnet fyller 18 år, 
vilket medför att barnet i de flesta fall är beroende av sina vårdnadshavare för att få sina 
personliga behov tillgodosedda. Detta behöver uppmärksammas vid ett tillämpande av 
barnrättsperspektivet, i och med att barnet kan hamna i en utsatt position gentemot 
vårdnadshavarna. Samhällets barn är inte bara beroende av vårdnadshavare utan även av 
andra vuxna som till exempel skolpersonal och personal på vårdinrättningar. Mindre barn är 



 5 

särskilt utsatta på grund av deras svagare förmåga att uttrycka sina åsikter och berätta om sin 
situation. Barns utsatthet förstärks när rättsliga förhållanden i en verksamhet inte 
tillfredsställs. Ett barnrättsperspektiv behöver innehålla en analys över risker som finns för 
barnet vid olika beslut som rör barnet, samt vilka insatser som kan förebygga utsatthet genom 
rättslig reglering. Om man utgår från Sveriges grundlagsstiftning när man ska försöka förstå 
barnrättsperspektivet kan man påstå att grunden för perspektivet är rätten att bli bemött med 
respekt och lika villkor (ibid). Detta regleras i regeringsformen 1 kap. 2§ (1974:152). I samma 
paragraf anges i femte stycket att “det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna 
uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas tillvara” (ibid). 
Barnrättsperspektivet har alltså en tydlig förbindelse till allmänna offentligrättsliga 
bestämmelser (Leviner & Lundström 2017). Barnrättsperspektivet innebär som tidigare nämnt 
att fastställa barnets rättigheter i beslut och åtgärder som rör barn (Nymansson 2018). Ett 
problem som lyfts i en barnrättsutredning är att barn ses som föremål för vuxnas välvillighet 
istället för som rättighetsbärare, vilket presenteras närmare i nästa stycke. Att ha ett 
barnrättsperspektiv innefattar att alla arbets- och beslutsprocesser är barnrättsbaserade och att 
barnkonsekvensanalyser eller prövningar av barnets bästa har genomförts (ibid). 
Barnkonsekvensanalys har som syfte att säkerställa att barns rättigheter tas i beaktande när ett 
beslut som rör barn fattas inom verksamheter (Englundh & Forsberg 2018). I utredning till 
analysen ingår bland annat gällande lagstiftning, artiklar i barnkonventionen, forskning, 
synpunkter från beprövad verksamhet, barnets sociala nätverk och hens synpunkter (ibid).  
 
2.4 Barnrättsutredningen 
Det har gjorts en barnrättsutredning där uppdraget har varit att kartlägga hur lagar och andra 
föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen (Prop. 2017/18:186). Utredningen visar 
att barnkonventionen inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser som rör barn och att 
det finns tydliga brister i förhållande till barnkonventionen. Utredningen visar även att de 
tydligaste bristerna gäller i frågor om principen barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka 
sina åsikter (ibid). Barnrättsutredningen har i sin kartläggning funnit vissa brister i 
tillämpningen där utredningen visar på otydliga stöd och riktlinjer samt att vissa även saknar 
förankring i barnkonventionen (Regeringen 2018). För att barnkonventionen ska få 
genomslag i rättstillämpningen anser regeringen att konventionen även bör synliggöras i 
förarbetena till lagstiftningen. Det är därför viktigt att få en så tydlig bild som möjligt om hur 
svensk lagstiftning och praxis beskriver barnets rättigheter enligt konventionen. 
Kartläggningen syftar till att hjälpa och stödja det fortsatta arbetet med transformeringen av 
barnkonventionens bestämmelser inom de olika rättsområdena (ibid). I ett yttrande september 
2017 förde lagrådet fram kritik om att barnkonventionens artiklar är för allmänt hållna och 
svårt att tillämpa i enskilda fall (Leviner 2018). Lagrådet menar att det blir problematiskt att 
lägga ansvaret på rättstillämpningen med tanke på att konventionsbestämmelserna ska 
tillämpas i enskilda fall av domstolar, rättsliga instanser, statliga och kommunala 
befattningshavare. Auktoritativa besked i rättstillämpningen kommer att dröja och man menar 
att alla frågor inte kommer besvaras på det sättet konventionen vill. Lagrådets kritik väckte 
debatt och Rädda barnen, Bris och Unicef skrev i en debattartikel om att lagrådets kritik 
tydligt visar på varför barnkonventionen behöver bli svensk lag. De menar att ovanan att tolka 
och tillämpa internationella bindande konventioner är argument för att lagen behöver 
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tydliggöras för att få genomslag. Så länge barnkonventionen inte är inkorporerad till svensk 
lag gäller den inte mer än som rättstradition, vilket förvaltning och domstol ska tolka. 
Konventionen fungerar som ett tolkningshjälpmedel och är till för att stärka barns rättigheter 
men om det uppstår en konflikt mellan konventionen och svensk författning så är det 
bestämmelser i svensk författning som ges företräde (ibid). 
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3. Utvärderingar och forskning inom området 
I detta kapitel redogörs om tidigare forskning på både nationell och internationell nivå. Det 
har inte gått att finna tidigare forskning om hur myndighetspersonal resonerar kring att 
barnkonventionen ska inkorporeras. Nationella studier visar att det finns två olika synsätt på 
barn genom att se dem som ett objekt eller som en aktör. Utvärderingar visar att 
barnrättsutredningar bland annat är rättsosäkra. Forskningen visar även olika synpunkter på 
att barnkonventionen inkorporeras till svensk lag. Internationell forskning har gjort 
jämförelser i olika länder när det gäller att följa barnkonventionens artiklar och vilka för- och 
nackdelar det finns med inkorporering. En gemensam bild som kan utläsas av tidigare 
forskning är att när det gäller barnkonventionen som lag är det svårt att identifiera om och 
vilken skillnad det kommer innebära för Sverige.  
 
3.1 Barnets roll sätts i perspektiv  
En avhandling med syftet att utforska barnpolitik i sex olika välfärdsstater mot bakgrund av 
barnkonventionen visar att barn ses som en enskild individ både i samhället och i familjen, 
samtidigt som det ses som svagt, sårbart och beroende av vuxnas omsorg (Bartley 1998). 
Bartley menar att övervägande artiklar i barnkonventionen har ett objektivitetsperspektiv. 
Objektivitetperspektivet handlar om att barnet ses som ett objekt i behov av skydd och 
omsorg medans motsvarande är aktörsperspektivet som innebär att barnet ses som ett aktivt 
subjekt och en aktör med eget handlingsutrymme (ibid). En annan studie har gjort jämförelser 
då “barn bästa i praktiken” sätts i relation till “barns bästa i lagstiftning och andra rättskällor” 
(Lundberg, 2011). Lundbergs studie visar att formuleringen av barns bästa enligt 
barnkonventionens tredje artikel är vag och kan ibland vägas mot andra samhälleliga 
intressen. Begreppet “barns bästa” uttrycker inte skyldigheter från statens sida som andra 
mänskliga rättigheter gör. Barnets bästa blir en spänning mellan olika syner på barn då man 
kan se barn som rättighetsbärare men också som skyddsbehövande. Det kan ifrågasättas om 
en inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning skulle göra någon skillnad om 
man inte vinnlägger sig i att tjänstemän använder sig av rättigheterna i den offentliga 
förvaltningen. Barnkonventionen medför ett starkt skydd mot diskriminering samt en ökad 
skyldighet för stater att bistå processer som rör barn (ibid). Gemensamt för dessa studier är att 
vi kan koppla synen av barnet som rättighetsbärare kontra barnet som skyddsbehövande med 
objektivitetsperspektivet och aktörsperspektivet. Synen på barn som skyddsbehövande är 
kopplat till objektivitetsperspektivet i och med att barnet ses som ett objekt i behov av skydd 
och synen på barn som aktör med eget handlingsutrymme hör samman med 
aktörsperspektivet.  
 
3.2 Rättsosäkra barnrättsutredningar 
Föreningen Barnets bästa har gjort en granskning av 24 barnrättsutredningar där alla är 
rättsosäkra, partiska, rättsotrygga och osakliga (Philipson, 2017). Föreningen vill peka på att 
utredningar som rör barn måste bland annat leva upp till mänskliga rättigheter och barns 
rättigheter där helhetssyn är viktigt att ha i beaktande. De beskriver även de grundläggande 
utredningsmetoderna som måste användas för att rättssäkra barnets bästa i utredningar. 
Saklighet och opartiskhet benämns som två viktiga delar i utredningsarbetet (ibid).    



 8 

En utvärdering som gjorts av regeringen visar att barnets bästa inte används som ett verktyg i 
beslutsprocesser som rör barn (Prop. 2017/18:186). Det framgår inte hur man generellt sett i 
utredningar och beslut tagit hänsyn till barnets bästa. Barnets bästa har istället bedömts utifrån 
förarbetenas generella uttalanden. Utvärderingen visar även att det inte har använts 
barnkonsekvensanalyser på ett systematiskt sätt samt att synen på barn och hur de bemöts av 
myndigheter inte utgår från barn som rättighetsbärare (ibid). Barnombudsmannen (2018) 
publicerar varje år rapporter på barns berättelse om deras upplevelser kring sin individuella 
situation. Mot bakgrund av barns berättelser tar Barnombudsmannen fram olika 
förändringsområden där den senaste rapporten handlar om barns lika rättigheter men med 
olika villkor. I utvärderingen framkommer att en nationell handlingsplan bör antas för att 
motverka våld mot barn. Det bör även skapas en säkerställande kontinuitet och kvalitet i barns 
lärande samt jämförbar statistik över barns levnadsvillkor (ibid).   
 
3.4 Barnskyddssystemet  
I en avhandling problematiserar Cocozza (2013) tre så kallade skyddsnivåer i 
barnskyddssystemet vilket ger en bild över hur barn är beroende av att samhällets vuxna och 
professionella tar ansvar. Den första skyddsnivån är “anmälan”. Barn som far illa eller 
riskerar att fara illa behöver komma till myndigheternas kännedom för att barnet ska kunna få 
hjälp. 14 kap. 1§ SoL (socialtjänstlagen) reglerar anmälningsplikten från professionella vid 
kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Anmälningsplikten är oerhört viktig 
eftersom det är en trygghetslag för barn. Den andra skyddsnivån “utredning” innefattar den 
utredning som görs enligt 11 kap. 1§ SoL. I utredningen undersöks vilket skydd och vilken 
hjälp barnet behöver där lagstiftningen har gett socialtjänsten maktverktyg för att kunna 
tillgodose barnets intresse vid en intressekonflikt med föräldrarna. Socialtjänsten har 
exempelvis rätt att att inleda utredning oavsett föräldrarnas vilja. Den tredje skyddsnivån är 
“insatser” vilken innefattar förslag på insatser från socialtjänsten. En insats kan vara ett 
tvångsomhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga) vilket är en kraftfull 
maktutövning från staten inom den privata familjesfären. Lagarna som styr skyddsnivåerna i 
barnskyddssystemet är mål- eller ramlagar. De innehåller inga specifika metoder eller 
beskrivningar för hur skyddet till barnen ska utformas. På grund av detta är lagarna beroende 
av att professionella har metoder och kunskap om genomförandet (ibid). 
 
3.5 Tudelade åsikter gällande inkorporeringen 
I vidare studier har det diskuterats att en inkorporering av barnkonventionen skulle medföra 
att stärka barnets rättigheter men det finns också motstånd som inneburit många kritiska 
utlåtanden kring detta (Leviner 2018). Det råder en oenighet om huruvida den inkorporering 
av barnkonventionen som regeringen föreslår är bra eller inte. En del menar att förslaget är 
rimligt och viktigt medan andra menar att en inkorporering skulle medföra en 
kontraproduktivitet. Studien omnämner en nordisk jämförelse på uppdrag av 
barnrättsutredningen där fokus ligger på Finland och Norge som båda har inkorporerat 
barnkonventionen i sin lagstiftning. En av de övergripande slutsatserna i denna studie är att 
inkorporeringen av lagen i sig inte har någon avgörande distinktion. Kortfattat finns inget 
enkelt svar på vad en inkorporering skulle innebära och om inkorporeringen är nödvändig för 
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barns rättigheter. Den övergripande frågeställningen som råder är vad en inkorporering 
kommer innebära och vad skillnaden blir i förhållande till det ansvar som Sverige som stat 
redan har i och med att barnkonventionen redan är ratificerad. Även om barnkonventionen ges 
uttryck som lag ska grundlagarna stå över den hierarkistiskt. Till en början sågs förslaget om 
barnkonventionen som lag som något positivt men när remissinstanser lämnat yttranden 
uppkom olika syner på förslagets lämplighet och rimlighet. De som argumenterade för 
förslaget menade bland annat att inkorporeringen skulle fylla luckor i lagstiftningen samt att 
konventionen kan ligga till grund för förvaltningsmyndigheters beslut och domstolspraxis 
som tydliggör konventionens tolkning. Dock menar justitieombudsmannen att 
inkorporeringen är olämplig i och med konventionens karaktär och att det skulle bli för stora 
tillämpningssvårigheter. Justitiekanslern menar att inkorporeringen behöver analyseras 
ytterligare. Ett annat problem som tas upp är hur lagkonflikter mellan barnkonventionen och 
andra lagar skulle utspela sig (ibid).  
 
3.6 Jämförande studier 
En jämförande studie visar att både Sverige och Norge har ratificerat sig till FN:s flykting- 
och barnkonvention men att länderna skiljer sig åt då Norge i sin helhet har införlivat 
barnkonventionen i den norska lagstiftningen, vilket Sverige inte har gjort (Lundberg 2011). 
Rädda Barnen och UNICEF argumenterar för att en inkorporering av barnkonventionen i 
svensk lagstiftning skulle ge barns rättigheter en stärkt ställning i samhället (ibid). En annan 
jämförande studie som gjorts är en jämförelse av internationella erfarenheter hos fyra olika 
länder där man tittat på fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen 
(Vamstad 2016). Studiens resultat mynnade ut i att en inkorporering av barnkonventionen inte 
utgör någon avgörande skillnad. Fördelen med en inkorporering av barnkonventionen är att 
det ger en större principiell betydelse för de som på olika sätt arbetar med barns rättigheter. 
Den principiella betydelsen skulle eventuellt leda till effekter som är mer handfasta och 
Sveriges ställning som barnrättighetsland skulle gynnas i ett internationellt perspektiv. 
Studien har i större utsträckning identifierat en avsaknad av fördelar än förekomst av 
nackdelar och detta beror på att fördelar respektive nackdelar är svårbedömda. De beskrivna 
för- och nackdelar har inte visat sig vara avgörande för barns rättigheter. Studiens slutsats är 
att en inkorporering av de internationella erfarenheterna att döma inte är så förpliktigande 
som både förespråkare och motståndare uppger. De länder som inkorporerat 
barnkonventionen har inte en bättre situation på barnrättighetsområdet men de har inte heller 
hindrats eller styrts i negativ riktning i sitt arbete. En inkorporering kan bli ett verktyg för en 
politisk rörelse som redan är övertygad om det rätta i att stärka barns rättigheter i enlighet 
med barnkonventionen (ibid).  
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4. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt samt viktiga begrepp som senare 
används i analysen.  
 
4.1 Systemteori 
Systemtänkandet handlar om att förstå världen i termer av helheter, funktioner, relationer, 
sammanhang och mönster (Öquist 2008). Systemtänkandet är cirkulärt och språket betonar 
hur allt hänger ihop i kretslopp och rör sig tillsammans. En viktig grundtanke är att allt måste 
ses i ett sammanhang på ett passande sätt (ibid). I vår studie är det särskilt relevant att se 
barnet i förhållande till föräldrar, myndigheter och samhället. Barn befinner sig i en 
intressekonflikt mot föräldrar och samhället (Cocozza 2013). Alla föräldrar utgör inte en 
trygghet för barnens uppväxt och det kan inte förväntas att föräldrarna ska söka hjälp för sina 
barns räkning. De kan aktivt dölja eller vara omedvetna om det som sker i barnets miljö. Barn 
kan inte heller förväntas söka hjälp på egen hand utan det är professionella som måste se 
eventuella utsatta tecken (ibid). Barnet hamnar alltså i ett system där det är beroende av 
föräldrar, vuxna, myndighet och stat för sin trygghet och överlevnad.  
Systemteori står för harmonisyn vilket innebär att allt är genomförbart om man förbiser 
genuina motsättningar och konflikter i samhället (Öquist 2008). Tonvikt läggs på ett 
ömsesidigt beroende mellan individ och omvärld. Strukturer och funktioner hos levande 
system utvecklas i samspel med omgivningen. Inom systemteorin tas även ett viktigt begrepp 
upp, ekvifinalitet, som innefattar principen om att det finns många vägar till ett slutmål. Inom 
ekvifinalitetsprincipen är det i alltför hög grad tveksamt att förlita sig på planer och program i 
förhand. Till exempel inom socialtjänst och skola bör det fogas alternativa handlingsplaner 
som kan tillämpas om den från början planerade vägen visar sig mindre genomförbar (ibid). 
Samhällets mål är gemensamt, att barnkonventionen ska bli lag, men det är många 
professioners synsätt och arbetssätt som ska tas i beaktande vid utformandet av lagen. Det 
finns många motsättningar och konflikter bland professioner i samhället och många förslag 
till vägar mot målet. Med ovanstående i beaktande och synen på barnet i ett system med 
föräldrar, myndigheter och samhälle analyserades resultatet i studien med hjälp av 
systemteori. 

4.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismens synsätt baseras på grundtanken att de begrepp som vi använder för 
att förstå vår omvärld har ursprungligen fått sitt innehåll genom samspel mellan människor 
under en viss epok, kultur, språkområde eller inom ett visst område av kultur, vetenskap eller 
religion (Egidius). Det som konstruerats i en historisk epok eller i ett visst kulturellt 
sammanhang kan förändras och uppfattas vara något helt annat i andra tider och rum 
(Lindgren 2007).  
 
Inom socialkonstruktivismen finns en kritisk sida där inget direkt eller omedelbart tas för 
givet (Barlebo Wenneberg 2001). När forskare använder sig utav en socialkonstruktivistisk 
inriktning gäller det enligt detta synsätt att rent objektivt fastställa vilka tankescheman som 
används i samspelet mellan människor i sättet att se på kulturella och sociala fenomen. 
Kunskap är enligt detta synsätt både socialt och kulturellt konstruerat (Egidius). En metafor 
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om den kunskap människor besitter kan beskrivas på följande vis (Barlebo Wenneberg 2001). 
Kunskap om omvärlden kan liknas som en ballong som vi blåser upp med hjälp av bland 
annat språk, teknologi, begrepp och det sociala livet. Ballongen kan komma att bli större men 
vi kommer aldrig förstå det som finns utanför ballongen utan att denna kunskap påverkas eller 
förstås utifrån vad som finns inuti ballongen (ibid).  
 
Socialkonstruktivismen hämtar sin energi från dess dimensionella kritik från positivismens 
tradition då positivismen var den yttersta teorin att använda för att förstå människan och 
naturen (Gergen 2001). Inom socialkonstruktivismen är verkligheten något som skapas i 
relationsprocesser (Ibid). Socialkonstruktivismen utmanar tankar om att det bara finns en 
sanning och tvivlar på objektiv social kunskap och menar att verkligheten är socialt 
konstruerad (Sheila & Gergen 1992). Det är människan som skapar och konstruerar världen 
och verkligheten i relation med varandra vilket också innebär att det människan har skapat 
kan människan också förändra (Coady & Lehmann 2016). Vi har valt socialkonstruktivistiskt 
synsätt i vårt analysarbete då kunskap kring barns rättigheter är socialt och kulturellt 
konstruerat där resultatet kan vara beroende av kulturella och sociala fenomen. Även 
systemteorin går att koppla med socialkonstruktivismen då systemet som barnet ingår i är 
konstruerat av människor. Eftersom systemet är konstruerat av människor är det också vi 
människor som kan förändra systemet i enlighet med socialkonstruktivismen.  
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5. Material och metod 
I följande avsnitt presenteras studiens material och metodval. Därefter presenteras 
intervjupersonerna innan vi redogör för studiens analysmetod. Slutligen diskuteras 
trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet samt att uppsatsens etiska överväganden tas 
upp.   

5.1 Kvalitativ metod  
Vi valde att göra ett kvalitativt metodval i vår studie där vi använt oss utav 
forskningsintervjuer för att samla in empiri. I kvalitativa forskningsintervjuer läggs fokus på 
att använda intervju som metod samt metoder för att analysera transkriberade intervjuer 
(Kvale & Brinkmann 2009). I samspel mellan intervjuare och intervjuperson produceras 
kunskap om studiens ämne (ibid). Metoden ansågs passa väl för studiens syfte och därför 
valdes kvalitativ metod i uppsatsen. Vi har använt oss av ett induktivt förhållningssätt  vilket 
innebär att man studerar ett fenomen utan redan fastslagna hypoteser (Larsson et al. 2005). 
Studiens analys utgår från ett systemteoretiskt perspektiv och socialkonstruktivism, vilka 
beskrivs under rubriken Teoretisk referensram.  
 
5.2 Datainsamling 
Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med olika professioner som arbetar med barn 
och unga. En intervju frambringar kunskap i mötet mellan intervjuare och intervjuperson där 
båda har ett gemensamt intresse för ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). Först utfördes en 
pilotstudie varpå intervjuguiden som vi utgick efter i den reviderades till en slutgiltig 
intervjuguide som vi sedan använde i resterande intervjuer (se bilaga 1). En intervjuguide kan 
användas som ett manus inför en intervju där intervjuaren råder över hur strikt manuset ska 
följas (ibid). Materialet från pilotstudien har i denna studie inkluderats men har också 
kompletterats genom en kortare telefonintervju då vi ansåg att vi saknade vissa delar i 
förhållande till den reviderade intervjuguiden. Intervjupersonerna blev tillfrågade att delta i 
vår studie muntligen, per telefon eller mejl. Intervjuerna genomfördes på professionernas 
arbetsplatser, via telefon samt på ett hotell i samband med en konferens som ägde rum där 
samma dag. Sammanlagt utfördes sex intervjuer inom en två veckors- period i november 
2018. Inledningsvis vid intervjuerna fick samtliga ge sitt samtycke till studien, skriftligt eller 
muntligt innan vi startade intervjun. Respektive intervju fortlöpte i snitt cirka 45 minuter. I 
och med att vi ville ge våra intervjupersoner fritt utrymme i sina svar valde vi att använda oss 
utav öppna frågor. Frågorna var kopplade till vårt forskningsämne och utvalda med omsorg 
samt med förhoppningar om att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. För att få djup i 
intervjun sökte vi efter uttömmande svar och bad därför våra intervjupersoner att utveckla 
sina svar med hjälp av följdfrågor när vi ansåg att svaren behövde en större proportion. Detta 
kan beskrivas som sonderande frågor (ibid). Intervjuguiden bidrog till en röd tråd genom 
samtliga intervjuer där guiden kunde användas som en checklista för att inte glömma bort 
relevanta frågor.       

5.3 Urval  
Gällande vårt val av intervjupersoner har vi använt oss utav ett kombinerat strategiskt urval 
tillsammans med ett bekvämlighetsurval. Ett strategiskt urval beskrivs som den typ av urval 
som skulle kunna tillföra bra och intressant information i förhållande till vår problemställning 
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och ett bekvämlighetsurval beskrivs som den typ av urval som är lättast att få tag i (Jacobsen 
2012). Valet av intervjupersonerna byggde dels på att det var lätt för oss att komma i kontakt 
med dem samt att vi vet att personerna har kunskap och erfarenheter inom vårt 
forskningsämne. Flera tillvägagångssätt användes för att finna intervjupersonerna. En 
intervjuperson kom vi i kontakt med då en av oss skribenter är närstående till hen, 
intervjupersonen i sin tur tipsade sedan oss om en person som sannolikt skulle kunna tillföra 
bra information till vår studie. Vi tyckte det lät gynnsamt och valde att kontakta hen. De 
resterande fyra intervjupersonerna som arbetar i två olika kommuner tillfrågades på grund av 
att vi skribenter har haft vår praktik på varsitt socialkontor i respektive kommun och var 
därför bekanta med deras kunskapsområde. Efter att intervjupersonerna blivit tillfrågade och 
tackat ja till att medverka i studien skickade vi ut ett informationsbrev per mejl till samtliga 
deltagare med information om syftet med vår studie, vilka ämnen vi skulle beröra under 
intervjun, att intervjupersonerna skulle avidentifieras i sitt deltagande samt vilka rättigheter de 
hade i samband med deltagandet (se bilaga 2). Innan intervjupersonerna intervjuades fick 
samtliga skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 3), förutom en person som gav ett 
muntligt samtycke via telefon i och med en telefonintervju.  

5.4 Presentation av intervjupersonerna  
I vår studie har vi intervjuat olika professioner som arbetar med barn och unga. 
Intervjupersonernas bakgrund skiljer sig åt och de har olika kunskaper och erfarenheter inom 
att arbeta med barn. Gemensamt för de alla sex är att de har en bred arbetslivserfarenhet inom 
området barn och unga. Sammantaget har våra intervjupersoner arbetat som: lokal 
barnombudsman, kurator, enhetschef, socialsekreterare på avdelningen barn och unga, 
familjecoach, föreläsare samt utbildare för barnkonventionen. Våra intervjupersoner arbetar i 
dagsläget på olika nivåer varav två på grundläggande nivå med direkta möten med barnen. 
Två på övergripande kommunal nivå där arbetet med barnen sker via underliggande personal. 
En intervjuperson arbetar både på kommunal nivå och nationell nivå i och med att hen har två 
arbetsområden. En intervjuperson jobbar heltid på övergripande nationell nivå i kontakt med 
olika professioner som arbetar med barn runt om i Sverige.   
 
5.5 Analysmetod 
Vi började med att transkribera den insamlade datan ordagrant för att underlätta  
analysarbetet. Genom transkriberingen fick vi bekanta oss med materialet på ett djupgående 
sätt vilket är hjälpsamt för analysen som i vårt fall föll på meningskoncentrering (Kvale & 
Brinkmann 2009). Vi valde att både lyssna och läsa igenom materialet ett flertal gånger och 
därefter delade vi de transkriberade texterna i fyra olika segment kopplade till våra 
frågeställningar. Varje segment fick en varsin färg som vi sedan markerade relevant 
information med. Efter detta skrev vi kortare formuleringar av de färgade textavsnittet genom 
så kallad meningskoncentrering eller koder. I nästa steg sorterade vi ut varje meningsenhet 
och förde in dessa under passande segment. Kodat material som inte hade relevans för 
studiens syfte valdes bort. Därefter utsågs olika kategorier som utefter meningsenheterna 
dominerade enligt våra uppfattningar utifrån intervjupersonernas synvinkel. Utifrån våra 
kategorier skapade vi teman (ibid). Temana kunde sedan knytas till studiens syfte och svara 
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på frågeställningarna. Analysen genomfördes med materialet från resultatet, tidigare 
forskning, bakgrund och teoretiska utgångspunkt.  
       
5.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Vi har i vår studie tagit hänsyn till begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och 
generaliserbarhet. Ofta används begreppen validitet och reliabilitet men när studien utgår från 
kvalitativ data används ofta begreppen trovärdighet och tillförlitlighet istället (Persson 2006). 
Trovärdighet är begreppet som används istället för validitet. Validiteten kan vara 
problematisk i kvalitativ forskning (Larsson et al. 2005). För att erhålla hög trovärdigheten 
och meningsfulla insikter i kvalitativ forskning är det viktigt att intervjuernas öppna frågor är 
korrekt utformade så de fångar in eller “mäter” det som man har som avsikt att undersöka 
(ibid). När hänsyn tas till trovärdighet i en kvalitativ studie är det viktigt att se att den 
insamlade datan stämmer överens med verkligheten. Detta kan göras genom att inte ge ut 
intervjuguiden i förväg då intervjupersonerna kan påverkas och ge svar som de tror vi som 
skribenter vill höra (Persson 2006). Innan intervjuerna gav vi därför inte ut intervjuguiden. Vi 
skickade ett informationsbrev där studiens syfte stod med så intervjupersonerna fick en 
förståelse om ämnet utan att kunna tänka ut svar i förhand. 
Även reliabiliteten i kvalitativ forskning är svår att fastställa eftersom det inte görs någon 
direkt mätning då man utforskar ett fenomens kvalitéer (Larsson et al. 2005). Istället för 
reliabilitet används därför begreppet tillförlitlighet (Persson 2006). För att hålla hög 
tillförlitlighet är det viktigt att beskriva och följa sitt analytiska tillvägagångssätt. Har man 
gjort en noggrann beskrivning av metoden är sannolikheten högre att en annan forskare 
kommer fram till liknande resultat, och därmed är tillförlitligheten hög (ibid).  
I kvalitativ forskning är även möjligheten att generalisera begränsad. I kvalitativ 
metodlitteratur brukar begreppet “extrapolering” nämnas, vilket syftar till aktsamma 
uttalanden om huruvida resultatet kan tillämpas på liknande situationer. Extrapolering är inte 
statistiska eller sannorlikhetsmässiga utsagor, utan de är logiska, problematiserande och 
analytiska (Larsson et al. 2005).  
 
5.7 Etiska överväganden 
Vi har i vår studie utgått från de forskningsetiska principerna som innehåller fyra 
grundprinciper (Vetenskapsrådet 2002). En av grundprinciperna är informationskravet. Vi 
som forskare har informerat våra intervjupersoner om studiens syfte och frågeställningar. I 
informationen ska det framgå att den insamlade datan bara kommer användas för forskning 
och att deltagandet är frivilligt. Detta gjordes genom ett informationsbrev (se bilaga 2) som 
intervjupersonerna fick ta del av per mejl cirka en vecka innan intervjun genomfördes.  
Nästa grundprincip är samtyckeskravet som innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas 
samtycke. Det är viktigt att överväga om inhämtande av samtycke kan strida mot 
individskyddskravet. Detta tillämpade vi genom att vid intervjutillfällena ha med oss en 
samtyckesblankett (se bilaga 3) där intervjupersonen fick skriva under på att de tagit del av 
vårt informationsbrev samt godkänna sitt deltagande. En av våra intervjupersoner genomförde 
vi en telefonintervju med, hen fick ge sitt samtycke muntligt. Tredje grundprincipen handlar 
om att intervjupersonerna har rätt att bestämma om, hur länge och villkoren för deltagandet 
samt att dem får avbryta intervjun när de vill, vilket skrivits ut i informationsbrevet. Fjärde 
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grundprincipen är att intervjupersonerna inte får utsättas för påtryckning eller otillbörlig 
påverkan i sina beslut att delta eller avbryta. Beroendeförhållanden bör ej föreligga mellan 
forskare och deltagare (ibid).  
En av våra intervjupersoner är en närstående till en av skribenterna. För att undvika att denna 
intervju skulle bli partisk och ledande lät vi den närstående skribenten endast observera och 
föra anteckningar. Mycket av vår förförståelse kommer från denna person då hen i många år 
jobbat med frågor som rör vårt forskningsämne och utifrån den förförståelse tillsammans med 
erfarenheter från vår praktik har vår problemformulering skapats. Det är viktigt att inte låta 
vår förförståelse leda undersökningarna och att vara öppna för att det faktiska resultatet inte 
behöver stämma överens med vår förförståelse. Det ansågs också viktigt att i våra intervjuer 
konkretiserade vissa begrepp för att säkerställa att skribenter och intervjupersonerna förstod 
varandra. Exempelvis begreppet barnrättsperspektivet som är ett begrepp som kan tolkas på 
olika sätt. Vi informerade intervjupersonerna om att de är anonyma och har rätt att avbryta 
intervjun om de önskar. Vi fick även godkännande för ljudupptagning samt gav information 
om att ljudfilerna raderas så fort de transkriberats. 
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6. Resultat 
Syftet med vår studie var att undersöka vad olika professioner som jobbar med barn och unga 
har för inställning till att barnkonventionen inkorporeras till svensk lag, synen på barnets roll 
samt vilka utmaningar de upplever finns när det gäller att följa barnkonventionen. Vårt 
intervjumaterial resulterade i tre teman som besvarar studiens syfte och frågeställningar: En 
förändringsprocess, rättighetsbärare i beroendeställning och tillämpningens komplexitet. 
Temat en förändringsprocess handlar om professionernas inställning till att barnkonventionen 
blir lag och arbetet kring det. Nästa tema, rättighetsbärare i beroendeställning innehåller olika 
ståndpunkter som professionerna intar utifrån barnets roll i deras arbete. Tillämpningens 
komplexitet innefattar olika utmaningar som professionerna ser med att följa 
barnkonventionen samt utmaningar kring att konventionen blir svensk lag. I följande text 
presenteras resultatet utifrån dessa teman med tillhörande kategorier. Figur 1 illustrerar 
barnets centrala roll som rättighetsbärare där en förändringsprocess är nödvändig för att 
begreppet rättighetsbärare ska få genomslag i praktiken. Samtidigt är tillämpningen av detta 
komplext där barnet är i en beroendeställning gentemot vuxna, myndigheter, lagstiftning och 
samhället.  
 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
Figur 1. Illustration av studiens teman  
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6.1 En förändringsprocess 
Av det insamlade materialet framkommer att det pågår ett arbete med att utöka införlivning av 
barnkonventionen och att införlivningen innehåller olika åsikter där tro och tvivel finns med 
hos intervjupersonerna. Utifrån detta går det att se att införlivning av barnkonventionen är en 
förändringsprocess.  
 
6.1.1 Kunskapsförberedande arbete  
Att införliva barnkonventionen är en pågående förändringsprocess som i intervjuerna främst 
handlar om att på olika sätt få ökad kunskap. Fem av sex professioner berättar att de har en 
ansvarig person i sin tillhörande kommun som har i huvuduppdrag att implementera 
barnkonventionen i kommunens verksamheter.  
 

Vi har en person i kommunen som också är ansvarig för den här implementeringen. 
Det är hon som har utbildat, först ledningsgruppen och sen oss. Hon kommer 
kunna vara som ett bollplank till alla i implementeringen av den nya lagen och det 
känns jättetryggt och bra (profession 2).  

 
Två professioner beskriver att det inom deras arbetsplats har gjorts en behovsprövning där 
olika arbetsgrupper har uttryckt olika behov om kunskap kring barnkonventionen som 
förmedlats till den ansvarige. En profession berättar att hens kommun ingår i ett 
barnrättsforum inom länet och att de har en studiecirkel som ska fördjupa deras barnsyn. 
Samma kommun har en handlingsplan gällande barns rättigheter som de jobbar utefter. De 
skriver även barnbokslut och barnkonsekvensanalyser, både på individ- och övergripande 
nivå.  
 

Det har startats en studiecirkel nu som ska fördjupa vår barnsyn och diskutera vad 
det innebär [...] I kommunen utbildades all personal så de fick en grundutbildning 
och sen gjorde vi en handlingsplan tillsammans med ledningsgruppen, alltså 
förvaltningscheferna, några andra chefer och politiker. Sen var det 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som antog den här handlingsplanen hur 
vi skulle jobba med barnkonventionen (profession 1). 

 
 
6.1.2 Tro och tvivel 
I intervjuerna framgår professionernas inställning till att barnkonventionen blir lag, där både 
tro och tvivel finns kring kommande lagstiftning. Två professioner uttrycker sig mycket 
positivt till att barnkonventionen blir lag. De beskriver att de har väntat på denna lag i flera år 
och tror på en stor förändring för samhällets barn och deras rättigheter. En profession 
beskriver sig själv som en barnrättskämpe och tror att barnkonventionen som lag kommer 
göra att myndigheter i högre utsträckning ser barnen som rättighetsbärare.  
 

Redan nu har jag blivit kallad till olika hearings med olika myndigheter och möten 
hur man förbereder sig på att använda barnkonventionen. Jag tror att nu kommer 
myndigheterna verkligen steppa upp och se barnet som en rättighetsbärare och 
barnets rättigheter kommer bli mycket starkare [...] Jag är ju en barnrättskämpe 
(profession 1)! 
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Två professioner beskriver att de är positiva till den nya lagen men att de har svårt att se en 
konkret skillnad i deras arbete. Barnkonventionen har varit ratificerad sedan länge och 
socialtjänstlagen är utformad därefter. Det finns en undran kring hur konventionen kommer 
införlivas och tillämpas som lag.  
 

I grund och botten så tycker jag att det är bra, barn ska ha inflytande, de ska ha 
rättigheter [...] Sen kan jag se utmaningar i att kunna genomföra det och många av 
artiklarna som finns i barnkonventionen finns en jätteutmaning till att göra om till 
någonting som funkar i samhället tyvärr (profession 6).  

 
De sista två professionerna tvivlar på att det kommer ske någon förändring om inte övrig 
lagstiftning ses över och införlivar barnkonventionen. En av professionerna berättar att hen 
har svårt att sätta barnkonventionen som lag i ställning mot andra lagar när man ser det 
hierarkiskt. Hen anser det onödigt att skapa en ny lag då andra lagar borde ha setts över 
istället. Hen tror även att barnrättsperspektivet skulle ha stärkts oavsett om barnkonventionen 
blir lag eller ej. 
 

Man skulle ha tittat över samtliga lagar som berör barn och tillfört 
barnkonventionen i de här lagarna. Jag tror mer på men det är min personliga åsikt 
(profession 6). 

 

6.2 Rättighetsbärare i beroendeställning  
Under intervjuerna framkommer att de professionella ser barnet som rättighetsbärare men att 
det är svårt att hålla barnet i fokus och låta dem komma till tals då många av samhällets 
aspekter är inblandade i barnets situation där barnen blir i en beroendeställning.  
 
6.2.1 Barnet som rättighetsbärare  
När vi pratade om barnets roll i arbetet frågade vi professionerna hur de definierar begreppet 
barnrättsperspektiv. Professionerna beskriver begreppet på olika sätt men med samma 
innebörd. Samtliga professioner beskriver sammantaget att barnrättsperspektivet innebär att 
barnet har egna rättigheter som skall tas i beaktande i arbete och beslut som rör dem. Två 
professioner beskriver barnrättsperspektivet som ett utvecklande av barnperspektivet där man 
också inkluderar barnets rättigheter. En av dessa belyser att barnets rättigheter handlar om 
mänskliga rättigheter, vilket hen menar att vissa saknar förstånd kring. Den andra lyfter 
särskilt vikten av att inte bara fokusera på barnets behov utan även dess rättigheter.  
 

Vi måste inta ett barnrättsperspektiv. Det räcker inte att ha ett barnperspektiv utan 
vi måste ha ett barnrättsperspektiv, det vill säga vi måste ta ansvar för att barnen 
får sina rättigheter. Det handlar inte bara om behov, vi måste lyfta det till en nivå 
till. Vi måste göra prövningar på barnens bästa på ett annat sätt och det kommer 
leda till en förändring för barnen (profession 1).  

 
En annan profession är inne på samma spår och beskriver att barnet har behov men barnet har 
även rätt till behoven. En profession talar om barnet som subjekt och rättighetsbärare samt att 
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det är viktigt att vuxna kräver barnens rätt då de inte alltid kan göra det själva. Det är viktigt 
att inte bara se vuxnas barnrättsperspektiv utan se till barnet och hur hen upplever sin situation 
och dess konsekvenser. En annan profession belyser samma sak i beskrivandet av ett 
barnrättsperspektiv: 
 

För mig betyder barnrättsperspektiv att barn ska vara en juridisk person som har 
egna juridiska rättigheter och som blir synliggjorda som aktör i alla möjliga 
hänseenden i samhället. Deras bästa ska tas hänsyn till i alla områden i samhället 
(profession 5). 

 
Som tidigare nämnt ger professionerna en likvärdig beskrivning av barnrättsperspektivet men 
med olika infallsvinklar utifrån sitt egna arbete.  
 
6.2.2 Barns rätt till delaktighet 
I fortsatt diskussion om barnets roll i arbetet påtalar alla professioner vikten av att barn får 
uttrycka sin mening i frågor som rör dem. Två professioner tar specifikt upp betydelsen av 
barns delaktighet i deras dagliga arbete. Dessa två uppger att det är viktigt att barn får komma 
till tals tidigt och mer än en gång under en utredning hos socialtjänsten. I samtalen har barnen 
rätt att uttrycka sina känslor och tankar samt att barnsamtalen är individbaserade. Även om 
alla professioner påtalar vikten av artikel 12 i barnkonventionen (barn har rätt att uttrycka sin 
mening och få den respekterad) nämner samtliga att barnens delaktighet i utredningar och 
beslut som rör dem kan bli bättre. Alla ser en utmaning med att få barnen delaktiga. Dels är 
det svårt att avgöra hur mycket ett barn ska få komma till tals i utredningar som inte direkt 
handlar om barnet. Tillvägagångssätt när och hur barnsamtal genomförs. Professionerna 
pratar om olika utmaningar gällande att nå det enskilda barnet, bland annat på grund av 
barnets ålder, vilja, lojalitet mot föräldrar, funktionsnedsättningar, språkbarriärer och 
kommunikationssvårigheter mellan barnet och den vuxne. En profession upplever att barn 
som får vara delaktiga i sin utredning har lättare att acceptera utredningens beslut trots att 
beslutet inte helt sker i enlighet med vad barnet själv önskat.  
 
6.2.3 Barnet i fokus 
Samtliga professioner beskriver barnets roll som central i deras arbete men på olika vis. 
Arbetet med barnen sker på olika nivåer och det är två av våra professioner som har direkt 
kontakt med barnen. De beskriver att det är barnens utredning och inte föräldrarnas vilket är 
viktigt att ha i beaktande. Fokus ska ske på barnen som aktörer med egna rättigheter. Det är 
viktigt att göra analyser kring hur beslut påverkar barnet genom att göra riskbedömningar 
enligt BBIC-modellen.  
 

Det är barnens situation som vi utreder så jag tänker att det är barnens utredning, 
inte föräldrarnas. Det perspektivet försöker jag hålla och det är det viktigaste. Jag 
tycker det är väldigt viktigt att barn kommer till tals oavsett om de vill säga att jag 
vill inte vara med eller om dem vill vara med aktivt, det beror ju lite på hur gamla 
dem är och så men att man försöker hålla fokus på att det faktiskt är barnens 
utredning (profession 3).  
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De övriga fyra professionerna som inte har direkta möten med barnen beskriver också att 
barnet är huvudpersonen i deras arbete. Även om barnet inte är fysiskt närvarande så är bilden 
om barnet ständigt närvarande i arbetet. Två professioner belyser vikten av att använda 
kompensatoriska åtgärder. När barnets bästa har identifierats utifrån en utredning som rör 
barnet så är det inte alltid det går att tillgodose behovet. Barnet har rätt att uttrycka vad de vill 
och det ska tillgodoses så långt det är möjligt. Om det inte är möjligt ska anledningen och 
vilka konsekvenser det får för barnet dokumenteras. Det är viktigt att verkligen visa vad som 
är barnets bästa och kan man inte tillgodose det ska man använda kompensatoriska åtgärder, 
alltså det näst bästa för barnet.  
 

Man behöver inte besluta efter vad som är barnets bästa men man måste visa vad 
som är barnets bästa och visa hur man har prövat det. Är det så att man har beslutat 
någonting annat, det vill säga på grund av att man inte har resurser, man har ingen 
personal eller andra anledningar till att man inte beslutar efter barnets bästa, då ska 
man skriva varför man inte beslutar enligt det och sen ska man också besluta om 
kompensatoriska åtgärder. Det vill säga man ska göra så gott man kan så barnen i 
alla fall få det näst bästa. Till exempel om vägverket beslutar om att de ska bygga 
en motorväg på en väg där det går över massa barn som ska gå till skolan. Det är 
inte barnens bästa att det byggs en motorväg där eftersom barnen inte kommer över 
vägen men då gör man en kompensatorisk åtgärd, det vill säga man bygger en 
tunnel eller en bro så att barnen kan komma över vägen i alla fall (profession 1). 
 

6.3  Tillämpningens komplexitet   
Det insamlade materialet visar bland annat utmaningar gällande omkringliggande lagar och 
otillräckliga resurser. Intervjupersonerna berättar om även utmaningar gällande bättre 
samverkan i samhället samt att samhället är vuxenorienterat. Att införliva barnkonventionen 
som lag är en därför en komplex tillämpning. 
 
6.3.1 Ett nytt begrepp 
Sammantaget kan vi se att de utmaningar som finns med att upprätthålla ett 
barnrättsperspektiv är att det är ett skapligt nytt begrepp som inte alla lärt sig tillämpa till 
fullo, även om vi anser att alla resonerar kring begreppet under intervjuernas genomförande. 
En profession berättar att barnrättsperspektivet är ett nytt begrepp som människor behöver 
fasas in i och lära sig att hålla reda på skillnaderna mot ett barnperspektiv. Två professioner 
beskriver att begreppet tolkas på olika sätt utifrån att man har sig själv som verktyg och att det 
är svårt att avgöra barnets bästa. Det finns inte några tydliga riktlinjer vilket de anser att det 
borde göra så avgörandet blir lika överallt. Två andra professioner ser ovanstående 
utmaningar och menar att prövning av barnets bästa behöver ingå i utbildningar. Det behöver 
ske mer dokumentation där hänsyn tas till konventionens artiklar där man också ska kunna 
visa att man gjort prövning av barnets bästa. De menar att det behövs vägledning kring 
tolkning av barnkonventionen till människor som ska tillämpa den. Professionerna påpekar 
även vikten av att skriva barnkonsekvensanalyser i samband med tillämpning av 
barnrättsperspektivet. En profession belyser vikten av att domstolar lägger fokus på barnet, 
vilket de inte gör idag. Hen menar även att barn ser inte sig själva som rättighetsbärare vilket 
samhället behöver lära barnen i högre utsträckning än vad som görs i dagsläget.  
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6.3.2 Vuxenorienterat samhälle 
I intervjuerna framkommer ytterligare utmaningar med att följa barnkonventionen då 
samhället är vuxenorienterat. Tre professioner berättar om svårigheter med att hålla ett 
barnperspektiv i sitt arbete i förhållande till det starka vuxenperspektiv som finns i samhället. 
De beskriver att i det stora hela är samhället konstruerat för vuxna och att det därför är svårt 
att hålla sig till ett barnperspektiv i vissa situationer. En svårighet som beskrivs är 
föräldrarnas starka rättigheter till sina barn. Professionerna ser en utmaning i att förändra en 
kultur och ett samhälle från det starka föräldraperspektiv och vuxenperspektiv som Sverige 
har idag.  
 

Samhället är väldigt vuxenorienterat, det handlar mycket om vuxna och föräldrar. 
Det är väldigt många vuxna som tänker väldigt mycket kring barn så det kan därför 
vara lätt att glida över i ett vuxenperspektiv eller lyssna mycket på föräldrar så det 
får man ju påminna sig om hela tiden. [...] Jag tänker att det hela tiden handlar om 
det här samhället som är gjort för vuxna. Det är ju en stor utmaning då samhället är 
konstruerat för att lyssna på vuxna och det är vuxna som tycker och det är vuxna 
som tänker. [...] Jag tänker att ungdomar äger ju jättemycket kompetens kring sin 
egna situation och det gäller att lyssna på den och ta tillvara på den så gott det går 
(profession 3). 

 
6.3.3 Omkringliggande lagar  
Alla sex professioner påtalar i olik utsträckning utmaningar med att tillämpa 
barnkonventionen i förhållande till andra lagar. Den största svårigheten som tas upp är 
förhållandet mellan barnens rätt och föräldrarnas vilket krockar i socialtjänstlagen och 
föräldrabalken. Föräldrars rättigheter är starka gentemot barnens. 
En annan svårighet som två professioner tar upp är asylrätten och utlänningslagen som 
krockar med barnkonventionens artiklar. Det finns ett stort frågetecken kring hur man ska 
arbeta med barn inom socialtjänsten som inte har uppehållstillstånd eller är asylsökande.  
Två professioner tar även upp svårigheter kring glappet som finns mellan frivilliga insatser 
och tvångsinsatser i form av socialtjänstlagen och LVU (lagen om vård av unga), där barnen 
hamnar i kläm. Det finns synliga behov men de går inte att tillgodose om föräldrarna säger nej 
och socialtjänsten inte har nog med underlag för ett tvångsomhändertagande. Även här 
kommer krocken med föräldrars starka rättigheter in. 
 

Som det ser ut idag så är det ett ganska stort kliv från frivilliga insatserna som vi 
kan erbjuda till en tvångslagstiftning. Det kan ju faktiskt många gånger vara så att 
man har familjer som ligger precis mittemellan där man skulle behöva göra något 
men det kanske inte är så drastiskt att man kanske skulle behöva flytta ett barn från 
hemmet (profession 3). 
 
Titta på paragraf två (LVU) till exempel där man utgår ifrån föräldrars 
rehabilitering, alltså så länge föräldrars oförmåga är tillräckligt stor och hotande för 
barn så ska vården pågå. Det säger ingenting om barnens behov där utan har en 
förälder slutat missbruka eller ordnat upp sitt liv så har föräldern rätt att få tillbaka 
sitt barn, där borde LVU vara mer tydlig. [...] Alltså ska barnets behov tillmätas 
större värde än föräldrars rehabilitering och riktigt så ser det inte ut idag 
(profession 6) .  
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Fyra professioner beskriver att deras arbete med socialtjänstlagen uppfyller 
barnkonventionens artiklar men att övrig lagstiftning bör ses över för att barnens rättigheter 
ska stärkas i samhället. Dessa professioner tror inte att deras dagliga arbete kommer förändras 
när barnkonventionen blir lag då de redan arbetar efter barnkonventionens artiklar, men att 
övriga professioners arbete i samhället kommer förändras i och med inkorporeringen. Två av 
professionerna belyser att de inte tror på någon skillnad när barnkonventionen blir lag om inte 
hela Sveriges lagstiftning som rör barn ses över och anpassas efter barnkonventionen. Det är 
svårt att se vad barnkonventionen som lag kommer ha för ställning mot andra lagar 
hierarkiskt. En profession, som i grunden är jurist, berättar om det juridiska motståndet som 
finns kring att barnkonventionen blir svensk lag. Hen menar att detta är okunskap.  
 

Även de som säger att det inte är bra juridiskt, även de förstår ju att det här 
kommer ge barnen ett barnrättsperspektiv på ett annat sätt. Det juridiska får vi ju 
bara lösa. [...] Det är inte så svårt som dem säger. Vi får skapa en rättspraxis nu hur 
vi ska använda juridiken men vi får inte glömma vårt huvuduppdrag och det är ju 
barnen och det kommer bli en skillnad. [...] och nu har vi inget val för nu blir det 
lag (profession 1).  

 
6.3.4 Otillräckliga resurser  
Fyra professioner berättar att ännu en utmaning kring arbetet med barns rättigheter är 
otillräckliga resurser. De beskriver att det råder hög arbetsbelastning, tidspress och stress. 
Vissa rutiner är otydliga och det är svårt att fördela arbetstiden så barnet får utrymme att 
komma till tals. Utredningstiden på fyra månader är ibland inte tillräcklig då man inte hinner 
skapa en relation med barnet och få fram hens åsikter, tankar och känslor. En profession talar 
om vikten att övriga professioner i samhället lägger mer resurser på att ha barns rättigheter i 
beaktande. En annan profession tror att arbetsbelastningen kan komma bli ännu högre när 
kunskap om barnkonventionen sprids, då fler blir benägna att anmäla oro till socialtjänsten. 
En profession berättar även att det är en utmaningar att få tag på kontaktpersoner, 
kontaktfamilj och familjehem.  
 
6.3.5 Samverkan 
Ytterligare en utmaning som omnämns i intervjuerna är att förstärka samverkan inom 
myndigheter och samhället. De tre professioner som arbetar på övergripande kommunal nivå 
belyser vikten av att alla samhällets professioner behöver samverka för att tillgodose barns 
rättigheter. De anser att socialtjänsten, särskilt avdelningen barn och unga, klarar att 
tillgodose barns rättigheter. Detta eftersom de arbetar efter socialtjänstlagen där de anser att 
många av barnkonventionens artiklar är inkorporerade. De menar att det är viktigt att andra 
avdelningar och myndigheter lägger vikt vid att implementera barnkonventionen i sina 
arbeten, som exempelvis vuxengrupp, försörjningsstöd, psykiatrin, polis och domstolar. Några 
har redan påbörjat detta omkringliggande arbete men professionerna anser att arbetet skulle 
kunna bli bättre när barnkonventionen är lag.  
 

Så att vi alla har en helhetsbild på barnet och så att var och en av aktörerna kan 
genomföra sin del. [...] Vi skyddar oss ibland bakom våra roller och använder 
lagarna så att vi inte gör vår uppgift och ser till att barnen får sina rättigheter. Så 
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alla måste snäppa upp och ta ansvar för det, inte gömma oss bakom lagen. 
Barnens bästa och artikel 6 (barnkonventionen), att vi ska samverka, det stärker 
det ännu mer (profession 1). 

 
Professionerna anser att det är viktigt att hela tiden jobba med att ha barnet i fokus både 
juridiskt och psykologiskt. En profession berättar att vissa myndigheter inte vet hur man gör 
prövningar av barnets bästa men att med barnkonventionen som lag kommer myndigheter 
tvingas bli bättre på det. De tre professionerna menar att fler kommer utbildas inom 
barnkonventionen och att det förhoppningsvis kommer leda till en bättre samverkan och 
förståelse för varandras arbete. Samtliga professioner beskriver vikten av att diskutera med 
varandra på en arbetsplats om barns rättigheter så de verkligen tillgodoses. Det är viktigt med 
samsyn i kommunens professioner och att involvera alla som jobbar med barn och att de har 
diskussioner med varandra. Tre professioner anser att det är viktigt att öka kunskapen om 
barns rättigheter i hela samhället. Både för barnens bästa då många människor inte förstår 
barns rättigheter och att det finns mycket motstånd kring att de har rättigheter, även om de 
inte direkt uttalas. Även att professionerna som arbetar med barn ska bli mer förstådda i sina 
beslut.  
 

Det är en utmaning att socialtjänsten fortfarande har en plats i samhället som är 
skrämmande och skambelagd om man tittar utifrån ett samhällsperspektiv [...] det 
är en utmaning vi har kvar vad det gäller barnens rätt i samhället på flera olika 
nivåer (profession 5). 

 
Att försöka få en inställning i samhället att man ska hjälpa varandra och göra en 
skillnad, inte bara tänka på sig själv eller vad jag ska säga, men det tänker jag är en 
värdering i samhället också med solidaritet [...] göra sådana förändringar i en 
samhällsstruktur (profession 6).  
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7. Analys 
I det här avsnittet presenteras studiens analys där studiens resultat kopplas till tidigare 
forskning och teoretisk referensram.  
 
7.1 En förändringsprocess 
Tidigare forskning visar att det råder en oenighet om huruvida en inkorporering av 
barnkonventionen som lag är bra eller inte. Det finns inget enkelt svar på vad inkorporeringen 
kommer innebära eller om den är nödvändig för barns rättigheter (Leviner 2018). Arbetet med 
att införliva barnkonventionen som lag är en förändringsprocess och med tanke på att ingen 
vet vad inkorporeringen kommer innebära gör att det blir lättare att skapa tankar om tro och 
tvivel. En återspegling av detta framkommer i resultatet då de flesta är positiva till att 
barnkonventionen blir lag men att några ser svårigheter med att tillämpa den tillsammans med 
andra lagar, vilket visar på den oenighet som Leviner skriver om. En profession uttrycker sin 
övertygelse om att lagen kommer stärka barns rättigheter i samhället. Även Rädda Barnen och 
UNICEF argumenterar för att en inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning 
skulle ge barns rättigheter en stärkt ställning i samhället (Lundberg 2008). Samtidigt menar en 
annan profession att barnkonventionen nödvändigtvis inte behöver bli lag för att barns 
rättigheter ska stärkas. Vamstads studie visar att en inkorporering av barnkonventionen inte 
utgör någon avgörande skillnad. Inkorporeringen kan ses som ett verktyg i arbetet med barns 
rättigheter (Vamstad 2016). Dessa studier talar emot varandra vilket också vår studies resultat 
gör. Trots oenighet om vad barnkonventionen som lag kommer tillföra för samhällets barn så 
är alla eniga om att barns rättigheter behöver stärkas. Alla professioner arbetar aktivt med 
utbildning inom barnkonventionen och utgår från konventionen i sitt arbete. Det framkommer 
att kravet om kunskap kring barnkonventionen kommer bli större i och med att den blir lag, 
men åsikterna är delade huruvida det har med lagens tillträde, samhällets utveckling eller 
barnkonventionen som verktyg att göra.  
 
7.2 Rättighetsbärare i beroendeställning 
En utvärderande studie som gjorts av regeringen visar att barnets bästa inte används som ett 
verktyg i beslutsprocesser som rör barn (Prop. 2017/18:186). Det framgår inte hur man 
generellt sett i utredningar och beslut tagit hänsyn till barnets bästa. Barnets bästa har istället 
bedömts utifrån förarbetenas generella uttalanden. Utvärderingen visar även att det inte har 
använts barnkonsekvensanalyser på ett systematiskt sätt samt att myndigheter inte utgår från 
barn som rättighetsbärare (ibid). I motsats till studiens resultat utläses att utvärderingens 
resultat inte stämmer överens med den bild som de professionella ger i vår studie. Alla 
professioner belyser vikten av att jobba efter barns bästa och de ger en tydlig beskrivning över 
tillvägagångssätt för att ha barnet i fokus i deras arbete. Av resultatet att döma så belyser alla 
professioner att barnet har rättigheter och på ett eller annat sätt beskriver de barnet som en 
rättighetsbärare. Något som stämmer överens med utvärderingens resultat är att 
barnkonsekvensanalyser inte används på ett systematiskt sätt av alla professioner. De flesta 
beskriver att de jobbar med att analysera vad beslut eller åtgärder innebär för konsekvenser 
för barnet och att detta ingår som en del i BBIC-modellen. Det är bara två professioner som 
arbetar på nationell övergripande nivå som beskriver vikten av barnkonsekvensanalyser. En 



 25 

av dessa arbetar kontinuerligt med barnkonsekvensanalyser på både övergripande och 
individuell nivå. Trots olika arbetsmetoder är alla professioner eniga om att begreppet barns 
bästa är svårt att bedöma. Begreppet uttrycker inte skyldigheter från statens sida som andra 
mänskliga rättigheter gör (Lundberg 2011). Barnets bästa blir en spänning mellan olika syner 
på barn då man kan se barn som rättighetsbärare men också som skyddsbehövande (ibid).  
Studiens resultat visar att flera professioner strävar efter att se till barnets bästa men att det 
finns svårigheter då bedömningen av barns bästa görs individuellt. Det är också många delar 
att ta hänsyn till som barnet själv, föräldrar, lagar, dokumentation och andra professioner som 
är involverade i utredningen och har åsikter om vad barnets bästa är. En profession menar att 
myndigheter behöver bli bättre på att visa att prövningar av barnets bästa har gjorts. Flera 
professioner berättar även att om man inte kan tillämpa barnets bästa så ska man göra det 
“näst bästa” för barnet genom kompensatoriska åtgärder. I resultatet framgår att alla 
professioner har barnkonventionen som grund i sitt arbete och beskriver barnet som en 
rättighetsbärare med eget inflytande. Tre professioner belyser framförallt barnet som en aktör 
med rättigheter. Bartley (1998) beskriver aktörsperspektivet som innebär att barnet ses som 
ett aktivt subjekt och en aktör med eget handlingsutrymme. Några professioner pratar om 
barnet som skyddsbehövande där de i utredningar ser till risk- och skyddsbehov. Bartley 
(1998) beskriver även objektivitetsperspektivet som innebär att barnet ses som ett objekt som 
är i behov av skydd och omsorg. I likhet med resultatet beskrivs både ett aktörs- och ett 
objektivitetsperspektiv när professionerna pratar om barnet och deras rättigheter, även om de 
inte uttryckligen använder begreppen. Vi kan dock se att aktörsperspektivet dominerar när de 
pratar om barns rättigheter utifrån deras arbeten. Barnen hamnar i en beroendeställning då 
professionella och samhället behöver stå upp för deras rättigheter för att de ska bli 
tillgodosedda. Med detta krävs att vuxna tar det ansvaret. Barn som far illa eller riskerar att 
fara illa behöver komma till myndigheternas kännedom för att barnet ska kunna få hjälp 
(Cocozza 2013). I resultatet utläses att några professioner tror att samhället och myndigheter 
utöver socialtjänsten kommer få större kunskap om barns rättigheter när barnkonventionen 
blir lag. I och med ökade kunskaper finns möjligheten att fler blir medvetna om barns 
rättigheter och därmed mer benägna att göra orosanmälningar om de ser att barns rättigheter 
inte tillgodoses.  
 
7.3 Tillämpningens komplexitet 
Alla professioner är överens om att inkorporeringen innefattar många utmaningar där 
intervjupersonerna lyfter utmaningarna som något positivt och att de är nödvändiga för en 
samhällsutveckling. Professionerna tar upp svårigheter med att tolka 1 kap. 2 § SoL där det 
står att barns bästa alltid skall tas i beaktande. Lagarna som styr barnskyddssystemet är mål- 
eller ramlagar (Cocozza 2013). De innehåller inga specifika metoder eller beskrivningar för 
hur skyddet till barnen ska utformas. På grund av detta är lagarna beroende av att 
professionella har metoder och kunskap om genomförandet (ibid). Cocozzas studie kan 
kopplas till vårt resultat. Några professioner beskriver att det inte finns några tydliga riktlinjer 
för hur bedömningen av barns bästa ska se ut. Samtidigt menar andra professioner att 
myndigheter behöver jobba aktivt med att verkligen visa hur en bedömning av barnets bästa 
har gjorts och att utbildning kring hur man bedömer barns bästa är nödvändig. Föreningen 
Barnets bästa har gjort en granskning av 24 barnrättsutredningar där alla är rättsosäkra, 
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partiska, rättsotrygga och osakliga (Philipson, 2017). Trots föreningens granskning kan man i 
vår studies resultat utläsa professionernas intresse i att stärka rättssäkerheten och 
barnrättsperspektivet i arbetet men för att nå hela vägen behövs vissa utmaningar tas itu med. 
Professionerna ser utmaningar med att ställa barnkonventionen som lag i ställning till andra 
lagar. Den övergripande frågeställningen som råder i Leviners studie (2018) är vad en 
inkorporering kommer innebära och vad skillnaden blir i förhållande till det ansvar som 
Sverige som stat redan har. Även om barnkonventionen ges uttryck som lag ska grundlagarna 
stå över den hierarkistiskt (ibid). Professionerna i vår studie bekräftar det Leviner ser som 
problematiskt. De ser svårigheter med att ställa barnkonventionen i förhållande till andra 
lagar, särskilt i ställning till föräldrabalken och den starka föräldrarätt som råder i Sverige. 
Professionerna ser även att barnen ibland hamnar i ett mellanläge när det gäller frivilliga 
insatser och tvångsinsatser och även här är det föräldrarätten som tas i stort beaktande. Barnen 
hamnar även ibland i skymundan när det kommer till domstolsbeslut. I Leviners (2018) studie 
tas det upp problem kring hur lagkonflikter mellan barnkonventionen och andra lagar kommer 
se ut. Intervjupersonerna ser också en utmaning gällande Leviners problemställning. 
Professionerna ser en utmaning med att domstolarna inte alltid dömer utifrån barnets bästa. 
Många hoppas på en positiv förändring gällande detta när barnkonventionen blir lag. En 
profession är medveten om det juridiska motstånd som finns gällande att barnkonventionen 
blir lag men ser det inte som något problem. Hen menar att barnkonventionen som lag 
kommer innebära en skillnad för samhällets barn. Samtidigt ser en annan profession att lagens 
inkorporering inte är nödvändig för att barns rättigheter ska stärkas i samhället. Hen menar 
istället att övriga lagar borde setts över. Att det finns tudelade åsikter gällande 
barnkonventionens lagstiftande visas i både tidigare forskning och i studiens resultat. Trots 
tudelade åsikter råder en enighet om att barnens rättigheter behöver stärkas i samhället, även 
om tillvägagångssätten ser olika ut. Intervjupersonerna är eniga om att barnrättsfrågor 
behöver ske i form av samverkan, både med andra myndigheter och med varandra inom 
arbetsgruppen. Diskussioner kring barns rättigheter behöver äga rum där det diskuteras 
tillvägagångssätt för att barns rättigheter ska bli tillgodosedda. Alla myndigheter behöver ta 
sitt ansvar för samhällets barn och deras rättigheter. Lundberg (2011) menar att 
barnkonventionen medför en ökad skyldighet för stater att bistå processer som rör barn. 
Studiens professioner menar att med ett ökat inflytande av barnkonventionen hos myndigheter 
i samhället så kan barns rättigheter få större inflytande. En profession menar att när 
barnkonventionen blir lag så kommer myndigheter tvingas att arbeta med barnkonventionen 
och det kommer innebära att barns rättigheter stärks.  
 
7.4 Barnet i ett system konstruerat av vuxna 
I enlighet med systemteorin visar studiens resultat att barn och unga ingår i ett samhälleligt 
system där de är beroende av vuxna för att få sina rättigheter tillgodosedda. Av resultatet ges 
en tydlig bild där barnets centrala roll som rättighetsbärare är i behov av en 
förändringsprocess för att begreppet rättighetsbärare ska få genomslag i praktiken. Samtidigt 
är barnet i en beroendeställning gentemot vuxna, myndigheter, lagstiftning och samhället 
vilket skapar en komplexitet. Systemtänkandet är cirkulärt med en grundtanke att allt måste 
ses i ett sammanhang (Öquist 2008). De professionellas utmaning är att hålla barnet i fokus 
men ändå ta ställning till omkringliggande aspekter som föräldrar, lagar, dokumentation och 
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domstolar. Barn kan inte förväntas söka hjälp på egen hand och är beroende av vuxna och 
professionella för att få hjälp (Cocozza 2013), vilket överensstämmer med studiens resultat. I 
delar av resultatet utläses att Sveriges barn lever i ett samhälle som är vuxenorienterat vilket 
går att koppla till både systemteori och socialkonstruktivism. Systemet som barn ingår är 
socialt konstruerat, framförallt av vuxna människor. Socialkonstruktivismens grundtanke är 
att de begrepp som människor använder för att förstå omvärlden ursprungligen fått sitt 
innehåll genom samspel mellan människor under en viss kultur (Egidius). Här blir det 
framträdande att det vuxenorienterade samhället som professionerna i studien pratar om kan 
kopplas till den kulturen vi lever i där vuxnas åsikter och tankar dominerar. En profession 
beskriver att barn ska vara rättighetsbärare men det är vuxna som måste se till att rättigheterna 
blir tillgodosedda. Barnet hamnar därför i ett system där de är beroende av vuxna, lagstiftning 
och samhället. Barnkonventionen visar att barn ses som en enskild individ både i samhället 
och i familjen, samtidigt som det ses som svagt, sårbart och beroende av vuxnas omsorg 
(Bartley 1998). Bartley skriver även om barnet som aktör/objekt vilket intervjupersonerna 
också gör. Även i detta avseende kommer socialkonstruktivismen in där bilden av barnet 
skapas i den omvärld som barnet lever i. Sammantaget går det att utläsa att barnet är i ett 
system där de är beroende av vuxna samtidigt som både systemet och barnkonventionen är 
konstruerat av vuxna människor. Professionerna menar att barnkonventionen redan är 
införlivat i socialtjänstens arbete samtidigt som vuxenperspektivet är dominerande i många 
avseenden, vilket skapar en komplexitet. Systemet bygger på att barnkonventionens 
inkorporering sker av vuxna där barnen hamnar i en beroendeställning då professionella och 
samhället behöver stå upp för deras rättigheter. Trots de tudelade åsikterna i resultatet råder 
en enighet om att barnens rättigheter behöver stärkas i samhället, även om tillvägagångssätten 
ser olika ut. Återigen kommer systemteorin in där begreppet ekvifinalitet, som innefattar 
principen om att det finns många vägar till ett slutmål, tas i beaktande (Öquist 2008). Våra 
intervjupersoner är eniga om att barnrättsfrågor behöver ske i form av samverkan, både med 
andra myndigheter och med varandra inom arbetsgruppen. Diskussioner kring barns 
rättigheter behöver äga rum där det diskuteras tillvägagångssätt för att barns rättigheter ska bli 
tillgodosedda. 
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8. Diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens slutsatser presenteras för att sedan diskuteras i en 
resultatdiskussion. Vidare kommer en metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter tas 
upp. Därefter följer ett avsnitt om resultatens praktiska användbarhet inom social arbete och 
slutligen presenteras förslag till framtida forskning.   
 
Studiens syfte var att undersöka vad olika professioner som jobbar med barn och unga har för 
inställning till att barnkonventionen inkorporeras till svensk lag, synen på barnets roll samt 
vilka utmaningar de upplever finns när det gäller att följa barnkonventionen. Vi kan genom 
studiens resultat och analys dra följande slutsatsers som besvarar studiens syfte:  
 

• Att inkorporera barnkonventionen är en förändringsprocess där professionerna har en 
positiv inställning till att stärka barns rättigheter men åsikterna kring om 
barnkonventionen som lag är det bästa tillvägagångssättet är tudelade.  

• Barnet ses som en rättighetsbärare samtidigt befinner sig barnet i en beroendeställning 
i ett vuxenorienterat samhälle. 

• Att följa barnkonventionen är en komplex utmaning där samverkan mellan 
lagstiftning, myndigheter och samhället behöver förstärkas för att tillgodose barns 
rättigheter. 

• Sammantaget visar studien att barnet har en central roll som rättighetsbärare där en 
förändringsprocess är nödvändig samtidigt som tillämpningen är komplex då barnet 
hamnar i en beroendeställning gentemot vuxna, myndigheter, lagstiftning och 
samhället. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
8.2.1 Kunskap gör skillnad 
Det vi kan se som genomgående i studiens resultat är att alla professioner arbetar med att 
hålla barnet i fokus och att dess rättigheter ska bli tillgodosedda så långt som möjligt. Dock 
kan vi se en skillnad kring vad man anser att barnkonventionen har för faktiskt inflytande i 
arbetet. Alla känner till barnkonventionen men professionerna besitter olika kunskaper som i 
sin tur kan ha betydelse för studiens resultat. Professionerna som vi vet har mycket bred 
kunskap om barnkonventionen såg inga problem med att jobba utifrån den. Andra 
professioner som inte hade lika bred kunskap hade också många funderingar kring hur 
inkorporeringen kommer fungera i praktiken och såg därför fler utmaningar än de 
professioner med större kunskap om barnkonventionen. Bara för att några professioner har 
mer kunskap om barnkonventionen behöver inte det betyda att de har rätt i alla frågor men i 
och med de olika kunskaperna så hade resultatet kunnat se annorlunda ut om alla hade besuttit 
likvärdiga kunskaper. De tudelade åsikterna gällande barnkonventionens inkorporering till lag 
behöver inte heller ha med professionernas kunskap kring barnkonventionen att göra. Vi 
skulle snarare se att det handlar om varje professions individuella erfarenheter och arbetssätt. 
Vissa ser utmaningar som andra inte ser utifrån deras olika erfarenheter. Varför åsikterna är 
tudelade är därför svårt att besvara men vi kan se att det inte bara gäller de professioner som 
ingår i studien. Tidigare forskning visar också att det finns tudelade åsikter i hela samhället. 
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Vi tror att de tudelade åsikterna kan ha att göra med kunskap, erfarenhet och arbetssätt även i 
ett samhällsperspektiv. Jurister och domstolar visar ett större motstånd mot att 
barnkonventionen blir lag då de ser en svårighet att ställa det mot andra lagar medans studier 
inom Rädda Barnen, Unicef och regeringen visar att det är nödvändigt att barnkonventionen 
blir lag för att barns rättigheter ska stärkas.  
 
De tudelade åsikterna, både i tidigare forskning och studiens resultat, var inget överraskande. 
Att inkorporera barnkonventionen till lag är en förändringsprocess och precis som alla andra 
förändringar i samhället finns alltid olika åsikter. Vissa vill behålla det gamla, vissa är 
skeptiska men öppna för förslag och andra är mycket positiva till förändring. Att människor 
har olika åsikter är del i en förändring och allas åsikter är nödvändiga i förändringsprocessen. 
De så kallade barnrättskämparna som är övertygade om att barnkonventionen som lag 
kommer innebära att barns rättigheter stärks har en drivande kraft gällande frågan som gör att 
arbetet går framåt. De som ser stora problem med inkorporeringen bidrar med ifrågasättanden 
som gör att arbetet behöver förtydligas och omarbetas för att det till slut ska uppnås en 
förändring i samhället.  
 
8.2.2 Barnet är ett barn 
Resultatet visar att alla professioner ser barnet som rättighetsbärare men att det finns flera 
utmaningar kring att upprätthålla ett barnrättsperspektiv, då föräldrarätten är stark i Sverige. I 
resultatet framgår att alla professioner arbetar med att ha barnet i fokus och framför ögonen, 
oavsett och de har direkt eller indirekt kontakt med dem. De svårigheter som stöts på är ofta i 
samband med andra professioners arbete där inte barnen är huvudfokus. Föräldrar, domstol, 
polis och samhället är något som flertalet gånger tas upp som en svårighet. För att barn ska få 
hjälp måste det först bli en utredning eller en förhandsbedömning då barn sällan kommer till 
myndigheter och ber om hjälp själva. Det vi kan se som genomgående i hela studien är att 
barn är beroende av vuxna. Systemet, samhället och barnkonventionen är konstruerat av 
vuxna människor. Det är hela tiden vuxna som behöver stå upp för barnens rättigheter då de 
sällan gör det på egen hand, just för att de är barn. Hur ska då barn få sina rättigheter 
tillgodosedda till fullo när allt är konstruerat av vuxna? Det är vuxna som gjort lagar, 
riktlinjer, utredningsmaterial, barnkonventionen, samhällets konturering och så vidare. Det är 
vuxna som pratar om barn och vad de anser är barnets bästa. Detta är en svår avvägning 
eftersom barnet är ett barn. Ett barn kan inte ta fullt ansvar och bestämma själv, samtidigt som 
barn ska vara ett rättsobjekt, men även ses som skyddsbehövande (Bartley 1998). Mycket är 
komplext och svårt att finna svar på. 
 
8.2.3 Lagen medför utveckling 
En utmaning som samtliga professioner ser i arbetet med att barnkonventionen ska bli lag är 
att alla Sveriges lagar behöver implementera barnkonventionen. Lagar som ställs emot 
socialtjänstlagen blir svårt att väga in. Cocozza (2013) beskriver att de lagar som styr 
barnskyddssystemet är mål- eller ramlagar. Principen om barns bästa regleras i 
socialtjänstlagen som är en del i barnskyddssystemet men barnets bästa är svårt att sätta 
etikett på. Vi kan se i studiens resultat att socialtjänstlagen redan innehåller mycket av 
barnkonventionens artiklar men i domstolsbeslut så är det sällan den står över hierarkiskt och 
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professioners utlåtande om vad barnets bästa är tas inte alltid i beaktande. Tidigare forskning 
och studiens resultat visar på tudelade åsikter gällande att barnkonventionen blir svensk lag. 
Många tror att det blir svårt att ställa barnkonventionen som lag mot andra lagar. Vissa menar 
att samtliga lagar utöver socialtjänstlagen borde ses över och införliva barnkonventionen. 
Andra menar att barnkonventionen som lag kommer innebära en stor skillnad för barns 
rättigheter i samhället då alla kommer tvingas få mer kunskap om barns rättigheter. Vi förstår 
båda delarna. Å ena sidan borde alla lagar ses över och införliva barnkonventionen för att alla 
myndigheter ska kunna ta sitt ansvar och att hela samhället hjälps åt för att stärka barnets 
rättigheter. Å andra sidan kan barnkonventionen som lag innebära att domstolar får börja 
tänka om i sina beslut och tvingas väga in barnets rättigheter, vilket kommer medföra en stor 
skillnad för de barn som hamnar i en domstolstvist samt att alla myndigheter är skyldiga att 
följa en lag. Vi tror att en kombination av båda delarna vore det bästa för barnens rättigheter. 
Om inte barnkonventionen hade uppmärksammats genom ett lagförslag hade kanske inte 
barnkonventionen haft lika stort inflytande i arbetet som det har fått de senaste åren. 
Lagförslaget har varit aktuellt länge och personer har fortsatt driva frågan om barns rättigheter 
så förslaget till slut gått igenom. Om inte brister om barns rättigheter hade funnits så hade 
antagligen inte regeringen lagt fram lagförslaget. Idag arbetar alla intervjuade professioner 
med att öka kunskap och införliva barnkonventionen mer än tidigare i sina verksamheter. 
Vissa har kommit längre än andra. Vi tror att om inte barnkonventionen hade blivit bestämd 
till en lag så hade inte barnrättsarbetet kommit lika långt, då lagen innebär att professioner 
och verksamheter tvingas införliva barnkonventionen precis som de tvingas följa andra lagar. 
Vi tror även att det är viktigt att barnkonventionen införlivas i samtliga lagar som berör barn 
för att barns rättigheter i samhället ska stärkas. Detta leder oss in på nästa slutsats vi kan dra i 
studien, att alla behöver samverka. 
 
8.2.4 Allas gemensamma ansvar  
Myndigheter behöver samverka med varandra, precis som personal i arbetsgrupper. Även 
samhället behöver samverka med varandra och med myndigheter. När barnkonventionen blir 
lag tror vi som tidigare nämnt att det kommer gynna barnens rättigheter då alla myndigheter 
som arbetar med barn kommer bli skyldiga att använda lagen. Det som då blir viktigt är att 
alla tar sitt gemensamma ansvar. En profession beskriver i resultatet att många gömmer sig 
bakom lagen och hänvisar vissa arbetsuppgifter till andra då det inte är deras yttersta egna 
uppgift. När barnkonventionen blir lag är vår förhoppning att fler kommer ta ansvar för att 
tillgodose barns rättigheter. En kunskap som ökat hos oss under studiens gång handlar just om 
detta. Alla behöver ta ansvar för att gemensamt stärka barns rättigheter och arbeta med 
barnkonventionens lag. Vi har insett att samhället är mycket vuxendominerat och det är därför 
vuxna som måste stå upp för barnens rättigheter för i dagsläget kommer barnen inte göra det 
själva. Frågan är då om barns rättigheter kommer kunna tillgodoses till fullo enligt 
barnkonventionens artiklar. Det är vuxna som ska se till att rättigheterna blir tillgodosedda 
och det är vuxna som kommer motsäga dem. Att inkorporera barnkonventionen som lag är en 
stor utmaning för Sverige men vi ser det, precis som våra intervjupersoner som en bra 
utmaning för samhällets utveckling.  
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Under studiens gång har vår förståelse ökat kring den komplexitet som råder inför att 
barnkonventionen blir lag, både genom att läsa tidigare forskning och resultatet från 
intervjuerna. Från början såg vi inte lika många problem med att göra barnkonventionen till 
lag. Vi har blivit medvetna om vilka utmaningar som finns, men som tidigare nämnt, vi tror 
att det är bra utmaningar som samhället aktivt jobbar med som kommer leda till att stärka 
barns rättigheter. Myndigheter och samhället behöver bli medvetna om dessa utmaningar för 
att de ska kunna tas itu med. Skulle alla som arbetar med barn och unga få den kunskap som 
vi fått efter att ha gjort denna studie, tror vi att det skulle leda till ökade kunskaper om hur 
man arbetar med barns rättigheter. Vi hoppas därför att personer som arbetar med barn och 
unga läser denna studie och därmed får en större medvetenhet som de praktiskt kan använda 
sig av i det sociala arbetet. 
 

8.2 Metoddiskussion 
I studiens metodavsnitt tog vi upp att vi tagit hänsyn till trovärdighet, tillförlitlighet och 
generaliserbarhet under studiens gång. För att erhålla hög trovärdigheten är det viktigt ställa 
öppna korrekt utformade frågor så de fångar in eller “mäter” det som man har som avsikt att 
undersöka (Larsson et al. 2005). Det är också viktigt att se att den insamlade datan stämmer 
överens med verkligheten (Persson 2006). Då vårt syfte har varit brett och professionerna 
arbetar på olika nivåer och har olika arbetsuppgifter ledde det till att intervjuerna ibland gled 
ifrån syftet med studien. Därmed kunde vi se att frågorna var ibland för breda då de inte alltid 
gav svar på det vi ville undersöka, och vi fick då komplettera intervjuguiden med följdfrågor 
för att intervjun skulle hållas till syftet. Samtidigt var urvalet brett och intervjupersonernas 
verkligheter kring ämnet såg olika ut beroende på deras erfarenheter och kunskaper. I och 
med att vi inte gav ut intervjuguiden före intervjun så kunde inte professionerna förbereda sig 
mer än genom kunskap om studiens syfte. Vi anser därför att vår insamlade data stämmer 
överens med verkligheten. Så trovärdigheten hade kunnat varit högre i den aspekten att 
intervjuguiden hade kunnat ge “smalare” frågor, vilket kan ses som en svaghet i studien. 
Samtidigt anser vi att trovärdigheten är hög i den aspekt att den insamlade datan stämt 
överens med verkligheten. Gällande studiens tillförlitlighet har vi gett en beskrivning i 
metodavsnittet om studiens tillvägagångssätt för att hålla en hög tillförlitlighet. Om en tydlig 
beskrivning ges är sannolikheten högre att andra forskare kommer fram till liknande resultat 
(Persson 2006). Vi anser att tillförlitligheten är hög då vi tror att andra forskare hade kommit 
fram till liknande resultat om de utgått från samma material. En svaghet vi kan se i studien är 
att vi har olika professioner med olika stor kunskap kring vårt syfte. Det har varit svårt att 
göra aktsamma uttalanden om huruvida resultatet kan tillämpas på liknande situationer 
(Larsson et al. 2005). Vi finner det därför svårt att generalisera. I och med att professionerna 
har olika erfarenheter, kunskaper och att de arbetar på olika nivåer kan vi inte säga att 
resultatet kan tillämpas på liknande situationer. Hade vi valt professioner inom samma 
yrkesgrupp, eller ett bredare urval hade generalisering möjligtvis blivit enklare. Vi kan 
samtidigt se en styrka med att professionerna har olika kunskaper då det gav oss en bredare 
bild samt ökad kunskap om ämnet.  
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Vi utförde först en pilotstudie och därefter fem intervjuer. Pilotstudiens intervjuguide var inte 
färdigkonstruerad och hade därför inte samma kapacitet att besvara vårt syfte som den 
reviderade. Professionen som deltog i vår pilotstudie var trots detta bra på att delge oss 
mycket och relevant information samt att de delar som vi ansåg saknades kunde enkelt 
kompletteras. Vi anser att vår pilotstudie är en styrka i studien då den användes som ett 
verktyg till att kunna förbättra intervjuguiden genom att förtydliga och omformulera frågorna. 
Vi anser att vårt användande av systemteori och socialkonstruktivism i studien leder till en 
ökad förståelse när vi förklarar barnets ståndpunkt i ett system samt Sveriges 
vuxenorienterande samhälle. Det är en viktig komponent samt en styrka i studien då det blir 
mer tydligt för läsaren. Systemteorin och socialkonstruktivismen anser vi följer studien 
genomgående tillsammans med våra teoretiska begrepp. 
 

8.3 Förslag till framtida forskning 
Barnombudsmannen (2018) gör årliga rapporter om barns individuella upplevelser kring sin 
egna situation. Det hade varit intressant att se en studie som specificeras på barns 
medvetenhet om deras rättigheter enligt barnkonventionen och hur de själva anser att 
rättigheterna blir tillgodosedda i möte med myndigheter. Det hade även varit intressant att 
göra en studie när barnkonventionen som lag trätt i kraft. Titta på de utmaningar som 
framkommit i vår studie och se om och hur de har löst dessa utmaningar i praktiken, samt 
vilka som kvarstår.  
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Bilagor  
Intervjuguide 

1. Kan du berätta lite om din utbildning och yrkeserfarenhet?  
2. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
3. Vad har du för erfarenhet gällande barnrättsfrågor? 
4. Hur mycket kunskap har du kring barnkonventionen?  
5. Hur mycket kunskap har du om att barnkonventionen ska bli lag 2020? 
6. Ser du några fördelar med att barnkonventionen blir lag?  
7. Ser du några nackdelar med att barnkonventionen blir lag?  
8. Har du och din arbetsplats börjat förbereda er inför att barnkonventionen ska bli lag? 

Isåfall hur? 
9. Hur långt tror du andra kommuner i Sverige har kommit inför arbetet att 

barnkonventionen blir lag? 
10. Hur tror du att arbetet kommer att kunna genomföras i praktiken?  
11. Vad tror du att barnkonventionen som lag kommer medföra för förändringar för 

samhällets barn?  
12. Har du någon kunskap om vad som kommer hända inom detta området nästa år?  
13. Vad tror du barnkonventionen som lag kommer medföra för förändringar för personal 

som arbetar med barn i samhället? 
14. Vad är din personliga åsikt om att barnkonventionen blir lag?  
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Informationsbrev 
Härmed kommer lite information riktad till dig som godkänt att delta i en intervju i vår studie 
som berör vår c-uppsats. Vi vill informera dig om att som intervjuperson i vår uppsats 
kommer du att vara anonym. Du som intervjuperson väljer själv om du vill att din intervju ska 
bli ljudupptagen. Vid godkännande av ljudupptagning vill vi informera dig om att filen 
raderas så fort vi transkriberat innehållet. Du har också rätten att avbryta intervjun när du 
önskar. Nedan följer våra kontaktuppgifter ifall du önskar komma i kontakt med oss innan vi 
träffas. Har du frågor eller något att tillägga så är du välkommen att höra av dig. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vad olika professioner som jobbar med barn och unga 
har för inställning till att barnkonventionen ska inkorporeras till svensk lag samt vilka 
utmaningar de upplever finns när det gäller att följa barnkonventionen.  
Vi vill i våra intervjuer undersöka vad du har för inställning till att barnkonventionen blir 
svensk lag samt vilka utmaningar du upplever finns när det gäller att följa barnkonventionen. 
Vi vill även veta hur du definierar begreppet barnrättsperspektiv och vad barnet har för roll i 
ditt arbete.  
 
Tack för din medverkan. 
 
Amanda & Daniela  
 

 
Amanda Larsson  
073-XXX XX XX 
 

 
Daniela Lundin  
076-XXX XX XX 
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Samtyckesblankett  
 
C-uppsats: Barnkonventionen inkorporerat till svensk lag - En kvalitativ studie om 
inställningar och utmaningar inför kommande lagstiftning  
 
Jag har tagit del av skribenternas (Amanda Larsson & Daniela Lundin) informationsbrev och 
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