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Kompletterande information till FN:s kommitté 
för barnets rättigheter inför behandlingen av 
Sveriges 6:e och 7:e periodiska rapport

Med hänvisning till kommitténs inbjudan att tillhandahålla uppdaterad komplette-
rande information inför behandlingen av Sveriges 6:e och 7:e periodiska rapport.

Det svenska Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022. 
Institutets verksamhet ska aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna 
i Sverige, med utgångspunkt i grundlagarna och Sveriges internationella 
åtaganden om mänskliga rättigheter, bland annat FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen). 

Institutets oberoende är centralt för att kunna bidra till säkerställandet av de 
mänskliga rättigheterna i Sverige. En viktig del i oberoendet är att institutets 
uppgifter finns reglerade i lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter. 
Av lagen framgår att institutet inom ramen för sina uppgifter självt bestämmer sin 
organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete. Att lämna kompletterande 
rapporter till internationella granskningsorgan för mänskliga rättigheter är ett viktigt 
verktyg för att ett nationellt institut för mänskliga rättigheter ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Parisprinciperna.

Institutet tar härmed tillfället i akt att uppmärksamma FN:s kommitté för barnets 
rättigheter (barnrättskommittén) på sju områden som vi föreslår att kommittén tar 
med sig i sina överläggningar med och rekommendationer till Sverige. Vårt bidrag 
återspeglar inte alla relevanta människorättsutmaningar i Sverige inom
tillämpningsområdet för barnkonventionen. Därmed hänvisar vi också till inlagor 
från andra nationella aktörer, såsom Barnombudsmannen, olika civilsamhällesorga-
nisationer och den samordnade alternativrapporten från civilsamhället.

Med vänliga hälsningar
På uppdrag av det svenska Institutet för mänskliga rättigheter

Anders Kompass 
Direktör 

 
                               

 Charlotte Palmstierna
Utredare
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1. Effekterna av Covid-19 pandemin för barn
I. NY UTVECKLING
1. Effekterna av Covid-19 pandemin för barn

Referens till List of  Issuse (LoI) I p. 2 b och 
svar på LoI p. 2 b och c.

I Barnombudsmannens rapport till barnrättskom-
mittén om Covid-19 pandemin lyfts konsekven-
ser för barn av hanteringen av pandemin fram.1   
Barnombudsmannen har också haft i uppdrag att 
med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets 
rättigheter redogöra för och analysera konsekven-
serna av Covid-19 pandemin för barn och unga i 
Sverige, med särskilt fokus på barn i utsatthet och 
barn med särskilda behov.2  

Barnombudsmannen pekar i slutredovisningen 
av uppdraget på att brister i tillämpningen av 
barnkonventionen som varit kända sedan tidigare 
förstärktes under pandemin, bland annat när det 
gäller prövningar av barnets bästa och rätten till 
delaktighet. 

Inför flera nationella beslut under pandemin har 
det funnits en medvetenhet om behovet av att 
väga in konsekvenser för barn och barnets bästa, 
till exempel genom att hålla skolor öppna i stor 
utsträckning. Samtidigt har pandemin i sig och de 
beslut som fattats haft stor påverkan på barn och 
särskilt på barn som redan tidigare var i utsatta 
situationer. En särskild utmaning under pandemin 
har, enligt Barnombudsmannen, varit att i enlighet 
med artikel 2 i barnkonventionen säkerställa att 
varje barn får sina rättigheter tillgodosedda utan 
åtskillnad av något slag. Förhållanden som boen-
deort, socioekonomisk ställning, ålder, eller funk-
tionsnedsättning ska inte påverka, vilket det enligt 
Barnombudsmannen har gjort i stor utsträckning. 

1 Barnombudsmannen (2020), Additional submission to the UN 
Committee on the Rights of  the Child from the Ombudsman for 
Children in Sweden focusing on Sweden’s response to Covid-19, 2020-
06-15.
2 Regeringsbeslut, Regleringsbrev för Barnombudsmannen 
2020 (A2020/02109/MRB) samt 2021 (A2020/02710, 
A2020/02668). 

Vidare framgår det av redovisningen att vilka kon-
sekvenserna är och blir för barns rättigheter inte är 
helt kända och heller inte tydligt på vilka sätt barns 
utsatthet har påverkats av pandemin. 

Barnombudsmannen understryker att fortsatta 
uppföljningar och utvärderingar behöver göras 
under en lång tid framöver och dessa behöver ske 
såväl för barn i allmänhet, som för olika grupper 
av barn och för enskilda barn. 

Det finns enligt ombudsmannen bland annat be-
hov av att följa barn som har långtidssymtom från 
Covid-19, barn som har anhöriga som insjuknat 
allvarligt i Covid-19, barn med funktionsnedsätt-
ning, barn med en frihetsberövad förälder och 
barn som lever i ekonomisk utsatthet eller i annan 
utsatthet i hemmet. 

Det finns enligt Barnombudsmannen exempelvis 
tecken på att våld i nära relationer ökade generellt 
under pandemin, vilket även framgår av en rapport 
från Jämställdhetsmyndigheten.3

Ombudsmannen pekar bland annat på att de stora 
skillnaderna i bilden av barns våldsutsatthet, som 
uttrycks i olika rapporter, behöver följas upp då 
det kan tyda på att det finns ett stort mörkertal av 
barn som inte kommit till de ansvarigas känne-
dom. Samtidigt kan även social utsatthet i pande-
mins spår öka behovet av socialtjänstens insatser. 
Det måste finnas en beredskap både hos regering 
och kommuner om hur dessa behov ska hanteras 
och förebyggas enligt ombudsmannen.
 

3 Jämställdhetsmyndighetens rapport 2021:8, Covid-19 och våldsut-
satthet. 
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Pandemin har påverkat livet för alla barn och 
unga, men det är först när pandemins konsekven-
ser synliggörs som rätt insatser kan utformas enligt 
Barnombudsmannen. För att minimera och kom-
pensera för negativa konsekvenser för barn under 
en samhällskris och säkerställa att nödvändiga 
överväganden avseende barn och deras rättigheter 
görs innan beslut om åtgärder fattas är det enligt 
Barnombudsmannen avgörande att barnrättsliga 
analyser och prövningar av barnets bästa görs i 
enlighet med artikel 3 och 4 i barnkonventionen. 

Vidare understryker ombudsmannen i sin rapport 
att barns delaktighet är en utmaning för många 
beslutsfattare. Samtidigt är delaktigheten central 
för att barns rättigheter ska tas till vara. Ombuds-
mannen pekar på att vid uppföljningar som görs 
av pandemins konsekvenser för barn och unga 
och vid beslut om åtgärder måste berörda grupper 
av barn och unga göras delaktiga i enlighet med 
artikel 12 i barnkonventionen.4  

Sveriges Elevkårer har till exempel både gjort egna 
undersökningar och en undersökning tillsammans 
med Skolverket om effekterna av Covid-19 pande-
min för gymnasieelever i Sverige. Undersökningen 
tillsammans med Skolverket gjordes under våren 
2020 för att följa upp elevernas erfarenheter av 
distansundervisning under Covid-19 pandemin. 

Hela 50 procent av de svarande eleverna uppgav 
att de mått sämre till följd av den snabba omställ-
ningen från fysisk till digital distansundervisning. 
Många uppgav även att de upplevt en högre grad 
av stress (40 procent) till följd av omställningen, 
men också på grund av den egna disciplinen och 
strukturella faktorer som schemaläggning. Det di-
gitala mötet med skolan och lärare har i många fall 
även lett till upplevelsen av att stödet från lärarna 
försämrats (42 procent) och att det blivit mycket 
svårare att ställa frågor till läraren. 

4 Barnombudsmannen (2021), Covid-19-pandemins konsekvenser 
för barn – slutredovisning av regeringsuppdrag 2021-06-30, Dnr 
2020–0218. 

Den här uppföljande undersökningen som fokuse-
rade på distansutbildningens utformning och kva-
litet, visar bland annat att det som karaktäriserar 
bra undervisning på distans i princip är detsamma 
som kvalitativ klassrumsundervisning. Tydlig 
struktur, tillräckligt stöd från lärare och varierande 
uppgifter är viktigt. Samtidigt uppger de svarande 
eleverna att undervisningen i stor utsträckning 
behöver utformas på ett annat sätt, vilket visar att 
förutsättningarna för lärande, studiemotivation 
och fokus är annorlunda på distans jämfört med i 
klassrummet. De allra flesta (79 procent) upplever 
att den fysiska arbetsmiljön varit okej, bra eller 
mycket bra och ännu fler anser att teknisk utrust-
ning, internetuppkoppling och digitala plattformar 
fungerat.5 

Under 2021 gjorde Sveriges Elevkårer en uppföl-
jande undersökning om gymnasieelevernas upp-
levelse av att vara tillbaka i skolan efter distansun-
dervisning i samband med Covid-19 pandemin. I 
rapporten pekar Sveriges Elevkårer på att de redan 
2017 uppmärksammade allmänheten på att den 
psykiska ohälsan bland elever ökat. Efter att ha 
varit i stort sett isolerade hemma, med sämre stöd 
i skolfrågor och avsaknad av social kontakt med 
klasskamrater och lärare, har situationen förvärrats 
under Covid-19 pandemin.

Sveriges Elevkårer beskriver hur en hel generation 
av unga förlorat kunskap, sänkt sina betyg och tap-
pat studieteknik och motivation. Tillbaka i skolan 
har pressen på dem ökat för att ta igen tiden som 
gått förlorad, samtidigt som de ska anpassa sig 
till den nya miljön. Högpresterande elever stres-
sar sönder för att höja sina betyg, medan de som 
varit i behov av extra stöd nu helt slagits ut. I sin 
undersökning har de fått ta del av elever som be-
rättar om depressioner, ätstörningar, utbrändhet, 
dålig självkänsla och social fobi. Sveriges Elevkårer 
framför att för att förhindra att situationen blir 

5 Sveriges Elevkårer och Skolverket (2020) Uppföljande undersök-
ning om gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning VT2020, 
s. 4. 
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ännu värre måste resurser sättas in på en gång. De 
menar att det handlar om de unga som ska bära 
samhället i framtiden. 

Sveriges Elevkårers förslag till förändring innebär 
att alla elever erbjuds stödsamtal, att kunskaperna 
kartläggs och att extra stöd ges till den som behö-
ver det. Elevhälsan behöver stärkas och resurser 
sättas in för att kötiderna till barn- och ungdoms-
psykiatrin ska kortas. Den skolmiljard som avsatts 
får under inga omständigheter läggas på hög, den 
behövs akut enligt Sveriges Elevkårer. I sin rap-
port skriver de att nu måste beslutsfattare sluta att 
slentrianmässigt säga att de lyssnar, utan faktiskt 
höra vad eleverna säger. De uttrycker att detta är 
ett rop på hjälp.6 

Institutet för mänskliga rättigheter vill i likhet med 
Barnombudsmannen understryka att åtgärder be-
höver vidtas utifrån de uppföljningar som görs så 
att negativa konsekvenser av pandemin kompen-
seras och minimeras så att barn får sina rättigheter 
tillgodosedda i högsta möjliga utsträckning.7  

I sin årsrapport till regeringen 2021 föreslår Barn-
ombudsmannen bland annat att barns delaktighet i 
Sveriges krisberedskap behöver säkerställas genom 
att inkludera ett barnrättsperspektiv i de författ-
ningar, strategier, riktlinjer och policys som är 
kopplade till Sveriges krisberedskap och totalför-
svar. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
särskilt beaktas. Detta måste vara tydligt i regle-
ringen av kommuners, regioners och myndigheters 
åtgärder inför och vid kriser och höjd beredskap. 

Barnombudsmannen föreslår ett tydligare barn-
rättsperspektiv i regleringen med krav på analys 
av vilka konsekvenser förberedelser och andra 
åtgärder har för barn och krav på att beslut fattas 
med särskilt beaktande av barnets bästa. 

6 Sveriges Elevkårer (2021), Framtidsoro &psykisk ohälsa - Så har 
Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen, s. 4. 

7 Barnombudsmannen (2020), Additional submission to the UN 
Committee on the Rights of  the Child from the Ombudsman for Child-
ren in Sweden focusing on Sweden’s response to Covid-19, 
2020-06-15. 

Vidare föreslår ombudsmannen i sin årsrapport till 
regeringen att det måste säkerställas att det finns 
barnanpassad information inför, under och efter 
kriser och extraordinära händelser och att infor-
mationen som ges även måste vara anpassad till 
olika grupper av människor utifrån deras förutsätt-
ningar. Barn och unga bör också involveras i fram-
tagandet av samhällsinformation riktad till dem.8 
Institutet för mänskliga rättigheter vill understryka 
vikten av att information som tas fram är anpassad 
utifrån olika grupper av barns förutsättningar och 
behov, särskilt barn med funktionsnedsättning.9

I Myndigheten för delaktighets (MFD) kartlägg-
ning av pandemins konsekvenser har de lyssnat på 
barn och unga med egen erfarenhet och tagit del 
av deras utmaningar och lösningar. Kartläggning-
en beskriver särskilda områden som har påverkat 
barn och unga, och specifika konsekvenser som 
pandemin innebär för barn och unga med funk-
tionsnedsättning. För många barn och unga med 
funktionsnedsättning har skolsituationen försäm-
rats under pandemin. Sjukfrånvaron och belast-
ningen är högre bland lärare och det har påverkat 
kvalitén och kontinuiteten för elever i alla årsklas-
ser. Dessutom har många skolor brustit i att erbju-
da elever med behov av särskilt stöd samma stöd 
de hade innan pandemin. Gymnasieelever som 
studerar på distans har mött ytterligare utmaning-
ar. Ökat eget ansvar, minskad kontakt med lärare 
och en upplevd ensamhet, har bidragit till lägre 
motivation och sämre skolprestationer. 

I kartläggningen refereras till att regeringen pre-
senterade särskilda satsningar på lovskolor för att 
elever ska få möjlighet att hämta in kunskap. MFD 
menar att i satsningarna behövs specifika åtgärder 
så att elever med funktionsnedsättning får extra 
stöd och samma möjligheter att komma i kapp. 

8 Barnombudsmannens årsrapport 2021, Alla tar ju inte 
ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris.
 
9 Se även Funktionsrätt Sverige (2019) Respekt för rättigheter? 
Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 2019, s. 35. 
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MFD anser att pandemin även har haft stor inver-
kan på arbetsmarknaden, fler har blivit arbetslösa 
och konkurrensen om jobb har ökat. För unga 
med funktionsnedsättning innebär det ytterligare 
utmaningar att ta steget in på arbetsmarknaden. 
Fler praktikplatser, ökat stöd från arbetsförmed-
lingen och fler möjligheter till vidareutbildning 
kommer att behövas för att komma till bukt med 
pandemins konsekvenser. 

I MFD:s kartläggning framkom också att barn och 
unga med funktionsnedsättning känner större oro 
än andra barn och unga under pandemin. Många 
upplever att allmänna råd och rekommendationer 
inte är anpassade efter deras situation och de oroar 
sig för att bli sjuka. Det har lett till inställda aktivi-
teter, social isolering och sämre psykiskt mående. 
När barnen åter kan aktiveras genom hobbys och 
en mer aktiv fritid, kan den sociala isoleringen bry-
tas, men utöver det kan särskilt stöd och omsorg 
vara nödvändig för vissa.

Enligt MFD har det under pandemin blivit tydligt 
att det saknas data och statistik över hur barn och 
unga med funktionsnedsättning lever och mår.10  

Utifrån tidigare forskning, tillgänglig statistik och 
aktuella uppgifter om pandemin belyser Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvär-
dering (IFAU) i en rapport möjliga konsekvenser 
av Covid-19 pandemin för barn och unga just då 
och på lite längre sikt. IFAU menar att det var för 
tidigt att dra slutsatser om Covid-19 pandemins 
långsiktiga konsekvenser, men den övergripande 
slutsatsen var att pandemin påverkar många barn 
och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och 
unga från redan utsatta miljöer, med svag socio-
ekonomisk bakgrund och svagare socialt skydds-
nät. Det finns därför enligt IFAU anledning att 
värna och utveckla de institutioner, som t.ex. 

10 Myndigheten för delaktighet (2021), Barn och unga mitt i en 
pandemi - Konsekvenser av coronapandemin för barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

mödra- och barnhälsovård, socialtjänst samt elev-
hälsa som möter utsatta barn och unga samt att ge 
utbildningssystemet förutsättningar att kompen-
sera för de brister i humankapitalutveckling och 
förlorade livschanser som pandemin orsakat.11

Den svenska Coronakommissionen hade som 
uppdrag att utvärdera regeringens, förvaltnings-
myndigheternas, regionernas och kommunernas 
åtgärder för att begränsa spridningen av det virus 
som orsakar sjukdomen Covid-19 och spridning-
ens effekter. Enligt kommissionen visar den samla-
de bilden att pandemin har bidragit till att accentu-
era redan existerande ojämlikheter.

Kommissionen skulle enligt sina direktiv genom-
gående även redovisa vilka konsekvenser vidtagna 
åtgärder fick för mänskliga fri- och rättigheter, 
däribland barnets rättigheter. Kommissionen skul-
le också redovisa konsekvenserna för jämställdhet 
och för personer med funktionsnedsättning. 

Av det slutbetänkande som Coronakommissionen 
lämnade till den svenska regeringen i februari 2022 
framgår att det är svårt att med säkerhet fastställa 
hur olika bedömningar och avvägningar gjorts, 
och av vem. Förutom i frågan om skolstängningar 
är det oklart, annat än på ett övergripande plan, 
hur överväganden sett ut mer i detalj eller vilka 
enskilda intressen som vägts mot varandra vid 
olika beslut. 

Kommissionen anser att det inte gick att se några 
riktigt skarpa konturer kring vem som stått för 
de slutliga avvägningarna. Det är därmed oklart i 
vilken utsträckning som barnets mänskliga rät-
tigheter verkligen haft betydelse i de avvägningar 
som gjorts.12 

11 IFAU:s rapport 2021:2, Barn och unga under coronapandemin - 
Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och 
arbetsmarknadsinträde. 
12 SOU 2022:10 Sverige under pandemin. 
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Konferensen Vägen framåt - pandemin och de mänsk-
liga rättigheterna genomfördes den 27 oktober 2021 
och arrangerades i samverkan mellan aktörer från 
offentlig sektor och civilsamhället. Syftet med kon-
ferensen var att undersöka pandemins påverkan 
på jämlikheten och de mänskliga rättigheterna och 
att identifiera insatser för bättre dialog, samverkan 
och efterlevnad i frågorna. Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län gav Ramböll i uppdrag att vara särskild 
rapportör innan, under och efter konferensen. 
Konferensen hade ett tvådelat fokus med fyra 
underliggande teman: pandemins konsekvenser 
för olika rättigheter och grupper i befolkningen 
respektive styrning, medel och metoder.

Rambölls analys13 visar att pandemin har blott-
lagt flera brister i det svenska samhället gällande 
mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor. De 
framför att detta är samhällsutmaningar som fanns 
redan innan pandemin och som under krisen blivit 
tydligare. 

Ramböll har dragit fyra övergripande slutsatser: 
• Pandemin har synliggjort ojämlikhet och brister i 
skyddet av mänskliga rättigheter
• Pandemin har särskilt drabbat vissa grupper av 
invånare
• Civilsamhället har varit en särskilt viktig kraft 
under pandemin
• Människorättsperspektiv och jämlikhetsfrågor 
har inte varit tillräckligt integrerade i krisbered-
skapsarbetet 

Ramböll rekommenderar att en nationell strategi 
för civilsamhällets roll i kris tas fram. Det offentli-
gas samverkan med civilsamhället och näringslivet 
är avgörande för en holistisk, effektiv och jämlik 
krisberedskap. En utmaning för civilsamhällesor-
ganisationer handlar om möjligheten att medverka 
på lika villkor trots begränsade resurser. 

13 Ramböll (2022) Vägen framåt-pandemin och de
 mänskliga rättigheterna. 

För nationella myndigheter är en av utmaningarna 
den flora av aktörer som finns inom civilsamhäl-
let också på nationell nivå. Ramböll menar att en 
nationell strategi om hur civilsamhället bättre kan 
inkluderas i krisberedskapen innan och under kris 
skulle stärka samhällets beredskap.

Ramböll rekommenderar också att MR- och jäm-
likhetsperspektiven integreras i offentliga aktörers 
dagliga arbete för att de också ska beaktas i tider 
av kris. Det krävs avsevärda kunskaps- och kom-
petenshöjningar och bättre stöd för att offent-
liga aktörer ska kunna omsätta dessa perspektiv 
i praktiken. Ramböll rekommenderar därför att 
tydligare krav ställs på att kommuner och regioner 
inhämtar, uppdaterar och använder kunskap om 
invånares livsvillkor. De menar också att MR- och 
jämlikhetsperspektiven också bör användas i upp-
byggnad av totalförsvaret i högre utsträckning än 
vad som sker idag.

Ramböll rekommenderar vidare att MR- och jäm-
likhetsperspektiv integreras bättre i krisberedska-
pen. En viktig lärdom från Covid-19 pandemin är 
att människorättsperspektiv och jämlikhetsfrågor 
inte har varit tillräckligt integrerat i krisberedskaps-
arbetet ute i landet. Människorätts- och jämlikhets-
perspektiv behöver därför bli tydligare integrerade 
i krisberedskapen på alla nivåer. Detta stödjer de 
slutsatser som Barnombudsmannen gjorde i sin 
rapport till barnrättskommittén om att det fanns 
risk att barnets rättigheter skulle påverkas, både 
på kort och lång sikt, om konsekvensanalyser inte 
görs av aktörer på olika nivåer i samhället före 
beslut om olika åtgärder som rör barn. En slutsats 
som Institutet för mänskliga rättigheter stödjer. 

Det är av yttersta vikt att säkerställa att konsekven-
serna för barn av olika beslut och åtgärder analyse-
ras, innefattande en analys av vilka effekter dessa 
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beslut och åtgärder får för barns mänskliga rättig-
heter, för att vi ska kunna garantera att barnets 
mänskliga rättigheter säkerställs – även i tider
av kris.

I civila fredstida kriser såsom under Covid-19 pan-
demin prövar vi vår förmåga att säkerställa grund-
läggande mänskliga rättigheter, för både barn och 
vuxna. Om grundläggande strukturer och rutiner 
för att säkerställa mänskliga rättigheter inte finns 
på plats i fredstider är det sannolikt att det inte 
finns utrymme att skapa dessa i civila fredstida 
kriser eller andra kriser.

FÖRSLAG TILL FRÅGOR OCH
 REKOMMENDATIONER:

• Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att 
säkerställa att konsekvenserna för barn och unga 
av de beslut som regeringen fattar analyseras både 
i fredstider och i tider av kris, innefattande en 
analys av hur besluten påverkar barnets mänskliga 
rättigheter?

• Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att 
säkerställa att analyser av konsekvenserna för barn 
och unga analyseras inför beslut och åtgärder som 
rör barn och unga på alla nivåer i samhället både 
i fredstider och i tider av kris, innefattande en 
analys av hur besluten påverkar barnets mänskliga 
rättigheter?

• Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att 
jämlikhetsfrågor och människorättsperspektivet 
och i synnerhet barnrättsperspektivet integreras i 
krisberedskapsarbetet och totalförsvaret? 

• På vilket sätt har barns och ungas synpunkter 
tagits till vara inför beslut och åtgärder på olika 
nivåer i samhället med anledning av Covid-19 
pandemin?

• Hur ska civilsamhället involveras i krisberedska-
pen före och under kris?

• Avser regeringen att ta fram en handlingsplan 
med åtgärder för att minska de ojämlikheter som 
accentuerats med anledning av Covid-19 pandmin 
med utgångspunkt i de uppföljningar som har gjorts?

• På vilket sätt kommer regeringen att särskilt be-
akta situationen för barn och unga med funktions-
nedsättning, barn och unga som tillhör ett urfolk 
eller de nationella minoriteterna och barn i utsatta 
situationer?

• Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för 
att över tid följa upp effekterna av de åtgärder som 
vidtas för att minska de ojämlikheter som accentu-
erats med anledning av Covid-19 pandemin?
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2. Sveriges tillträde till det tredje tilläggsprotokollet
2. Sveriges tillträde till 
det tredje tilläggsprotokollet

Referens till LoI I p. 2 (c) och CRC/C/SWE/
CO/5 p.61 och 62.

Varje konventionsstat har ansvar att se till att de 
mänskliga rättigheterna säkerställs och respekter-
as. Om rättigheterna ska vara meningsfulla måste 
det finnas effektiva medel för att rättigheterna ska 
kunna utkrävas i praktiken. Det innebär att det i 
första hand måste finnas inhemska rättsmedel för 
den enskilde att kunna utkräva sina rättigheter. För 
att barnets rättigheter enligt barnkonventionen 
ska vara meningsfulla krävs att barn och unga har 
tillgång till effektiva och barnanpassade rättsmedel 
för upprättelse och kompensation vid kränkningar 
av rättigheterna.14

Den individuella klagorätten till granskningskom-
mittéerna i FN är ett av flera viktiga instrument 
för att rättigheterna ska kunna utkrävas i praktiken. 
För den enskilde innebär den individuella klagorät-
ten en möjlighet att kunna föra fram klagomål i 
det fall den enskildes rättigheter kränkts och alla 
nationella rättsmedel är uttömda. Det är dock ofta 
en lång process och inte alltid ett effektivt sätt för 
den enskilde att utkräva sina rättigheter. Men i den 
händelse en regering saknar den politiska viljan 
eller förmågan att uppfylla sina internationella 
åtaganden kan den individuella klagorätten erbjuda 
ett alternativ på internationell nivå som säkerställer 
den enskildes möjlighet att framföra ett klagomål 
om kränkningar av mänskliga rättigheter i det egna 
landet. En sådan klagorätt kan också, vid sidan av 
rapporteringssystemet, bidra till en utvecklad för-
ståelse för en konventions innehåll och relevans. 

Till de FN-konventioner om mänskliga rättigheter

14 CRC/GC/2003/5, Barnrättskommitténs allmänna kommentar 
nr 5 (2003), Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen 
om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6). 

som Sverige ratificerat hör individuella klago-
målsmekanismer. Sverige är anslutet till samtliga 
klagomålsmekanismer utom de mekanismer som 
är kopplade till barnkonventionen och den inter-
nationella konventionen om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter. Det finns inget som 
hindrar att barn och unga, eller i förekommande 
fall barnets företrädare, använder sig av de klago-
målsmekanismer som Sverige anslutit sig till. Det 
är emellertid inte möjligt för barn idag att klaga 
vad gäller de rättigheter som stadgas i den interna-
tionella konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter och inte vad gäller barnets 
egna rättigheter enligt barnkonventionen.15 

Sverige har fått flertalet rekommendationer om att 
ansluta sig till de två kvarvarande klagomålsmeka-
nismerna, både från respektive granskningskom-
mitté och inom ramen för FN:s allmänna länder-
granskning. Svaret från Sveriges sida som givits på 
dessa rekommendationer har bland annat varit att 
det krävs ytterligare analyser innan Sverige kan ta 
ställning till att ratificera dessa tilläggsprotokoll. 16

Vid den senaste ländergranskningen angav reger-
ingen dock att frågan om att ratificera tilläggspro-
tokollet till den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hade 
analyserats och att regeringen i nuläget inte hade 
för avsikt att ratificera tilläggsprotokollet.  Institu-
tet för mänskliga rättigheter har dock inte kunnat 
finna att en sådan analys publicerats.

Den 29 april 2022 beslutade Sveriges regering att 
ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till 
om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsproto-
kollet till FN:s konvention om barnets rättigheter

15 Enskilda kan lämna in klagomål om rättighetskränkningar till 
FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(CRDP), FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering 
(CERD), FN:s kommitté för medborgerliga och politiska rättigheter 
(CCPR), FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvin-
nor (CEDAW) och FN:s kommitté mot tortyr (CAT).
16 Regeringskansliet (2020) Response from the Swedish Government 
regarding UPR Recommendations s. 4 
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om en individuell klagomålsmekanism. I upp-
draget ingår att analysera konsekvenserna av 
en eventuell ratificering och, om en ratificering 
föreslås, lämna eventuella författningsförslag som 
behövs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden 
enligt protokollet och som möjliggör en ratifice-
ring.17  Institutet för mänskliga rättigheter välkom-
nar initiativet och hoppas på ett liknande initiativ 
vad gäller tilläggsprotokollet om en individuell 
klagorätt till den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 

Institutet för mänskliga rättigheter uppfattar, 
utifrån vad som angetts i propositioner om ratifi-
cering av andra individuella klagomålsmekanismer, 
att det finns en större tveksamhet till ratificering 
av dessa två individuella klagomålsmekanismer i 
jämförelse med övriga mekanismer som tidigare 
har ratificerats av Sverige.

Konventionerna om mänskliga rättigheter är öm-
sesidigt stödjande och likvärdiga. Det är därför lika 
viktigt att staten uppfyller sina åtaganden när det 
gäller såväl de medborgerliga och politiska rättig-
heterna som de ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheterna. Barnkonventionen innehåller både 
medborgerliga och politiska rättigheter och ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter. 

Det är positivt att frågan om en ratificering av det 
tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen 
ska analyseras noggrant. Institutet för mänskliga 
rättigheter vill dock göra kommittén uppmärksam 
på att inför ratificering av övriga mekanismer för 
individuell klagorätt gjordes inte motsvarande för-
djupade analyser av eventuella konsekvenser av en 
ratificering av individuella klagomålsmekanismer.
Oavsett en anslutning till det tredje tilläggsproto-
kollet till barnkonventionen om ett individuellt kla-
gomålsförfarande är det av största vikt att mänskli-
ga rättigheter och här särskilt barnets rättigheter är 
utkrävbara på nationell, regional och kommunal

17 Dir. 2022:35 Barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättig-
heter enligt barnkonventionen. 

nivå. Barnrättighetsutredningen lyfte 2016 fram 
barns och ungas möjligheter att utkräva sina 
rättigheter. Den konstaterar bland annat att barn 
och unga inte får tillräcklig information om de 
rättigheter de har och föreslog att de myndigheter 
som är centrala för att säkerställa barnets rättighe-
ter får i uppdrag att vidta åtgärder för att göra den 
egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad 
för barn. Dessutom bör alla barn få information i 
skolan om vart de kan vända sig för att få stöd och 
hjälp om de befinner sig i en utsatt situation.18 

Institutet för mänskliga rättigheter tycker att det 
vore intressant att följa upp om barn och deras 
företrädare har kunskap om vart de kan vända sig 
för att kunna utkräva barnets rättigheter.

FÖRSLAG TILL FRÅGOR OCH 
REKOMMENDATIONER:

• Utveckla varför det funnits en tveksamhet till 
att ansluta sig till det tredje tilläggsprotokollet till 
barnkonventionen om en individuell klagorätt och 
varför det kräver en djupare analys än inför ratifi-
cering av andra individuella klagorätter?

• Finns det kunskap om i vilken utsträckning som 
barn och deras företrädare kan utkräva barnets 
rättigheter och i vilken utsträckning barn och 
deras företrädare har kunskap om hur de ska gå 
till väga för att utkräva sina rättigheter inom olika 
områden?

• Vilka åtgärder har vidtagits för att sprida kun-
skap om hur barn och deras företrädare kan 
använda de klagomålsmekanismer som finns till 
andra konventioner om mänskliga rättigheter?

18 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag 
s. 331–339. 
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3. Inkorporeringen

II. RÄTTIGHETER I KONVENTIONEN 
OCH DESS TILLÄGGSPROTOKOLL 
3. Inkorporeringen

A. Generella implementeringsåtgärder (artik-
larna 4, 42 och 44.6)

Referens till LoI II A p. 4 och svar på LoI I p. 
2 (a) och II A p 4.

Införlivande av konventionsåtaganden om mänsk-
liga rättigheter i svensk rätt sker oftast genom att 
lagstiftaren justerar svenska bestämmelser så att 
överensstämmelse uppnås med konventionens 
krav. Denna införlivandemetod kallas transfor-
mering. När lagstiftaren vid införlivandet i stället 
bedömt att Sveriges befintliga författningar redan 
tillgodoser åtagandena i konventionen och att inga 
införlivandeåtgärder behövs, brukar det benämnas 
konstaterande av normharmoni.

Ett annat tillvägagångssätt för införlivande av 
konventioner är inkorporering, vilket innebär att 
konventionen görs direkt tillämplig som lag i lan-
det. De enda konventioner om mänskliga rättighe-
ter som hittills inkorporerats i svensk rätt är den 
europeiska konventionen om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna (Europakonventionen) och sedan 
1 januari 2020 barnkonventionen. 

Regeringen anger i sin rapport till barnrättskom-
mittén att konventionen genom en inkorporering 
inte ges företräde framför annan lag. Eftersom 
kunskapen om hur en konvention och i synnerhet 
en inkorporerad konvention ska tolkas och tilläm-
pas inte är särskilt utbredd bland rättstillämpare på 
olika nivåer i Sverige är det av vikt att detta utta-
lande inte missförstås. 

Enligt regeringsformen (RF) gäller den formella 
lagkraftens princip (8 kap. 18 § RF) enligt vilken 
en lag inte får ändras eller upphävas på annat sätt 
än genom lag. Den formella lagkraftens princip är 
ett uttryck för normhierarkin och innebär i för-
längningen att en författning av högre konstitutio-
nell valör har företräde framför en författning av 
lägre valör. Det innebär att grundlag har företräde 
framför annan lag, att vanlig lag har företräde 
framför förordning och att förordning har företrä-
de framför myndighetsföreskrifter.19 

Institutet för mänskliga rättigheter vill uppmärk-
samma barnrättskommittén på att regeringen i 
samband med inkorporeringen gjorde bedöm-
ningen att det inte fanns skäl att särskilt reglera 
konventionens ställning i förhållande till annan 
lagstiftning. Regeringen framförde att de eventuel-
la normkonflikter som kan uppstå bör kunna lösas 
av domstolarna och förvaltningsmyndigheterna 
med hjälp av olika rättstillämpningsmetoder.20  

I praktiken innebär detta att barnkonventionen 
gäller som vanlig lag och har vid en normkonflikt 
med författningar med samma valör inte per auto-
matik företräde. En normkonflikt med en författ-
ning av samma valör får därmed lösas med hjälp 
av olika tolknings- och rättstillämpningsmetoder, 
såsom principen om att en specialregel går före en 
allmänt hållen bestämmelse och principen om att 
yngre lag går före äldre. Beroende på omständig-
heterna i det enskilda fallet innebär det att barn-
konventionen skulle kunna få företräde framför 
annan lag av samma valör.

19 Se även Ds 2019:37 Vägledning vid tolkning och tillämpning av 
FN:s konvention om barnets rättigheter s. 69 och 70.
20 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om 
barnets Rättigheter s. 85 och 86. 
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Att internationella konventioner inte inkorporeras 
i svensk rätt betyder inte att de saknar betydelse 
för myndigheternas och domstolarnas beslutsfat-
tande. Det ankommer på Sverige som konven-
tionsstat att, genom t.ex. lagstiftning, löpande se 
till att den interna rättsordningen stämmer överens 
med landets internationella åtaganden. Både dom-
stolar, statliga myndigheter, regioner och kommu-
ner är dessutom skyldiga att så långt det är möjligt 
tolka svenska interna rättsregler på ett sådant sätt 
att de blir förenliga med Sveriges konventions-
åtaganden om de mänskliga rättigheterna (s.k. 
fördragskonform tolkning).

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 
2020. Av regeringens proposition om inkorpore-
ring av FN:s konvention om barnets rättigheter 
framgår att genom inkorporering ges barnkon-
ventionen ställning som svensk lag, vilket innebär 
ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och 
ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhål-
lande till barnkonventionen. Bakgrunden var bland 
annat att regeringen ansåg att barnkonventionen 
inte fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen. 
Det konstaterades också att konventionen inte får 
genomslag om den inte knyts till den lagstiftning 
som gäller i kommunens eller myndighetens verk-
samhet.21 

Även om institutet på flera sätt kan se en positiv 
effekt av att barnkonventionen blev svensk lag, 
inte minst genom att vägledande praxis har börjat 
utvecklas, har bland annat en studie av UNICEF 
Sverige visat att underinstanserna hittills inte har 
vägletts av den praxis som utvecklats.22

Utveckling av sådan praxis tar tid, men det skulle 
nu snart tre år efter ikraftträdandet av barnkon-
ventionen som svensk lag vara av intresse att följa 
upp effekterna av inkorporeringen och då inte en-
dast utvecklingen av rättspraxis i domstolarna utan 
även hur konventionen som lag tolkas och tilläm-

21 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om 
barnets Rättigheter s. 1 och 74. 
22 Se UNICEF Sverige (2021) Barnkonventionen som lag i prakti-
ken - En granskning av domar från 2020. 

pas av rättstillämpare inom statliga myndigheter, 
regioner och kommuner. Inför ikraftträdandet av 
barnkonventionen som lag genomfördes ett kun-
skapslyft bland kommuner, regioner och statliga 
myndigheter. Vidare tog regeringen initiativ till 
att en vägledning för tolkning och tillämpning av 
barnkonventionen togs fram.23

Regeringen anger i sin strategi för det nationella 
arbetet med mänskliga rättigheter att effekterna 
av en inkorporering och fortsatt transformering 
av barnkonventionen bör följas upp och utvär-
deras.24  En sådan uppföljning och utvärdering 
har ännu inte genomförts. I första hand skulle 
en sådan uppföljning och utvärdering bidra till 
kunskap om det behövs ytterligare åtgärder för att 
barnkonventionen ska få fullt genomslag i frågor 
och beslut som rör barn på nationell, regional och 
lokal nivå. I likhet med regeringen anser Institutet 
för mänskliga rättigheter att en sådan utvärdering 
även kan bidra till viktig kunskap om hur man bäst 
säkerställer efterlevnaden av Sveriges övriga kon-
ventionsåtaganden om mänskliga rättigheter och 
uppnår ett förstärkt rättsligt skydd för de mänsk-
liga rättigheterna. Det vore i en uppföljning också 
av intresse att undersöka vilket genomslag ovan 
nämnda kunskapslyft och vägledning fått.

FÖRSLAG TILL FRÅGOR OCH 
REKOMMENDATIONER:

• När kommer en uppföljning och utvärdering av 
effekterna av en inkorporering av barnkonventio-
nen, innefattande hur konventionen tillämpas och 
knyts till annan lagstiftning inom statliga myndig-
heter, kommuner och regioner, att ske?

• Kommer en sådan uppföljning och utvärdering 
att innefatta vilket genomslag kunskapslyftet fått 
och hur vägledningen för att tolka och tillämpa 
barnkonventionen används och tolkas i statliga 
myndigheter, kommuner och regioner?

23 Ds 2019:37 Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s 
konvention om barnets rättigheter.
24 Skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet 
med mänskliga rättigheter s. 12 och 24. 
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4. Regeringens uppföljning av strategin

4. Regeringens uppföljning
av strategin

Referens till LoI II A p. 5 (a) och svar på LoI 
II A p. 5 (a).

Sverige har haft två nationella strategier för ge-
nomförandet av barnkonventionen som har 
beslutats av Sveriges riksdag.25 Den nu gällande be-
slutades 2010. En strategi bör vara långsiktig, men 
den bör också följas upp med jämna mellanrum. 
Av strategin för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige från 2010 framgår att den ska ses över och 
följas upp med jämna mellanrum för att säkerstäl-
la att den är effektiv och användbar för att stärka 
barnets rättigheter i Sverige.26  

En sådan uppföljning har inte skett. I sin rapport 
till kommittén hänvisar regeringen till den utvärde-
ring som Barnombudsmannen gjorde i förhållande 
till det uppdrag regeringen gav till ombudsmannen 
om att sprida kunskap om strategin. Institutet för 
mänskliga rättigheter vill uppmärksamma kom-
mittén på dels att utvärderingen gjordes 2014, dels 
att en sådan utvärdering bör ligga till grund för en 
handlingsplan för fortsatta åtgärder. 

Här bör även noteras att Barnombudsmannen en-
ligt lag själv bestämmer den närmare inriktningen 
av sitt arbete varför regeringen måste säkerställa 
att återkommande utvärderingar eller uppfölj-
ningar även sker på annat sätt än genom ombuds-
mannen. Barnombudsmannens utvärderingar och 
uppföljningar är av stor vikt, men ombudsmannen 
är inte den som ytterst ansvarar för genomföran-
det av barnkonventionen i Sverige.

På samma sätt har regeringen uttalat att strategin 
från 2016 för det nationella arbetet med mänskli-
ga rättigheter löpande kommer att följas upp och

25 Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention 
om barnets rättigheter i Sverige som gällde mellan 1999–2010 och 
prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter som 
alltjämt gäller. 
26 Prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige s.11. 

utvärderas.27  I mars 2022 fattades ett beslut om 
att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och 
analysera vissa insatser inom området mänskliga 
rättigheter.28

En uppföljning av strategin för att stärka bar-
nets rättigheter har, som ovan nämnts, inte skett. 
Institutet för mänskliga rättigheter anser att det 
vore angeläget att en sådan uppföljning kom till 
stånd. Strategin kan t.ex. behöva uppdateras med 
utgångspunkt i att barnkonventionen har inkorpo-
rerats. Vidare är det av vikt att en handlingsplan 
med åtgärder, med utgångspunkt i strategin, tas 
fram för att fortsatt kunna stärka genomförandet 
av barnkonventionen på alla nivåer i samhället. I 
ett sådant arbete bör dels barn och unga själva, 
dels organisationer från civilsamhället involveras.

I vår dialog med olika aktörer under våren 2022 
har vi kunnat notera en utveckling vid statliga 
myndigheter, regioner och kommuner, där arbe-
tet med barnets rättigheter har börjat samordnas 
med det generella arbetet med mänskliga rättig-
heter. Institutet för mänskliga rättigheter ser detta 
som en nödvändig och positiv utveckling. För 
att fortsatt stödja en sådan utveckling och skapa 
möjligheter för kunskapsöverföring mellan arbetet 
med barnets rättigheter och arbetet med mänskliga 
rättigheter vore det klokt att följa upp strategin för 
att stärka barnets rättigheter parallellt med uppfölj-
ningen av vissa insatser inom området mänskliga 
rättigheter. En sådan samordning skulle skapa 
en tydligare nationell styrning för det arbete som 
bedrivs inom statliga myndigheter, kommuner 
och regioner. Här kan det även vara klokt att sam-
ordna med uppföljning av strategin för funktions-
hinderspolitiken.

27 Skr. 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet 
med mänskliga rättigheter s. 39. 
28 A 2022/00390 Uppdrag till Statskontoret att följa upp och 
analysera vissa insatser inom området mänskliga rättigheter. 
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FÖRSLAG TILL FRÅGOR OCH 
REKOMMENDATIONER:

• När kommer strategin för att stärka barnets rät-
tigheter att följas upp?

• Kommer en handlingsplan att tas fram, med
utgångspunkt i strategin, för att fortsatt stärka
genomförandet av barnkonventionen på alla nivåer
i samhället?

• Kommer uppföljningen av strategin för att stärka
barnets rättigheter att samordnas med uppfölj-
ningen av vissa insatser inom området mänskliga
rättigheter och uppföljning av andra strategier
såsom strategin för funktionshinderspolitiken?
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5. Regeringens uppföljning av arbetet med barnets rättigheter
5. Regeringens uppföljning av
arbetet med barnets rättigheter

Referens till LoI II A p. 5 (b) och CRC/C/
SWE/CO/5 p. 12 och svar på LoI II A p. 5 (b).

Barnrättskommittén har rekommenderat att 
Sverige inrättar en högnivåmekanism med ett 
tydligt mandat och med befogenhet att säkerställa 
likvärdig tillgång till alla rättigheter på regional
och kommunal nivå. 

Kommittén rekommenderar även att det avsätts 
nödvändiga mänskliga, tekniska och ekonomiska 
resurser för att detta ska fungera effektivt.

Institutet för mänskliga rättigheter ser inte att Sve-
riges svar fullt ut responderar på frågan i LoI. 

Institutet anser samtidigt att det inte är alldeles 
tydligt med vad som avses med frågan i LoI och 
den rekommendation som gavs till Sverige 2015.

FRÅGA TILL
BARNRÄTTSKOMMITTÉN:

• Institutet för mänskliga rättigheter skulle vilja att 
barnrättskommittén förtydligade vad som avses 
med rekommendationen i CRC/C/SWE/CO/5 p. 12.

Nationellt, 
regionalt 
och lokalt
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BARNOMBUDSMANNENS OBEROENDE



6. Barnombudsmannens oberoende

Referens till LoI II A p. 9 och svar på LoI
II A p.9.

Precis som Institutet för mänskliga rättigheter har 
Barnombudsmannen inte möjlighet att pröva en-
skilda klagomål. Kontakten med allmänheten är av 
stor vikt för att ta del av de brister som finns vad 
gäller säkerställandet av de mänskliga rättigheterna 
för både barn och vuxna. Institutet följer med in-
tresse hur Barnombudsmannens förslag till reger-
ingen om hur en möjlighet att ta emot och utreda 
enskilda klagomål från barn och unga skulle kunna 
se ut och hur ett sådant förslag kommer att tas 
om hand.

Institutet skulle i detta sammanhang vilja ta upp 
vikten av att en oberoende övervakningsmeka-
nism av barnets rättigheter också i realiteten har 
ett oberoende och tillräckliga resurser för att verka 
effektivt.

För att garantera oberoendet finns Barnombuds-
mannens uppgifter reglerade i lagen (1993:335) om 
Barnombudsman. Här anges bland annat att det är 
ombudsmannen som själv bestämmer sin organi-
sation och den närmare inriktningen av sitt arbete. 

Precis som för Institutet för mänskliga rättigheter 
är Barnombudsmannens oberoende centralt för 
att ombudsmannen ska kunna bevaka hur barn-
konventionen efterlevs i samhället och driva på 
genomförandet i kommuner, regioner och myndig-
heter genom att uppmärksamma brister i tillämp-
ningen av barnkonventionen och till regeringen 
föreslå förändringar i lagar och förordningar.

 

Barnombudsmannen inrättades 1993 och har i 
uppdrag att företräda barns och ungas rättighe-
ter och intressen utifrån barnkonventionen. År 
2002 förtydligades Barnombudsmannens roll som 
företrädare för barns och ungas rättigheter och 
intressen. Ombudsmannen gavs här en ökad själv-
ständighet i förhållande till regeringen genom att 
ombudsmannens mandat bestämdes av riksdagen 
i lag och att ombudsmannen gavs vissa rättsliga 
befogenheter. Som utgångspunkt för förändringar-
na angavs bland annat Parisprinciperna.29  

Vidare angavs att för att Barnombudsmannen ska 
kunna verka effektivt krävs att tillräckliga resurser 
ställs till myndighetens förfogande. I detta sam-
manhang nämns också s.k. nakna regleringsbrev, 
dvs. att regeringen inte i samband med överläm-
nandet av de anslag till myndigheten som riksda-
gen beslutat om ska detaljreglera hur medlen ska 
användas kommande år. Regeringen framförde 
då att en tydligare reglering av Barnombudsman-
nens uppgifter i lag minskade behovet av styrning 
i regleringsbrevet. Samtidigt angavs att den öka-
de självständigheten inte hindrar att regeringen i 
samråd med ombudsmannen från tid till annan ger 
denne uppdrag som inte inkräktar på ombudsman-
narollen.30  

När vi tittar på de senaste årens regleringsbrev 
för Barnombudsmannen kan vi se att styrningen 
av ombudsmannens verksamhet har ökat genom 
särskilda uppdrag från regeringen. 

29 Prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman s. 10–16.
30 Prop. 2001/02:96 En Förstärkt Barnombudsman s. 15. 

6. Barnombudsmannens oberoende
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FÖRSLAG TILL FRÅGOR 
OCH REKOMMENDATIONER:

• Hur beaktas Barnombudsmannens självstän-
dighet och möjlighet att enligt lag själv bestämma 
inriktningen av sitt arbete?

• På vilket sätt kommer regeringen att säkerställa 
att Barnombudsmannen har tillräckliga resurser 
för att kunna verka effektivt?

FÖRSLAG TILL FRÅGOR TILL 
BARNOMBUDSMANNEN I SAMBAND 

MED PRE-SESSION:

• Bedömer Barnombudsmannen att de har tillräck-
liga resurser för att verka effektivt?

• Har de uppdrag som regeringen givit Barnom-
budsmannen givits i samråd med ombudsmannen?
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7. Barnets bästa i lagstiftningsprocessen

B. Generella principer (artiklarna 2, 3, 6 och 
12)

Referens till LoI II B p.12 och svar på LoI II 
B p. 12

Institutet vill även göra barnrättskommittén 
uppmärksam på att regeringen i samband med 
inkorporeringen av barnkonventionen tydliggjor-
de att barnkonventionens bestämmelser fortsatt 
skulle transformeras in i nationell lagstiftning för 
att barnkonventionens bestämmelser skulle få 
genomslag. Regeringen uttryckte att en fortsatt 
transformering av konventionens bestämmelser 
inom olika rättsområden är minst lika betydelsefull 
som inkorporering för att barnets bästa ska få ge-
nomslag. Genom transformering kan författnings-
bestämmelser tydliggöra vad rättigheterna innebär, 
vilket ökar förutsebarheten och ger rättstillämpa-
ren ytterligare stöd i tolkningen och tillämpningen 
av konventionen.31  

Regeringen ansåg att det var grundläggande att 
det i det fortsatta transformeringsarbetet finns en 
gemensam utgångspunkt för hur barnkonventio-
nens bestämmelser tolkas. Eftersom en lag om 
inkorporering inte genom förarbeten kommer att 
ange hur konventionens artiklar bör tolkas är det 
betydelsefullt att t.ex. principen om barnets bästa 
är tydlig i andra förarbeten.

För att barnkonventionen ska få genomslag och 
betydelse för rättstillämpningen ansåg regeringen 
att konventionen i ökad grad bör synliggöras i 
förarbeten i lagstiftning där konventionen kan 
vara relevant. 

31 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om 
barnets rättigheter s. 93. 

Vidare ansåg regeringen att transformeringsarbetet 
behöver fortsätta och bli mer systematiskt för att 
få en tydligare koppling till rättigheterna i konven-
tionen, och att i det fortsatta transformeringsarbe-
tet bör fokus ligga på principen om barnets bästa 
som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser samt 
barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i förhållande till ålder och mognad.32

Mot den bakgrunden tillsattes en utredning, 
Barnkonventionsutredningen, som hade i upp-
drag att göra en kartläggning av huruvida svensk 
lagstiftning och praxis var i överenstämmelse med 
barnkonventionen, vilket också nämns i Sveriges 
rapport till kommittén. Barnkonventionsutred-
ningen konstaterade i sitt betänkande år 2020 att 
svensk lagstiftning i stort stod i överensstämmelse 
med barnkonventionen, men med undantag av 
ett 30-tal brister i överensstämmelsen.33 I Sveriges 
rapport till kommittén saknas dock en utförlig 
redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för att 
åtgärda de av utredningen identifierade bristerna. 

Barnrättighetsutredningen som utredde frågan 
om inkorporering av barnkonventionen lyfte i sitt 
betänkande från 2016 fram att barnkonventionen 
bör komma till uttryck i förarbeten i högre ut-
sträckning och föreslog att en bestämmelse tas in 
i kommittéförordningen (1998:1474) med inne-
börden att om förslag i ett betänkande har betydel-
se för barnets rättigheter ska konsekvenserna i det 
avseendet anges i betänkandet.34  

En sådan bestämmelse har inte införts i kommit-
téförordningen. Offentliga utredningar får dock 
ibland direktiv om att beakta barnrättsperspekti-

32 Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om 
barnets rättigheter s. 92–94. 
33 SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt. 
34 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag s. 320–
323. 

7. Barnets bästa 
i lagstiftningsprocessen
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vet eller att analysera förslagens konsekvenser 
för barn.

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 
1 januari 2022 och har ännu endast fått ett fåtal 
remisser. Den erfarenhet som medarbetare vid 
institutet har sedan tidigare och utifrån att tagit del 
av Barnombudsmannens remissvar i olika frågor 
är att det ofta saknas en analys av vilka konsekven-
ser förslagen får för barn och särskilt för barnets 
mänskliga rättigheter. Ofta nämns barnkonven-
tionens grundläggande principer och ibland även 
andra relevanta artiklar i barnkonventionen, men 
själva analysen av hur rättigheterna påverkas av 
förslaget saknas många gånger eller är bristfällig.

Institutet för mänskliga rättigheter anser att en 
bestämmelse i kommittéförordningen på det sätt 
som Barnrättighetsutredningen föreslog 2016 skul-
le bidra till ett mer systematiskt transformerings-
arbete. Institutet anser också att det finns behov 
av ett stöd för hur sådana konsekvensanalyser kan 
göras och har för avsikt att främja utvecklingen av 
ett sådant stöd.

FÖRSLAG TILL FRÅGOR 
OCH REKOMMENDATIONER:

• Hur har de brister som Barnkonventionsutred-
ningen identifierade 2020 vad gäller svensk lag-
stiftnings överensstämmelse med barnkonventio-
nen åtgärdats?

• Vilka initiativ har tagits för att det fortsatta trans-
formeringsarbetet ska bli mer systematiskt?

• Utveckla varför en bestämmelse, med innebörd-
en att om förslag i ett betänkande har betydelse 
för barnets rättigheter ska konsekvenserna i det 
avseendet anges i betänkandet, inte har förts in i 
kommittéförordningen (1998:1474).

• Finns det från regeringens sida planer på att ta 
fram ett stöd för hur sådana konsekvensanalyser 
kan genomföras?
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