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SAMMANFATTNING 

Denna litteraturstudie undersöker hur begreppet ”barnets bästa” bör tolkas enligt FN:s konvention om 

barnets rättigheter, samt vilka konsekvenser olika kulturella tolkningar av begreppet får för barn i de 

olika konventionsstaterna. För att undersöka detta har en idéanalys av artikel 3 och FN:s 

barnrättskommitté allmänna kommentarer nummer 14 genomförts. Samt en innehållsanalys av FN:s 

barnrättskommittés senaste sammanfattande kommentarer av samtliga konventionsstaters periodiska 

rapporter.  

Genom idéanalysen framkom att ”barnets bästa” bör tolkas som att barnet är en individ med egna 

erfarenheter, förmågor och önskemål. En individ som ständigt utvecklas och vars röst bör prioriteras 

på grund av dennes naturliga sårbarhet i samhället. I beslutsprocesser där vad som är ”barnets bästa” 

ska avgöras bör barnets egna åsikter beaktas i den mån som är rimlig samtidigt som hänsyn bör tas till 

barnets intersektionalitet och holistiska utveckling.  

Vid analys av de sammanfattande kommentarerna framkommer att begreppet tolkas annorlunda i 

olika kulturer. Detta påverkar de berörda barnen då konventionsländernas tolkning av ”barnets bästa” 

medför olika förhållningssätt och implementering av begreppet. Analysen visar också på tillfällen där 

konventionsländer har tolkat betydelsen av begreppet på samma sätt som studieförfattaren, men har 

på grund av avsaknad av kulturell legitimitet för begreppet inte implementerat det på det sätt som 

konventionen syftar till.  

Ledord: ”Barnets bästa”, ”FN:s konvention om barnets rättigheter”, ”Implementering”, ”kultur”  
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ABSTRACT 

This study examines how the principle of the best interests of the child should be interpreted 

according to the United Nations Convention on the Rights of the Child, and the impact that different 

cultural interpretations of the principle has on children in the Contracting States. To examine this, an 

idea analysis of Article 3 and the Child Rights Committee's general comment number 14 have been 

executed, as well as a content analysis of the Child Rights Committee’s last concluding observations 

of all Contracting States’ periodic reports. 

The idea analysis revealed that the best interests of the child should be interpreted as that the child is 

an individual with its own experiences, abilities and desires. An individual that is constantly evolving 

and whose voice should be given priority because of its natural vulnerability in society. When 

deciding what is in the best interests of the child, the child's own views needs to be taken into 

consideration in a reasonable extend, while at the same time taking into account the child's 

intersectionality and holistic development. 

The content analysis of the concluding observations showed that the concept of the best interest of the 

child is interpreted differently in different cultures. This affects the children concerned as Contracting 

States’ different interpretation of the child’s best interests entails different approaches and 

implementation of the principle. The analysis also shows that in some cases Convention States have 

interpreted the meaning of the principle in the same way as the study author, but due to the lack of 

cultural legitimacy for the term, not implemented it in accordance to the Convention of the Rights of 

the Child. 

Keywords: ”the best interest of the child”, ”United Nations Convention on the Rights of the Child”, 

”implementation”, ”culture” 
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1.0 INLEDNING 

Hösten 2015 befann jag mig på praktik på ett socialkontor i Benin i Västafrika. Jag hade precis 

bevittnat mina kollegor på socialkontoret låta en psykisk sjuk kvinna och hennes sju barn, döende av 

undernäring och misskötsel, lämna området utan protest. I samma stund de passerade grinden till 

området vände jag mig till mina kollegor och frågade varför de inte gjorde något för att hjälpa barnen. 

De hade tidigare informerat mig om att de arbetade utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, så 

varför lät de döende barn lämna socialkontoret utan att agera? ”För att mamman inte ville ha hjälp” 

var svaret. På det specifika socialkontoret och samtliga andra socialkontor jag besökte under min tid i 

Benin prioriterades föräldrars rätt till självbestämmande över barnens rätt till liv, trots att detta bryter 

mot barnkonventionens artikel 3 gällande ”Barnets bästa”. Jag fick nu med egna ögon bevittna hur de 

lokala socialarbetarnas tolkning av begreppet ”barnets bästa” skiljde sig markant från den tolkning 

jag tidigare stött på inom socialt arbete i Sverige. Begreppets olika innebörd för mig och mina 

kollegor påverkade hur vi bemötte samt arbetade med barnen på socialkontoret. Något som fick mig 

att börja reflektera över hur barn på olika platser i världen påverkas på olika sätt, trots att det är 

samma rättsliga dokument som ska ligga till grund för det sociala arbetet i de olika länderna.  

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets 

bästa komma i främsta rummet.” 

Så lyder artikel 3.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter. I studien benämns konventionen som 

barnkonventionen. Barnkonventionen anses vara det mest erkända internationella barnrättsdokument 

som existerar och har hittills ratificerats av 196 konventionsländer (UNICEF, 2016). Gruppen barn 

anses vara sårbar och förlitar sig därför på vuxna att tillfredsställa nödvändiga fysiska, psykiska och 

själsliga behov och befinner sig därför i beroendeställning till andra samhällsgrupper och de 

värderingar och föreställningar de har gällande barns rättigheter (Kaime, 2011 och 

Barnrättskommittén, 2013). Vilket inflytande har barnkonventionen på dessa samhällen och vilken 

effekt har det på hur man inom dem förhåller sig till socialt arbete med barn? Det finns viss forskning 

som handlar om hur konventionens budskap förstås och arbetas med i olika kulturer och samhällen. 

Samtidigt finns få texter som resonerar kring hur barnen som berörs av konventionens rättigheter 

påverkas av konventionsländernas implementering av rättigheterna. Därför kommer detta arbete 

också undersöka hur barn egentligen påverkas av vad som framgår i barnkonventionen samt av hur 

den tolkas och implementeras av konventionsländerna.  

2.0 BAKGRUND 

2.1 FN:s konvention om barnets rättigheter  

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal vilket består av 54 artiklar som 

konstaterar att barn är egna individer med egna rättigheter som är okränkbara (UNICEF, 2008). Efter 

att konventionen trädde i kraft år 1990 har den ratificerats av 196 stater. Det är endast USA och 

Sydsudan som ännu inte har antagit konventionen. Konventionen omfattar alla barn och individer upp 

till 18 år, förutom den artikel gällande barn i krig vilken stadgar att personer under 15 år inte får 

rekryteras till soldater. Barnkonventionen fungerar som en utgångspunkt snarare än en färdig produkt. 

Den slår fast principer och internationella normer gällande barns rättigheter men det återstår för 

konventionsländerna att utveckla dessa normer i konkreta politiska åtgärder och lagstiftning, vilket 
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innebär att konventionsstaternas tolkning av konventionen blir central. Barnrättskommittén har därför 

ägnat mycket tid åt att klarlägga sin version av tolkningen. I dess kommentarer till artiklarna beskrivs 

vad som krävs av konventionsstaterna för att kunna tillämpa artiklarna på ett sådant sätt som 

överensstämmer med Barnrättskommitténs tolkning av dem (ibid). Dessa kommentarer kallas 

”allmänna kommentarer” och finns till flera av artiklarna. De är baserade på den ursprungliga tanken 

och avsikten med varje artikels formulering. Detta blir särskilt klart i Barnrättskommitténs allmänna 

kommentarer nummer 14, vilka behandlar artikel 3 i konventionen, där det står utskrivet att 

konventionsstaternas eventuella tolkningar av begreppet ”barnets bästa” inte får anpassas så pass 

mycket enligt konventionsländernas olika kulturer att den genomsyrande andan i konventionen tappas 

bort (Barnombudsmannen, 2013).  

Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 

behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess 

föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och ska för 

detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 

för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 

gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn (UNICEF, 2008) 

Artikel 12 

1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet 

(UNICEF, 2008). 

I de allmänna kommentarer som tillhör artikel 3 belyses vikten av ha barnkonventionens övriga 

grundprinciper i åtanke vid tolkning av vad som är bäst för barnet. Förutom artikel 3 och 12 är det 

artikel 2 och 6 som erkänns som barnkonventionens grundprinciper. Dessa fyra grundprinciper är 

tänkta att vara komplement till varandra och ska användas som hjälp vid tolkning av både 

konventionens grundprinciper och övriga artiklar (Englundh, 2009). Även om de nedan nämnda 

artiklarna inte benämns vid namn i studien förutom i detta kapitel, så berörs ändå artiklarnas innebörd 

all diskussion om artikel 3. Innebörden av grundprinciperna berörs alltså både i analys och 

slutdiskussion av artikel 3 vilket gör det relevant att presentera dem. Utöver grundprinciperna 

behandlas även artikel 4 till viss del i studien. Artikel 4 förklarar att ansvaret för att implementera 

konventionens rättigheter ligger hos staten, det vill säga konventionsländernas lagstiftande organ. 

Den behandlas ofta i samband med diskussioner angående hur väl de resterande rättigheterna i 

konventionen implementeras (ibid). Grundprinciperna, framförallt artikel 3 och 6, framhäver 

tillsammans vikten av att ha barnets holistiska utveckling i åtanke vid bestämmelse av vad som är 

bäst för barnet. Med holistisk utveckling menas att barnet ska få chans att utveckla alla de egenskaper 

som ökar barnets chanser till självförverkligande, såsom barnets psykiska, emotionella, kognitiva och 

sociala utveckling (UNICEF, 2008). 



Barnets bästa 

   

3 

 

Artikel 2  

1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

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

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. 

3. Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas 

mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares 

eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro (UNICEF, 2008). 

Artikel 4 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för 

att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det 

yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt 

samarbete (UNICEF, 2008). 

Artikel 6 

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling (UNICEF, 2008). 

2.2 FN:s barnrättskommitté 

FN:s barnrättskommitté består av 18 oberoende experter från olika konventionsstater med uppgift att 

övervaka ländernas tillämpning av barnkonventionens rättigheter. FN:s barnrättskommitté kommer i 

studien endast att hänvisas till som Barnrättskommittén. Barnrättskommitténs ledamöter har i uppgift 

att tolka barnkonventionen, att stödja och vägleda konventionsländerna i deras genomförande av 

konventionen och att återrapportera till FN:s generalförsamling (Englundh, 2009).  

Alla konventionsstater är skyldiga att regelbundet lämna landrapporter till Barnrättskommittén om 

hur arbetet med barns rättigheter fortgår i landet. En första rapport måste lämnas två år efter det att 

landet har anslutit sig till konventionen och därefter lämnas en rapport vart femte år. 

Barnrättskommittén granskar dessa landrapporter och lämnar därefter kritik till konventionsstaterna i 

form av rapporter med sammanfattande kommentarer. Dessa sammanfattande kommentarer 

innehåller kritik och rekommendationer samlade under rubriker som berör flera områden, exempelvis 

ländernas budgetresurser, deras arbete med att implementera rättigheterna, kritik vid misskötsel samt 

rekommendationer för framtiden (Barnrättskommittén, 1993). Rapporterna förväntas ligga till grund 

för diskussion av regeringen i det aktuella konventionslandet. Rekommendationerna i rapporterna 

förväntas bli åtgärdade och kommer följas upp av kommittén vid nästa rapporteringstillfälle 

(Englundh, 2009).  

Det är också Barnrättskommittén som skriver de allmänna kommentarer som används vid tolkning av 

barnkonventionens artiklar. Det är viktigt att skilja på Barnrättskommitténs sammanfattande 

kommentarer (på engelska kallas de concluding observations), vilka är de rapporter som 

Barnrättskommittén skriver som svar på konventionsstaternas landrapporter, och 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer (på engelska kallas de general comments), vilka ska 

användas som hjälp vid tolkning av barnkonventionens artiklar. De allmänna kommentarerna bidrar 

med riktlinjer av hur artiklarna bör tolkas och implementeras. Det finns inte allmänna kommentarer 
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till alla artiklar i konventionen men det publiceras kontinuerligt nya (Englundh, 2009). Det är 

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 14 som behandlar artikel 3 (Barnombudsmannen, 

2013) och det är denna som främst används i studien.  

3.0 RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE 

Då barnkonventionen är det mest erkända internationella barnrättsdokument som existerar, ratificerat 

av 196 konventionsländer (UNICEF, 2016), går det att föreställa sig hur många barn som påverkas av 

rättigheterna i konventionen. Då ett land ratificerar barnkonventionen innebär detta dock inte att 

konventionens rättigheter automatiskt implementeras i konventionsländernas juridiska och sociala 

system. Både Sverige och Benin har ratificerat barnkonventionen vilket innebär att båda stater är 

skyldiga att implementera rättigheterna. I praktiken kan det dock se annorlunda ut 

(Barnrättskommittén, 2005 och Barnrättskommittén, 2015). I Sverige exempelvis är ”Barnets bästa” 

ett begrepp som ska genomsyra allt socialt arbete som rör barn. Det hänvisas till i allt från lagar, 

exempelvis SFS 2006:458 till etiska riktlinjer (Akademikerförbundet SSR, 2013). På socialkontoren i 

Benin prioriterades istället den lokala kulturen över rättigheterna i konventionen. Olika 

förhållningssätt till barnkonventionen påverkar också tillämpningen av konventionens rättigheter, 

något som ger konsekvenser för de barn som berörs av rättigheterna (Barnombudsmannen, 2013). 

Denna studie förväntas bidra med ökad kunskap om hur barn påverkas av olika kulturella tolkningar 

av begreppet ”barnets bästa” och på så sätt belysa vikten av att ständigt ha begreppet i åtanke vid 

implementeringsarbete av rättigheterna i barnkonventionen och anpassa arbetet efter detta. 

4.0 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet ”barnets bästa” bör tolkas enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter samt hur olika kulturella tolkningar av begreppet påverkar barnet.  

4.1 Frågeställningar 

 Vad uttrycker Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14 angående hur artikel 3 och 

begreppet ”barnets bästa” bör tolkas gällande intersektionalitet, människosyn och samhällssyn? 

 Vad innebär ”barnets bästa” i olika kulturella kontexter? 

 Vilka konsekvenser får de olika kulturella tolkningarna av begreppet ”barnets bästa” för barn som 

berörs av rättigheterna? 

 

5.0 STUDIENS AVGRÄNSNING  

Studien har avgränsats till att undersöka hur begreppet ”barnets bästa” tolkas och tillämpas i 

individualistiska/ kollektivistiska samt traditionella/ moderna samhällen. Förvisso kan individuella 

samhällen ha kollektivistiska influenser och vice versa. Traditionella samhällen kan också ha 

moderna inslag, och tvärtom. Komplexiteten i denna typ av analys var dock för omfattande för 

studien vilket ledde till att studien avgränsades till att endast benämna samhällen som 

”individualistiska” eller ”kollektivistiska”, samt ”traditionella” eller ”moderna”, baserat på vilken 

kultur som starkast genomsyrar samhället. 
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6.0 DISPOSITION 

I studiens första del sker en introduktion till ämnet där det motiveras varför det aktuella ämnet är valt. 

Efter detta redovisas studiens primärkällor för att tidigt ge en överblick av vad studien kommer 

handla om. Sedan sker en presentation av studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. Följande 

kapitel presenterar studiens centrala begrepp. Efter detta presenteras studiens forskningsöversikt. 

Därefter följer ett metodavsnitt inom vilket urvalsmetoden och analysmetoderna motiveras samt där 

studiens reliabilitet, validitet och etiska förhållningssätt diskuteras. Det följande analyskapitlet är 

indelat i två steg, steg ett representerar analys av barnkonventionens artikel 3. Artikel 3 analyseras 

tillsammans med Barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 14 med hjälp av en idéanalys 

för att undersöka hur begreppet enligt barnkonventionen bör tolkas. Steg två analyserar 

Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer. En innehållsanalys av Barnrättskommitténs 

senaste sammanfattande kommentarer på samtliga konventionsländers periodiska rapporter 

genomförs för att undersöka hur de tolkar och arbetar med begreppet ”barnets bästa”. Att dela upp 

analysarbetet på detta sätt kom naturligt då analysarbetet i sig skedde i två steg och resultatet av 

denna redovisas därför tydligast separat. Under kapitlet ”slutsats” diskuteras analysresultatet 

tillsammans med vad som framkom under kapitlet där forskningsöversikten presenterades. 

Studieförfattaren presenterar studiens resultat och slutsatser. Under det följande diskussionskapitlet 

reflekterar studieförfattaren över studiens utformning. Studiens sista kapitel ger förslag på vidare 

forskning.   

7.0 CENTRALA BEGREPP 

7.1 Begreppet ”barn” 

Enligt barnkonventionen (UNICEF, 2016) ska individer under 18 år definieras som ”barn”, så länge 

inte specifika konventionsländer lagstadgar en lägre myndighetsålder.  Denna definition lämnar 

öppen tolkning för när barndomen börjar. Det är alltså upp till konventionsländerna att bestämma om 

barndomen börjar vid befruktning, födsel eller vid en specifik tidpunkt där emellan. I vissa artiklar 

anger dock konventionen en tydlig åldersgräns; dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till 

frigivning får exempelvis inte utdömas till individer under 18 år (artikel 37, UNICEF, 2008). 

Barnättskommittén menar att vissa konventionsländers bestämmelser om skilda åldersgränser för 

pojkar och flickor kan gynna könsdiskriminering. Som exempel nämns då konventionsländer sätter 

olika åldersgränser för flickor och pojkar då det gäller äktenskapsmognad (UNICEF, 2016). Något 

som enligt Hashemi (2007) är vanligt förekommande i länder där muslimsk lag råder. I länder som 

opererar under sharialagar är det vanligt att barns myndighetsålder baseras på barnets könsmognad. 

Då barnet genomgår pubertet och uppvisar tecken på mognad, exempelvis flickors menstruation, 

anses denna vara vuxen och slutar därför skyddas av rättigheterna i konventionen. Därför kan 

myndighetsåldern skilja sig åt från barn till barn. I artikel 1 i barnkonventionen (UNICEF, 2016) 

uppmanas konventionsländerna att vid bestämmande av myndighetsålder ta hänsyn till hur barnet 

påverkas av att myndighetförklaras vid en viss ålder. Det är viktigt att minnas att då barnet inte längre 

anses vara ”barn” juridiskt sett slutar också barnet att skyddas av rättigheterna i konventionen 

(Brattlund, Samuelsson, 1996). Studien tar hänsyn till att åldersgränserna kan skiljas åt mellan olika 

konventionsländer men då begreppet barn nämns i studien så syftas till barnkonventionens definiering 

av begreppet, alltså individer under 18 år. 
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7.2 Begreppet ”kultur”  

Kultur är ett brett begrepp som behöver förstås i olika kontexter och ur olika perspektiv och bör inte 

ses som något statiskt utan snarare som något som ständigt förändras. På övergripande nivå kan 

kultur förklaras som då individer sätter gemensamma symboler, perspektiv och normer i system 

vilket bildar organiserade grupper med en gruppgemenskap som kan vara i oändlighet. Individer i ett 

samhälle bidrar ständigt till förändringen av den lokala kulturen genom socialt samspel samt 

användningen och omsättningen av materiella ting. Individer tillskrivs kulturella ramar inom vilka de 

bildar sin egen självbild. Med hjälp av de kulturella ramarna samt den individuella självbilden finner 

individerna också grupptillhörighet med varandra. Kultur blir därför en av hörnstenarna i individers 

och gruppers syn på sig själva och den värld de lever i. Dessa gemensamma symboler, perspektiv och 

normer fungerar bland annat som det lim som håller ihop gruppen och kan ofta verka i det tysta och 

endast vara märkbara för de som är utomstående gruppen. Kultur kan alltså beskrivas som ett inlärt 

och delat beteendemönster som vägleder individer genom livet.  Dessa kulturellt gemensamma 

symboler, perspektiv och normer bidrar med stabilitet till det sociala samspelet gruppmedlemmarna 

sinsemellan (Kaime, 2011).  

Det kan vara svårt att identifiera vilka komponenter kulturer är uppbyggda av då de ofta skiljer sig åt. 

De kategorier som dock ofta definierar olika kulturer kan vara språk, religion, etnicitet, syn på familj 

och könsroller. De politiska och juridiska system som leder samhället påverkar också kulturen på 

grund av de normativa beteendemönster som medföljer (Telleria, 2014).    

8.0 FORSKNINGSÖVERSIKT 

8.1. Implementering av barnkonventionens rättigheter  

De olika artiklarna i barnkonventionen skiljer sig åt angående hur naturliga och väsentliga de är för 

människan. Som exempel på grundläggande fundamentala rättigheter nämns artikel 6 (rätten till liv) 

och artikel 2 (att få åtnjuta rättigheterna i konventionen utan risk att bli diskriminerad). Som motsats 

till dessa fundamentala rättigheter nämns artikel 3 (barnets bästa), med motiveringen att denna artikel 

inte alltid betraktas som en rättighet. Även om artikel 3 ibland omnämns som den viktigaste artikeln i 

barnkonventionen då den utgör grunden för och förstärker de andra artiklarna, har den även blivit 

kritiserad för att dess breda och vaga formulering avdramatiserar allvarligheten av ”barnets bästa” då 

det gäller att implementera artikeln i nationell lagstiftning (Kilkelly, 2011). Avsaknaden av rättsliga 

formuleringar om begreppets innebörd bidrar till en paternalistisk känsla som påminner om den tid då 

vuxna ansågs veta vad som var bäst för barnet och därför inte inkluderade dem och deras åsikter i 

beslut som rörde dem själva. Artikel 3:s vaga karaktär ger intrycket av tänket ”all things to all 

people” (ibid) vilket medför risker i situationer då det är viktigt att främsta fokus ligger på barnet. För 

att minimera riskerna med att barnens röster ignoreras i processer som rör dem själva är det viktigt att 

artikel 3 kombineras samt förstås med hjälp av artikel 12. Artikel 12 stadgar att barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter ska ha rätt att uttrycka dessa i frågor som rör dem själva, samt att barnets åsikter 

ska respekteras samt tas i beaktande (Kilkelly, 2011 och UNICEF, 2008 ). Artikel 3:s vaga 

formulering riskerar att resultera i att artikeln inte prioriteras lika högt som de artiklar i konventionen 

som är skrivna med tydligare rättsliga formuleringar. Dessutom glöms artikel 3:s andra stadga ofta 

bort på grund av första stadgans breda formulering, trots att denna understryker att konventionsstaten 

är skyldig att se till att barnen kan åtnjuta rättigheterna i konventionen på ett värdigt sätt (Killkelly, 

2011). Barnkonventionen i sin helhet lyser med avsaknad av effektiva medel att implementera 

rättigheterna. Risken med detta blir att konventionsländerna blir osäkra på vilka medel som behövs 
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för att rättigheterna ska implementeras på rätt sätt, vilket riskerar att leda till att konventionen i 

praktiken inte fungerar så som den från början var tänkt att fungera.  Det är därför viktigt att ta 

barnkonventionens tillhörande allmänna kommentarer i beaktande. Exempelvis nämns i 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nr. 5, till artikel 4, vissa krav som ställs på 

konventionslandet för att artiklarna i konventionen ska kunna implementeras på ett korrekt sätt 

(Barnombudsmannen, 2003 och Kilkelly, 2011).  

Lagar, policys och praktik måste stämma överens och arbetas med på alla samhällsnivåer, från 

internationell till regional och lokal nivå. Det krävs att statliga myndigheter, frivilligorganisationer, 

akademiska institutioner, andra institutioner vilka arbetar med mänskliga rättigheter och så vidare 

arbetar tillsammans för att kunna försäkra att implementeringen av rättigheterna sker på ett tillräckligt 

omfattande samt engagerande sätt. Rättigheterna behöver implementeras i konventionsländernas 

lagar, de behöver ges plats i statsbudgetar och alla som arbetar med barn behöver utbildning i vad 

rättigheterna innebär samt hur de borde arbetas efter. Sist men inte minst behöver barnen informeras 

om sina rättigheter, exempelvis med hjälp av skolväsendet, och få chans att uttrycka sina åsikter och 

tankar om dessa samt hur de anser att deras liv påverkas av dem (Kilkelly, 2011). Att ständigt 

engagera alla samhällsnivåer, från regering till individ, och att inom dessa ständigt föra diskussioner 

angående barnkonventionen är vad som krävs för att försäkra att barns rättigheter ständigt är i 

centrum. Sammanfattningsvis åskådliggörs riskerna med att behöva involvera parter från alla 

samhällsnivåer då det blir svårare att kontrollera att arbetet sker på ett fungerande sätt hos dem alla 

(ibid). 

Doeks (2011) delar Kilkellys uppfattning om att implementeringen av barnkonventionen måste 

involvera både statliga organ och myndigheter samt det civila lokalsamhället och belyser även han 

vikten av olika lokala organisationers medverkan vid implementering av rättigheterna. Chansen finns 

att lokala organisationer har en annorlunda uppfattning än vad statliga organ och myndigheter har 

gällande vad arbetet med rättigheterna innebär. Något som kan vara en nyttig motsats/ komplettering 

till det arbete som utförs av statliga organ och myndigheter. Detta är också anledningen till att dessa 

organisationer är nyttiga då det gäller uppföljningen av arbetet. I utformningen av de obligatoriska 

rapporter konventionsländerna är skyldiga att lämna till Barnrättskommittén vart femte år är det 

därför viktigt att de icke-statliga organisationerna också är involverade. Detta för att bidra med fler 

synvinklar och perspektiv på området vilket ökar chanserna för att rapporten är så verklighetstrogen 

som möjligt. Optimalt skriver de olika parterna (statliga myndigheter samt ideella organisationer) 

varsin rapport, vilka de sedan delar med varandra och sammanför till en slutgiltig rapport. Det finns 

dock bevis för att detta samarbete tidigare inte har fungerat. På grund av att dessa parter ofta har olika 

uppfattningar om vad arbetet innebär samt hur den egentliga situationen i landet ser ut kan bristningar 

mellan parterna uppstå. Det har vid flera tillfällen hänt att konventionsländers myndigheter ignorerat 

organisationernas rapporter och valt att inte redovisa dem på grund av att de inte stämmer överens 

med statens rapport. Det finns också situationer där parterna må samarbeta, men att de tillsammans 

istället producerar rapporter som presenterar fakta och statistik som ligger långt ifrån verkligheten 

(ibid).  

 8.2 Kulturens inverkan på implementering av barnkonventionens rättigheter 

Det största hindret för att på ett funktionellt sätt implementera barnkonventionen i muslimska länder 

är den skilda definitionen av ”barn”. Enligt barnkonventionens artikel 1 är alla individer under 18 år 

barn så länge de inte blir myndiga tidigare än den lag som gäller barnet (UNICEF, 2008). Flera 

muslimska länder har antagit denna åldersgräns men det finns samtidigt flera länder som reserverat 
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sig för denna åldersgräns och istället har antagit betydligt lägre åldersgränser. Ofta baseras dessa 

åldersgränser på barnets nivå av mognad när det kommer till pubertet vilken innebär att denna 

åldersgräns kan variera mellan flickor och pojkar då flickor många gånger anses mogna snabbare än 

pojkar. Flickors myndighetsålder är därför ofta några år lägre än pojkars vilket är problematiskt då 

detta innebär att barnkonventionens rättigheter i regel slutar gälla flera år tidigare för flickorna än för 

pojkarna då konventionen riktar sig mot just barn. Detta innebär att barnen slutar att skyddas av både 

barnkonventionens rättigheter samt landets egna rättigheter rörande barn och anses inför lagen vara 

vuxna och blir straffmyndiga därefter.  I länder som lyder under sharialagar får barnets åsikt samtidigt 

högre värde om denne är över en viss ålder, exempelvis då det gäller vårdnadstvister. Vilken 

åldersgräns som gäller skiljer sig åt mellan olika länder och kan även skilja flera år mellan pojkar och 

flickor. ”Barnets bästa” får alltså ge vika för de åldersgränser som finns i konventionsländerna då det, 

exempelvis i familjerättsliga frågor, är barnens ålder som prioriteras högst (Hashemi, 2007 och 

UNICEF 2008). 

Hashemi (2007) diskuterar även hur barnets kön påverkar dess juridiska ställning enligt de muslimska 

lagarna.  Både pojkar och flickor står under föräldrarnas förmyndarskap under hela tiden de juridiskt 

sett klassas som barn. Däremot fortsätter i flera muslimska länder faderns förmyndarskap att gälla 

över dottern även då denna blivit vuxen. Om fadern inte är vid liv är det istället flickans manliga 

släktingar som övertar ansvaret som hennes förmyndare. Flickan måste exempelvis fråga 

förmyndaren om lov då denna planerar att resa eller att gifta sig. Detta innebär att flickans rättigheter 

enligt barnkonventionens rättigheter får ge vika för hennes förmyndares rättigheter enligt sharia.  

Barnrättskommittén rekommenderar de länder med olika åldersgränser mellan pojkar och flickor att 

istället sätta en gemensam åldersgräns för de båda könen. Detta främst baserat på artikel 51 i 

konventionen där det stadgas att konventionsländernas lagar bör överensstämma med det 

huvudsakliga syftet med konventionens. Barnrättskommittén har också uttryckt oro över att lagar som 

strider mot konventionens artiklar kan försvåra arbetet för konventionsländerna med att implementera 

rättigheterna på ett fungerande sätt (Hashemi, 2007 och UNICEF, 2008). Ibland är det däremot 

gynnsamt att tolka barnkonventionens rättigheter enligt sharia och det finns exempel på gånger då 

Barnrättskommittén hyllat konventionsländer för att ha arbetat på ett sådant sätt att de lyckats 

kombinera dessa två. I dessa exempel poängteras att det krävs tolkning och anpassning av både 

barnkonventionen samt sharialagarna för att en fungerande kombination av dem båda ska kunna 

användas i både teori och praktik. Barnrättskommittén belyser därför vikten av att implementera 

internationella definitioner och tankar om barns rättigheter i lokala traditionella och/ eller religiösa 

sammanhang. I länder där sharialagar råder är religiösa ledare ofta anställda av staten vilket innebär 

att staten bär största ansvaret för detta. Genom att utbilda dessa religiösa ledare i barnkonventionen 

ökar chanserna för en lyckad integrering av internationella rättigheter och lokal religion och tradition.  

Sammanfattningsvis diskuterar Hashemi (2007) förklaringen bakom varför många muslimska länder 

reserverar sig för artiklar i konventionen. Den verkliga orsaken bakom detta anses vara att religiösa 

ledare i länder som lyder under sharialagar känner en viss osäkerhet till relationen mellan traditionella 

religiösa normer och moderna rättsliga ramar.  

Hur väl barnkonventionen går att implementera i samhällen som har starka kristna eller patriarkala 

värderingar, samt i kollektivistiska samhällen diskuteras av Farran (2012) som menar att kristna 

värderingar stödjer patriarkala strukturer. Samhällen som bygger på dessa värderingar kan rättsligt 

sett anses förlegade. Barns plats i samhället må möjligen värderas högt men samtidigt anses de inte 

vara individer med egna särskilda rättigheter.  I samhällen där familjens status är hög anses 

föräldrarnas rätt till självbestämmande vara högre prioriterat än barnets rättigheter. Föräldrarna anses 
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veta vad som är bäst för barnet och därför stödjer ofta de lokala lagarna föräldrarnas rätt till 

självbestämmande. I dessa samhällen är det vanligt att barn förväntas ”ge tillbaka” till familjen som 

vårdat dem under hela uppväxten. Exempelvis kan barn förväntas att arbeta för familjen eller för 

samhället utan ersättning. Det kan också vara vanligt med stränga bestraffningar, ibland fysiska. 

Dessa kulturella uppfostringsmetoder finner ofta stöd i lokal lagstiftning. I samhällen som dessa är 

det också ofta vanligt att barns åsikter ej tas i beaktande i samma utsträckning som vuxnas, då barn 

uppfostras med tänket att de ska visa respekt för äldre. I kollektivistiska samhällen där vad som är 

bäst för gruppen och gemenskapen, exempelvis föräldrar, prioriteras över individens bästa får barns 

rättigheter också ge vika för familjens och föräldrarnas rättigheter. Ojämlika rättigheter är ofta en 

integrerad del av dessa samhällen och det finns ofta en traditionell hierarkisk ordning vilken fördelar 

rättigheter till individer baserat på vad som är brukligt för gruppens fortsatta sociala sammanhållning. 

Barn ses ofta inte som en specifik grupp med egna rättigheter utan snarare som en grupp som utgör en 

del av en större grupp; familjen. Detta innebär att barnet av statliga myndigheter inte behandlas 

utifrån vad som anses vara bäst för just denne, utan för vad som anses vara bäst för dennes familj 

eller gemenskapen i samhället där denne lever. I dessa specifika fall får barnkonventionens artikel 3 

ge vika för traditionella värderingar. Och även om artikel 4 i konventionen berör hur den bör tolkas 

samt ratificeras i olika samhällen och kulturer saknas förståelse om hur mångfald i olika värdesystem 

kan påverka tolkningen samt implementeringen av rättigheterna.  

I samhällen med starka lokala traditioner prioriteras ofta de lokala lagarna högre än de internationella 

rättigheterna i barnkonventionen. Detta kan bero på att konventionens rättigheter är skrivna med ett 

västligt individuellt tänk och kan därför bli svåra att anpassa till kulturer där samhällets 

sammanhållning prioriteras över individens egna rättigheter. Barnkonventionen har därför ansetts 

vara ett främmande koncept som har fått ge vika för lokala och väl erkända lagar. Det kan också bero 

på att lokala rättssystem inte är tillräckligt insatta i de rättigheter som stadgas i konventionen. Det är 

därför viktigt att alla parter i ett samhälle, statliga myndigheter och icke-statliga organisationer, 

tillsammans arbetar för att sprida ordet om barnkonventionen och dess stadgade rättigheter. I länder 

där intresset för barns rättigheter är relativt låg kan detta dock vara en svår uppgift och om 

spridningen av information inte sker tillräckligt omfattande kan det innebära att tolkningen av 

rättigheterna inte sker på ett korrekt sätt. Om artiklarna feltolkas ökar chanserna för att de 

implementeras på ett bristande sätt, vilket kan resultera i metoder och handlingssätt som till största 

del grundar sig i lokala traditioner, eller som direkt strider mot rättigheterna i konventionen (Farran, 

2012). Barnkonventionen nämner att alla konventionsstater är skyldiga att sprida kunskap om barns 

rättigheter (artikel 42, UNICEF, 2008). Däremot kan konventionsländernas resurser till detta vara 

begränsade. Även om resurserna må vara begränsade krävs (för att försäkra att rättigheterna får en 

chans att implementeras på ett fungerande sätt) att parter på alla samhällsnivåer är involverade och 

engagerade med att sprida budskapet med barnkonventionen för att samhällets attityd till barns 

rättigheter ska kunna utvecklas och förändras. Att sprida budskapet om barns rättigheter inte bara till 

vuxna utan även till barnen själva, anses också vara grundläggande (Farran, 2012).  

8.3 Kulturell legitimitet 

Det viktigt att se till alla samhällsnivåer då det diskuteras till vilken utsträckning rättigheterna i 

barnkonventionens artiklar går att implementera i olika kulturella miljöer. För att barnkonventionens 

värderingar och anda ska kunna nå de barn som direkt berörs av artiklarna, är det viktigt att redan på 

internationell och strukturell nivå arbeta på ett sådant sätt som säkerställer att artiklarna får kulturell 

legitimitet i ett samhälle. Chansen för att barnets rättigheter efterföljs på alla samhällsnivåer, 

exempelvis nationell, organisatorisk samt lokal nivå ökar i takt med att den kulturella legitimiteten 
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ökar (Kaime, 2011). Fenomenet förklaras på följande sätt; en kulturellt godkänd norm, rättighet eller 

lag har större chans att bli respekterad i ett samhälle än en norm, rättighet eller lag som inte är 

kulturellt vedertagen. Detta för att kulturellt godkända normer, rättigheter och lagar anses bringa 

någon slags nytta till medborgarna i ett samhälle. En individ som identifierar sig med en viss kulturell 

kontext kommer därför finna nytta med att följa de kulturella normer som existerar i den kontext 

denne lever i. Exempelvis kommer därför en socialarbetare som arbetar med barnfrågor på ett 

socialkontor var som helst i världen identifiera sig med rättigheterna i barnkonventionen så länge 

socialarbetaren lever i en kultur som identifierar sig med dessa rättigheter. Detta innebär att chanserna 

för att ett barn behandlas på ett korrekt sätt enligt barnkonventionen ökar om barnet bor i ett samhälle 

där rättigheterna i konventionen är kulturellt vedertagna (ibid).  

Det kulturella stödet för barnkonventionen kan vara olika starkt på olika nivåer i ett samhälle, 

uppfattningar om rättigheterna kan skiljas åt mellan ett konventionslands styre och dess 

lokalbefolkning. Detta innebär att de strategier som är behövliga för att implementera rättigheterna i 

en kulturell kontext i olika samhällsnivåer kommer att skilja sig åt, om än dock alltid med syfte att 

uppnå samma mål: att samhällets barn får åtnjuta de rättigheter som konventionen stadgar. För att på 

högre samhällsnivåer försäkra att rättigheterna tillämpas även på lokal nivå kan det exempelvis vara 

viktigt att inte endast lagföra om rättigheterna utan även anta metoder och strategier om hur dessa 

rättigheter ska arbetas med och efter. Således faller det på makthavarnas axlar att ta ansvar för att 

rättigheterna uppnår kulturell legitimitet i ett samhälle (Kaime, 2011).  

Barnkonventionens artiklar är formulerade med den kulturella legitimiteten i åtanke och är upprättade 

på ett sådant sätt som syftar till att uppnå en balans mellan barns universella grundläggande 

rättigheter samt lokala kulturella värderingar. Artiklarna i konventionen är skrivna på ett sådant sätt 

som möjliggör för konventionsländerna att tolka artiklarna enligt egen preferens för att dessa lättare 

ska passa in i den aktuella kulturella kontexten (Kaime, 2011). Det är viktigt att alla ramverk som 

berör barns rättigheter är formulerade på ett sådant sätt att det går att tillämpa i olika lokala 

sammanhang, något som barnkonventionen strävar efter. Genom att endast tillhandahålla universella 

teorier, filosofiska ramverk samt normativa antagningar om vad barns rättigheter är, lämnar 

konventionen antagningsmetoderna för dessa rättigheter öppna för tolkning av konventionsländerna 

(ibid). För att illustrera; barnkonventionen menar till att så ett frö (att få ett konventionsland att inse 

vad barns rättigheter är och innebär). Detta frö måste sedan vattnas av konventionslandet (genom att 

skapa formella lagtexter och arbetsmetoder för att säkerställa att rättigheterna får kulturell legitimitet i 

landet). Vilket leder till att fröet i sinom tid kan växa sig till ett ståtligt träd (att alla invånare i 

samhället identifierar sig med rättigheterna samt arbetar och lever därav).   

Den optimala uppfattningen av barnets rättigheter är då lokal praxis integreras med internationella 

uppmaningar och riktlinjer. För att tanken med barns rättigheter ska fungera i det sociala arbetet är 

det viktigt att de är utformade med barns vardagliga liv i åtanke. Internationella definitioner 

tillsammans med kulturella aspekter som grundas på och i barns samt barns familjers vardagliga liv är 

enligt Kaime (2011) det mest gynnsamma receptet på väl formulerade rättigheter.  

Då det gäller att öka barns rättigheters kulturella legitimitet är det viktigt att identifiera de 

gemensamma symboler, propositioner och praxis som existerar för den specifika kulturen. Detta för 

att kunna skapa en praktisk metod för implementering av rättigheter där alla dessa komponenter 

utnyttjas och används vilket ökar chansen till att de aktuella rättigheterna får kulturell legitimitet. 

Barnkonventionens utformning stöder denna typ av metodologi som är känslig för kontext och ökar 

legitimiteten av konventionensunderliggande principer (ibid). 
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Modeller och ramverk för rättsligt skydd har bristfällig kapacitet så länge dessa endast berör 

strukturella och internationella samhälleliga nivåer. Att inkorporera lokala institutioner (exempelvis 

socialtjänst och skolor) och organisationer är av yttersta vikt då dessa ökar modellens tillgänglighet, 

legitimitet och offentlighet. Detta är dock samtidigt motsägelsefullt då det är just dessa institutioner 

som historiskt sett visat sig vara huvudansvariga för förnekandet av barns rättigheter. Artiklarna i 

barnkonventionen är dock skrivna på ett sådant sätt att de är i behov av dessa lokala institutioner för 

att de ska kunna förverkligas på alla nivåer i samhället. Institutionerna anses ha större inflytande på 

den enskilda individen och därför krävs samarbete med dessa för att kunna åstadkomma riktiga 

förändringar i enskilda barns liv (Kaime, 2011). Sammanfattningsvis bistår barnkonventionen 

konventionsländerna med de rättsliga ramar som krävs för att på ett korrekt sätt kunna implementera 

de olika artiklarna. Däremot anses oproportionerligt mycket av ansvaret med att implementera 

rättigheterna ligga på konventionslandet baserat på de fåordiga instruktioner som barnkonventionen 

slår fast. Å ena sidan innebär detta att ett konventionsland kan tolka den aktuella artikeln och ta fram 

metoder för att implementera denna på det sätt som fungerar effektivast i landet sett till det specifika 

landets kultur. Samtidigt lämnar detta också utrymme för feltolkning och felanvändning. Artiklarna är 

skrivna på ett sådant sätt som kräver att konventionslandet arbetar med rättigheterna på alla 

samhällsnivåer, vilket medför både risker och möjligheter. De lokala institutioner som i dessa fall får 

huvudrollen med att implementera rättigheterna på lokal- och individnivå har tidigare missbrukat 

detta ansvar och negligerat det viktiga uppdraget. Å andra sidan har historien visat att för att verklig 

förändring ska ske i enskilda barns liv, behöver de beröras av denna typ av arbete så nära deras 

vardagliga liv som möjligt. Det har också visat sig vara omöjligt att komma så nära individer utan att 

samarbeta med lokala institutioner. Hur väl arbetet med att implementera rättigheterna på individ- 

och lokal nivå fungerar bygger alltså på graden av respekt och kunskap för konventionens rättigheter 

hos de lokala institutionerna. Det krävs att tjänstemän på samhällsnivåer i ett konventionsland 

engagerar sig i arbetet med att implementera rättigheterna, samt samarbeta med tjänstemän på andra 

samhällsnivåer med syfte att öka chanserna för att rättigheterna på ett ordentligt sätt når ut till de 

enskilda individer som direkt berörs av dem (ibid).  

9.0 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

9.1 Samhällsteorier 

De samhällsteorier som tillämpas i studien är den individualistiska och den kollektivistiska. Genom 

att undersöka om begreppet ”barnets bästa” grundas i ett individualistiskt eller kollektivistiskt 

perspektiv så förbättras chanserna till att förstå hur begreppet bör tolkas samt vilka konsekvenser 

detta får på de barn som direkt berörs av begreppet. Exempelvis kan de roller och skyldigheter som 

barn förväntas ha gentemot sig själva, sina familjer eller sin omgivning enligt de olika 

samhällsteorierna identifieras (Brattlund & Samuelsson, 1996). 

Den individualistiska samhällssynen ses som en motsats till den kollektivistiska.  I kollektivistiska 

samhällen prioriteras gruppen över individen. Det är jämställt, med minimal social differentiering och 

arbetsfördelning. Dessa samhällen lämnar ytterst lite plats åt individualitet och privatliv.  

Detta innebär inte att dessa samhällen undertrycker individualitet, den anses däremot underordnad 

gruppens identitet. Alla individer tillskrivs en del i ett samhälle där alla värderingar, normer och 

beteenden är föreskrivna (Allik, Realo, 2004). I kollektivistiska kulturer är individer beroende av 

varandra. Strävan efter att bibehålla goda relationer mellan gruppmedlemmarna prioriteras högre än 

individuell rättvisa och självförverkligande. I dessa kulturer förväntas barn leva efter samt ta beslut 

baserat på vad som är bäst för dennes familj eller närstående (Triandis, 2001). Enligt ett 
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individualistiskt samhällsperspektiv är det individer som har skapat samhället och det är därför också 

individerna som bestämmer ramarna för det. Individer är självständiga och oberoende av gruppen. 

Individens självförverkligande prioriteras högre än gruppidentiteten (Allik, Realo, 2004). I en 

individualistisk kultur prioriteras individers rättvisa snarare än god gruppsammanhållning och goda 

relationer gruppmedlemmarna emellan. I dessa samhällen finns färre förväntningar på att barn 

ständigt ska handla efter vad som är familjens bästa, utan förväntas också sträva efter att utveckla och 

frigöra sig själva (Triandis, 2001). I kollektivistiska samhällen förväntas barn i stor utsträckning att 

anamma de traditionella roller och skyldigheter som finns inom kulturen. Traditionella roller och 

skyldigheter blir därför en stor del av individernas identitet.  I de individualistiska samhällena 

förväntas barnen istället utveckla egna individuella och unika identiteter som inte nödvändigtvis 

passar in i familjesystemet (Uichol, Triandis, Kagitcibasi, Choi & Yoon, 1994). I kollektivistiska 

samhällen där familjens status är hög kan begreppet ”barnets bästa” tillskrivas en annan innebörd än 

vad barnkonventionen syftar till, vilket kan påverka hur myndigheter i olika konventionsländer 

förhåller sig till och arbetar med begreppet (Brattlund & Samuelsson, 1996). 

9.2 Människosyn 

Vad som uttrycks gällande människosyn i artikel 3 är relevant att undersöka främst för att komma 

underfund med hur begreppet ”barnets bästa” relaterar till barnets utveckling och 

självförverkligande. Genom att undersöka människosynen får man alltså reda på hur synen på barn 

och deras utveckling och självförverkligande ser ut.  

Två av de mest etablerade uppfattningarna om människan är den pessimistiska och den optimistiska. 

En pessimistisk människosyn definierar människan som en varelse med svagt förnuft. Människan är 

driven av sina drifter vilka kan få denne att agera oförutsett och irrationellt (Bergström & Boréus, 

2012). Människan har också ett förutbestämt öde som denne inte kan påverka utan kommer alltid att 

agera utefter vad som är i förväg utsett för denne. Den pessimistiska människosynen lägger inte stor 

vikt vid utbildning. Den anses inte nödvändig då den inte gör stor skillnad på hur människor väljer att 

leva sina liv. Människans öde styr hur denne kommer leva sitt liv, oavsett om denne har utbildning 

eller inte (Stenmark, 2012). 

Den optimistiska människosynen å andra sidan menar att människan föds god men samhällets 

uppbyggnad befläckar dennes naturliga godhet och behöver därför vägledning om vad som är ”rätt” 

och ”fel”. Enligt den optimistiska människosynen har människor större chans att påverka sitt eget 

öde. Genom gudomlig vägledning och rätta sociala förhållanden har människan chans att utvecklas 

och själv skapa mening med sitt liv. Den optimistiska människosynen ser därför positivt på 

människans utveckling och menar att individer själva kan styra över sin utveckling snarare än att 

människans öde är förutbestämt. Samtidigt anses individers utveckling också vara gynnande för deras 

självförverkligande samt för att försäkra att individen formas till en ”god” människa (Stenmark, 

2012).  

Barn kan alltså uppfattas som människor som är oskrivna blad vilka ständigt utvecklas och formas av 

och samtidigt formar samhället, eller som människor som redan vid födseln har sin förutbestämda 

plats i livet och samhället (Bergström & Boréus, 2012; Stenmark, 2012). De olika synerna på barn 

påverkar förhållningssättet till barn, det påverkar också verksamheters utformning och innehåll. En 

positiv människosyn och barnsyn kan exempelvis innebära att barns åsikter respekteras och lyssnas 

till för att få veta vad denne själv har för mål och drömmar och vad denne vill uppnå i livet (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). 
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9.3 Intersektionalitet  

Att analysera begreppet ”barnets bästa” med hjälp av intersektionalitet är väsentligt då gruppen 

barn är en ytterst heterogen grupp. Enligt den definition av begreppet ”barn” som används i studien 

är det endast kategorin ”ålder” som sammanför individerna i gruppen (se punkt 3.2.1). Alla barn har 

egna förutsättningar och förmågor vilket i myndighetsprocesser innebär att en specifik insats kan få 

olika konsekvenser för olika individer. Det är därför viktigt att ha barnets intersektionalitet i 

beaktande vid konsekvensbedömning i processer där vad som är ”barnets bästa” ska bedömas, för 

att säkerställa att konsekvenserna för barnet blir positiva (Barnombudsmannen, 2013). 

Människor delas medvetet och omedvetet in i kategorier av andra människor i ett samhälle. Dessa 

kategorier beskriver individernas personlighetsdrag, förmågor, levnadssätt eller fysiska utseende 

(Mattson, 2015). Kategorierna kan exempelvis beröra individers kön, ålder, klasstillhörighet eller 

sexualitet (artikel 2, UNICEF, 2008). Kategorierna kan inte förstås separerade ifrån varande utan 

måste förstås som integrerade och interagerande. I ett samhälle bildar de olika kategorierna 

tillsammans och/ eller var för sig olika maktstrukturer. Kategorierna tilldelas ett visst värde vilket 

innebär att kategorierna grupperas hierarkiskt till varandra. Dessa maktstrukturer fungerar 

övergripande då de uppehålls och skapas på strukturella samhällsnivåer. Samtidigt bekräftas eller 

påverkas dessa maktstrukturer av enskilda individers agerande. Genom att analysera intersektionalitet 

kan därför olika maktstrukturer upptäckas och illustreras (Mattsson, 2015). Makt sammankopplas 

med kunskap. De kunskaper som sprids av makthavare sätter alltså ramarna för hur individer i ett 

samhälle kommer att tolka och förstå verkligheten. Överordnade grupper i ett samhälle har alltså på 

grund av sin högre hierarkiska maktposition tolkningsföreträde då det handlar om hur världen ska 

förstås. Således lägger makthavarnas spridda kunskap grund för eventuella strukturella orättvisor som 

existerar i ett samhälle (ibid).  

10.0 METOD 

10.1 Urvalsmetod 

Enligt Bergström och Boréus (2012) bör materialurvalet i en innehållsanalys göras med hänsyn till 

forskningsfrågan och det krävs också att forskaren känner till materialet i sin helhet. Med 

förhoppning av att få bred överblick inom ämnet togs därför beslutet att använda olika sorters texter, 

funna på olika forum där texterna var menade att användas till varierande ändamål, alla dock med 

inriktning på implementering av barnkonventionens rättigheter. Därför användes vetenskapliga 

artiklar funna på internet parallellt med utvalda intressanta böcker från biblioteket. Sökmotorn 

”summon” användes för att hitta relevanta artiklar till studien. De ursprungliga sökorden var 

”convention on the rights of the child” och ”culture”. Utöver detta valdes kateogorierna ”fulltext”, 

”vetenskapligt granskad” samt disciplinen ”social science” och ”social welfare & social work”. Dessa 

sökord ledde till artikeln som används under rubrik 7.2.2. I denna artikel var ett av ledorden 

”implementation” och genom att lägga till detta till de tidigare sökorden hittades flera artiklar som 

används i studien. De artiklar som hittades ansågs inte bidra med tillräcklig information angående hur 

religion påverkar implementering av rättigheterna. Därför lades även sökordet ”religion” till vilket 

ledde till artikeln som berörs i kapitel 7.2.3 i studien.   

Bergström och Boréus (2012) menar att det material som används i en idéanalys behöver motiveras. 

För att analysera hur begreppet ”barnets bästa” bör tolkas valdes barnkonventionens artikel 3 samt 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14 ut. Artikel 3 är den artikel som förklarar 

begreppet ”barnets bästa” och den var tillsammans med de sammanfattande kommentarerna 
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tillräckligt omfattande och tydliga för att undersöka hur begreppet bör tolkas. Det ansågs därför inte 

nödvändigt att analysera ytterligare material. Under andra delen av analysen där meningen var att 

med hjälp av Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer undersöka vilka konsekvenser olika 

tolkningar av begreppet har för barn i de olika konventionsländerna, så gav en analys av vad som 

angavs om artikel 3 för lite information för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Genom att också analysera vad som uppgavs om artikel 12 så framkom användbart material som 

samtidigt var relevant för studien och dess resultat. Då artikel 3 i praktiken ofta kombineras med 

artikel 12 ansågs det samtidigt vara en självklarhet att inkludera den i analysen. Rapporterna 

hämtades ifrån refworld.com och analyserades i bokstavsordning. Att analysera Barnrättskommitténs 

sammanfattande kommentarer till samtliga konventionsländer var nödvändigt för att få fram den 

mängd material som behövdes för att säkerställa studiens reliabilitet. En negativ aspekt av detta beslut 

var att analysarbetet tog lång tid, men samtidigt var den mängd material som framkom nödvändig för 

studien. Det material som analysen av Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer för 

samtliga konventionsländer genererade var dock för stort för studien. Att redovisa allt material från 

analysen hade varit förvirrande. Därför redovisas endast de rapporter som tydligast illustrerar 

resultatet av analysen. 24 länder valdes ut, vilka bäst representerar ursprungsmaterialet samtidigt som 

de bidrar till att svara på studiens frågeställningar.  

10.2 Analysmetod för artikel 3 och tillhörande allmänna kommentarer 

För att komma närmare hur ”barnets bästa” är menat att tolkas har idéanalys valts ut som den mest 

lämpliga analysmetoden. Bergström och Boréus (2012) förklarar ordet ”idé” som en 

tankekonstruktion om en föreställning av verkligheten eller värderingar av handlande.  

Dessa föreställningar och värderingar kan yttras via faktuella påståenden, exempelvis via påståenden 

om samhällsteorier, eller normativa påståenden, exempelvis genom att orättfärdiga rasism.  

Politiska ideologier beskrivs som en samling av dessa idéer som tillsammans utgör systematiska och 

målinriktade sammanställningar av samhällspolitiska ståndpunkter. En politisk ideologi innehåller tre 

element. Det första berör grundläggande värdepremisser, den andra innefattar verklighetsomdömen i 

en ideologis faktuella påståenden, och det tredje innehåller konkreta rekommendationer. Således får 

politiska ideologier funktionen att återskapa och upprätthålla styrande krafters makt. Ett samhälles 

politiska ideologi återspeglar därför de sociala villkor den specifika gruppen lever under.   

En idéanalys bör enligt Bergström och Boréus (2012) utgå ifrån syftet med analysen. En idéanalys 

kan ha ett beskrivande syfte, ett förklarande syfte eller ett kritiserande syfte. I detta arbete används 

idéanalysen i med syfte att beskriva vad som uttrycks i artikel 3 i barnkonventionen. Den analys som 

anses mest lämplig är den Bergström och Boréus (ibid) kallar innehållslig idéanalys.  

Det huvudsakliga målet med denna är att bilda en uppfattning om vad som påstås i en specifik 

sakfråga. Som analysverktyg i arbetet används dimensioner. Genom att analysera en text med hjälp 

av dimensioner kan man enligt Bergström och Boréus (ibid) finna argument för texters stöd inom 

politisk filosofi och ideologier. Vad säger en text om synen på världen, samhället, människan och 

som i detta fall, barn? Vilken betydelse ges familjen, etniciteten och klassen för ett samhälle?  

Då detta arbete syftar till att undersöka vad begreppet ”barnets bästa” egentligen syftar till samt hur 

det står sig i olika kulturella kontexter, valdes dimensionerna ”samhällsteori”, ”människosyn” samt 

”intersektionalitet”. Avsikten med att använda de valda dimensionerna är att identifiera vilka 

värderingar artikel 3 förmedlar med tanke på den formulering som används, alltså hur artikeln 

formulerar att begreppet ”barnets bästa” bör tolkas enligt dessa dimensioner, samt hur olika 

tolkningar av begreppet påverkar barnen som berörs av konventionen. 
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10.3 Analysmetod för Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer  

Den analysmetod som används för att analysera Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 

är den kvalitativa innehållsanalysen. För att kunna upptäcka samt identifiera skillnader och likheter 

samt för att finna mönster och teman i de respektive ländernas olika rekommendationer krävs en viss 

kategorisering av vad som egentligen uttrycks. I den kvalitativa innehållsanalysen läggs stor vikt vid 

att utföra tolkningar av det som kategoriseras. Däremot medtas endast det som explicit uttrycks i 

tolkningarna, det osynliga räknas inte. Med andra ord analyseras inte det som ”sägs mellan raderna” 

på samma sätt som det görs i idéanalysen (Bergström & Boréus, 2012). I analysen av 

Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer har endast vissa delar av ursprungsmaterialet 

valts ut. Då materialet är för stort för att noggrant hinna analyseras under arbetet med denna studie så 

valdes endast de delar som berör ”barnets bästa” samt de delar som förklarar hur konventionsländerna 

arbetar med ”barnets bästa” ut. Därför lades fokus på kapitlet som vanligtvis benämns som ”General 

principles (arts 2, 3, 6, 12)”. Denna rubrik innefattar Barnrättskommitténs kritik angående ländernas 

arbete med konventionens grundläggande principer. I analysarbetet användes främst det som 

framkom under artikel 3, men emellanåt användes även vad som angavs om artikel 12. Detta på 

grund av att det som framkom angående artikel 3 inte var tillräckligt för att förstå vilka 

bakomliggande faktorer som påverkade konventionslandets arbete med begreppet ”barnets bästa”.  

Alla dessa enskilda delar från samtliga sammanfattande kommentarer samlades sedan ihop till ett nytt 

material som sedan tolkades utifrån vad som uttrycks angående konventionsländernas kultur och hur 

det påverkar barnen. Av detta material valdes citat från 24 olika länder ut. Dessa länder och citat 

valdes ut för att tydligt illustrera resultatet av analysen. Att ta med citat från 196 konventionsländer 

hade blivit förvirrande och därför togs endast de sammanfattande kommentarerna med som ansågs 

vara mest väsentliga och betydelsefulla för studiens syfte och frågeställningar.  

10.4 Validitet och reliabilitet 

Som med alla analysmetoder som kräver tolkning går det att diskutera hur detta påverkar studiens 

reliabilitet. Forskarens tolkning av materialet är centralt för studien, texten i sig medför inget till 

studien utan kräver tolkning för att kunna förstås (Bergström & Boréus, 2012). Valet av att använda 

dimensioner istället för idealtyper som analysverktyg av artikel 3 anses därför behöva motiveras. 

Genom att påtvinga analysmaterial snäva analyskategorier på det sätt som sker vid användningen av 

idealtyper menar Bergström och Boréus (2012) att texten riskerar att inte få ”tala” själv utan tänjs för 

att passa in i specifika kategorier. Att istället använda dimensioner minskar risken för att detta 

inträffar. Användningen av dimensioner möjliggör för att mer till dimensionerna relevant information 

kan träda fram. Samtidigt finns risken att texten tolkas för brett och vagt för att säga något 

meningsfullt. En annan nackdel med att använda dimensioner som analysverktyg anses vara att dessa 

innehållsmässigt inte är ömsesidigt uteslutande. Detta anses dock inte påverka reliabiliteten i studien 

då den delvis syftar till att undersöka intersektionaliteten i analysmaterialet. Att dimensioner delvis 

berör varandra anses endast vara relevant och intressant för studieresultatet. Enligt Bergström och 

Boréus (ibid) kan däremot tolkningsproblemen öka vid användandet av bredare dimensioner. Vilken 

eller vilka dimensioner materialet ska hänvisas till kan tolkas annorlunda beroende på vilken forskare 

som genomför analysen. Både de dimensioner som används i studien samt det material som 

analyseras inom dem presenteras och motiveras tydligt, vilket anses öka studiens reliabilitet. 

Vid analys av de sammanfattande kommentarerna användes istället innehållsanalys. Något som även 

detta kräver tolkning, även om denna genomförs med en annorlunda tolkningsmetod. Att delvis 
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kvantifiera textmaterialet för att sedan använda denna som tolkningsverktyg vid jämförelse av hur 

detta material står sig mot tidigare analyserat material, anses vara positivt då analysen i viss mån blir 

mottagarinriktad. Samtidigt medför denna kvantifiering vissa osäkerheter då det är den specifika 

forskaren som tolkat särskilda formuleringar i analysmaterialet som uttryck för bestämda idéer. 

Möjligheten att andra forskare skulle tolkat och kvantifierat textmaterialet på ett annat sätt finns alltid 

(Bergström & Boréus, 2012). Valet av att inte presentera analysmaterial från samtliga 196 

konventionsländer i studien anses rättfärdigat då textmaterialet var för stort för att redovisa.  

Hade analysen av samtliga konventionsländer sammanfattande kommentarer analyserats hade det 

resulterat i stora delar orelevant samt upprepande material. För att få en så tydlig och intressant analys 

som möjligt var ett urval av materialet alltså nödvändigt. De 24 konventionsländer som till slut valdes 

ut var de länder vars analysresultat tydligast visar på det som studien syftar till, alltså material som 

påvisade olika tolkningar av begreppet ”barnets bästa”. Fler länder än de 24 utvalda visade på 

skillnader angående hur begreppet tolkas, däremot var det dessa 24 länder som tydligast visade på hur 

tolkningarna skiljde sig åt och vad det var som påverkade att tolkningarna av begreppet inte stämde 

överens. Det behövdes helt enkelt inte mer material för att besvara studiens frågeställningar och all 

material utöver detta är orelevant och onödigt för studien.  

Studien har genomförts med ständig hänsyn till dess objektivitet. Reflexiv objektivitet är ett begrepp 

som enligt Brinkmann och Kvale (2014) innebär att studieförfattaren är medveten om och öppen med 

diverse fördomar denne innehar. Att ha insikt om dessa och redovisa dem i arbetet anses innebära att 

studieförfattaren strävar efter att vara objektiv i subjektiviteten, det vill säga att studieförfattaren 

ständigt är medveten om dennes eventuella fördomar och ständigt förhåller sig till samt tydligt 

redovisar dessa i studien. I detta fall var det just studieförfattarens fördomar som var den 

huvudsakliga anledningen till att studien genomförts. Dennes egna erfarenheter tyder på att kulturella 

aspekter kan ha effekt på hur professionella i olika länder förhåller sig till rättigheterna i 

barnkonventionen vilket påverkar de barn som berörs av rättigheterna. Studieförfattaren har full 

förståelse för att denne som lever i en individualistisk och icke-religiös kultur kan ha olika syn på 

rättigheterna i konventionen än vad individer som lever i andra kulturer kan ha. Studieförfattaren är 

också medveten om att detta innebär att studien möjligtvis genomförts på ett annorlunda sätt från hur 

individer i andra kulturer eventuellt skulle genomföra liknande studier. Samtidigt har 

studieförfattaren genom studien strävat efter att vara ödmjuk och objektiv mot studieresultatet och 

därför undersökt samt redovisat analysmaterialet på ett sådant sätt som tillåtit det att ”tala för sig 

självt”. Diverse slutsatser har heller inte dragits förrän studieförfattaren analyserat alla delar ur 

analysmaterialet i relation till varandra.  

 10.5 Etiska överväganden 

Då studien är en litteraturöversikt är det inte nödvändigt att föra en diskussion gällande samtycke, 

informationskrav och så vidare vilket hade varit nödvändigt om det hade varit människor och inte 

litteratur som låg till grund för analysmaterialet (Ejvegård, 2009). I kvalitativa studier är 

studieobjektens anonymitet viktigt (Vetenskapsrådet, 2002). I detta arbete är studieobjekten 

Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer och då samtliga rapporter är offentliga 

handlingar ansågs det inte nödvändigt att anonymisera dessa i studien. Samtidigt ansågs det viktigt att 

redovisa vilka länder som legat till grund för slutsatser i studien för att öka studiens tillförlitlighet. 

Vid litteraturstudier bör metodens inverkan på studiens etik diskuteras. Enligt Ejvegård (2009) är det 

främst studiens objektivitet, saklighet och balans som bör tas i beaktande. I denna studie går samtliga 

begrepp att koppla till sättet studien presenterar analysresultatet av Barnrättskommitténs 
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sammanfattande kommentarer. Samtliga konventionsländer som presenteras i resultatet är 

konventionsländer som fått kritik av Barnrättskommittén för dess implementering av begreppet 

”barnets bästa”. Majoriteten konventionsländer som presenteras är också samhällen som genomsyras 

av kollektivistiska och/ eller traditionella värderingar. Genom att inte redovisa analysresultat från de 

konventionsländer med individualistiska samhällen lika omfattande påverkas också studiens balans. 

Ejvegård (2009) menar att studieförfattare bör sträva efter att ge lika mycket plats i studien till 

argument som pekar ”för” som till argument som pekar ”mot”. Något som samtidigt stärker studiens 

objektivitet. Valet av att inte redovisa vad Barnrättskommittén anser om individualistiska samhällens 

arbete med begreppet lika omfattande som vad som anses om kollektivistiska och traditionalistiska 

samhällen motiveras med att individuella samhällen inte fått tillräcklig kritik för hur de tolkar och 

implementerar begreppet. Dessa resultat kunde ha utvecklats i studien, men det hade stulit viktig 

uppmärksamhet från de resultat som tydligt visar hur barn påverkas av avvikkommande tolkningar av 

begreppet. Att fokusera på de resultat som tydligast besvarar studiens syfte anses i sin tur stärka 

studiens saklighet.  

11.0 RESULTAT  

11.1 Analys av artikel 3 och Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14 

11.1.1. Samhällssyn 

Vid analys av vad som stadgas i 3.1 (UNICEF, 2008) är det ytterst svårt att utläsa hur begreppet 

”barnets bästa” egentligen bör tolkas sett till vilken grundläggande samhällssyn begreppet syftar till.  

Artikeln är formulerad med ett språk som resulterar i att innebörden av begreppet blir kontextuellt 

tolkningsbart. Genom att analysera Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14 med 

hjälp av innehållslig idéanalys så underlättas processen med att komma närmare en idé av hur 

begreppet är menat att tolkas gällande dess samhällssyn. I Barnrättskommitténs allmänna 

kommentarer nummer 14 (Punkt 22-24, Barnombudsmannen, 2013) går att utläsa att artikelns 

benämning av barn kan tolkas på olika sätt i olika kontexter och är därför skrivet på ett sådant sätt att 

det är implementeringsbart under flera tänkbara förhållanden. Begreppet är menat att referera till barn 

som individer i situationer som direkt berör ett barn, exempelvis under en pågående vårdnadstvist. 

Samtidigt är begreppet menat att referera till barn som grupp då det diskuteras på högre strukturell 

nivå, exempelvis då det gäller implementering av konventionens rättigheter i nationell lagstiftning. 

Konventionen konstaterar alltså att detta begrepp berör barn på både individuella samt kollektiva 

nivåer. Det är därför de kontextuella förhållandena som avgör vilket perspektiv som ska få prioritet i 

frågan. Barnkonventionen fastslår också att båda perspektiv bör tas i beaktande i så lång utsträckning 

som möjligt. Detta då vad som är bäst för barn som grupp anses vara parallellt med vad som är bäst 

för ett barn som individ, och vice versa. I de allmänna kommentarerna (Punkt 36-39, 

Barnombudsmannen, 2013) yttras också att gruppen barn i de flesta situationer borde prioriteras 

högre än andra grupper i samhället, baserat på barns naturliga sårbarhet. Barn anses ha mindre chans 

att göra sina röster hörda och om dessa inte prioriteras högt finns risken att de glöms bort. Begreppets 

flexibilitet diskuteras också. Dess breda tolkningsramar möjliggör för nödvändiga kontextuella 

tolkningar, samtidigt som det lämnas rum för manipulering av begreppets innebörd. Som exempel 

nämns då begreppets innebörd manipulerats i fördel till andra parter eller då statliga myndigheter 

missbrukat begreppet för att rättfärdiga oetiska policys. För att försäkra att främsta fokus alltid ligger 

på barnet måste begreppet därför alltid tolkas och användas med en individuell samhällssyn i åtanke, 

även då begreppet tolkas och används i kollektivistiska sammanhang (Punkt 34, Barnombudsmannen, 

2013).   
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11.1.2 Människosyn 

Fokuseringen av barnets utveckling i artikel 3 och Barnrättskommitténs allmänna kommentarer 

nummer 14 tyder på att begreppet ”barnets bästa” är formulerat med en optimistisk människosyn. 

Strävan efter barns möjligheter till självförverkligande anses vara det tyngsta argumentet för detta. En 

återkommande uppmaning i kommentarerna är att alla situationer där en avvägning om vad som är 

”barnets bästa” sker, ska bygga på individuella kontextuella bedömningar. I punkt 83 och 84 

(Barnombudsmannen, 2013) uppges att barns psykiska, emotionella, kognitiva samt sociala 

utveckling ska beaktas vid bedömning av vad som egentligen är ”barnets bästa”. Dessa synpunkter 

genomsyrar formuleringen av resterande punkter i kommentarerna. Samtidigt påpekas regelbundet 

vikten av att barn får möjlighet att utveckla dessa värden. För att möjliggöra barns 

självförverkligande påpekas att det är av yttersta vikt att lyssna på barnets åsikter då det rör 

bedömningar av vad som är barnets bästa. Med hänsyn till barnets mognad och kognitiva förmågor 

ska dess åsikter i största möjliga mån lyssnas till för att barnet ska få chans att påverka sitt eget liv 

och utveckling (Punkt 53, 77, Barnombudsmannen, 2013). Gällande barns utveckling nämns i punkt 

79 (Barnombudsmannen, 2013) att rätt till undervisning är huvudsakligt för detta. En utbildning anses 

vara en investering i barnets framtid då det ger barnet en möjlighet att uppfylla dess ambitioner, vilket 

är fundamentalt för dess självförverkligande.  

Ett annat argument för att artikel 3 bygger på en optimistisk människosyn är formuleringen om att i 

myndighetsutövning bedöma vad som är bäst för barnet enligt vilka konsekvenser eventuella insatser 

har för barnets holistiska utveckling. Exakt vilka insatseffekter som är lämpliga för barnet nämns inte 

i kommentarerna, istället anses dessa behöva bedömas kontextuellt och individuellt. Genom att ta 

hänsyn till insatsens kortsiktiga samt långsiktiga konsekvenser för barnet försäkras att den mest 

lämpade insatsen väljs sett till barnets utveckling och självförverkligande (Punkt 84, 

Barnombudsmannen, 2013). I punkt 94 (Barnombudsmannen, 2013) understryks att gruppen barn är 

en heterogen grupp där varje aktör har egen karaktär baserad på dess erfarenheter och förmågor. 

Detta anses vara orsaken till varför det är viktigt att denna bedömningsprocess är individuell samt 

kontextbaserad. De professionella som arbetar med dessa bedömningar bör ha lämplig utbildning för 

att försäkra att insatsernas konsekvenser på barnet bedöms så verklighetstroget som möjligt. Genom 

att analysera de allmänna kommentarerna i samband med varandra går det att utläsa att insatser som 

har goda konsekvenser på barnets kortsiktiga mående likväl som på dess långsiktiga utveckling anses 

vara goda och lämpliga insatser. Redan i punkt 5 (ibid) nämns att konceptet av ”barnets bästa” bygger 

på tanken av att barnets psykologiska, spirituella och fysiska utveckling är hälsosam och att 

eventuella nödvändiga insatser bör möjliggöra samt säkerställa detta.   

11.1.3. Intersektionalitet 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14 (Barnombudsmannen, 2013) diskuterar på 

flera ställen intersektionalitet. Detta berörs ofta i samband med de individuella insatsbedömningar 

som anses vara behövliga i myndighetsutövning där vad som är ”barnets bästa” ska avgöras. Flera av 

artiklarna bekräftar att barn bör betraktas som individer med egna karaktäristiska förmågor. Det anses 

dock finnas fler aspekter att ta hänsyn till då det gäller barns identitet, vilka flera av dessa samspelar 

samt påverkar varandra. Som exempel nämns barnets ålder, kön, sexuella läggning, religion, 

kulturella identitet samt nationella ursprung. Även om barn delar samma grundläggande universella 

behov så uttrycks dessa behov på olika sätt beroende på barnens psykiska, fysiska och sociala 

förutsättningar vilket i sin tur påverkar barnets utvecklingsförmåga. Under myndighetsutövning anses 

det vara viktigt att dessa aspekter tas i beaktande samt ses i förhållande till varandra, för att 
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säkerställa att de konsekvenser insatsen får för barnets utveckling är lämpliga och önskvärda. Det 

faktum att barn anses vara mer sårbara än andra grupper i samhället på grund av deras begränsade 

möjligheter att tala för sig själva, påverkar inte barnen negativt då det gäller respekten för deras 

individualitet i myndighetsutövning. Istället förstärks vikten av att se till barns alla identitetsaspekter 

för att försäkra att de representeras på ett korrekt sätt i insatsprocesser (punkt 48-50, 54-55, 

Barnombudsmannen, 2013).  

I Barnrättskommitténs allmänna kommentarer har en helt egen punkt dedikerats åt barnens religiösa 

samt kulturella tillhörighet (Punkt 56, Barnombudsmannen, 2013). Detta diskuteras som en av de 

viktigaste aspekterna att ha i åtanke under beslut som rör barn. Särskilt viktigt anses detta vara i 

frågor som rör adoption och vårdnadsfrågor. Barn bör alltid ha tillgång till kulturen de känner sig 

hemma i, oftast handlar det om den kultur där de är uppväxta. Denna kultur specificeras som barnets 

etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. Genom att bibehålla barnets kontakt med dess 

kulturella bakgrund försäkras barnets förståelse till vart denne kommer ifrån, något som anses vara 

viktigt för att möjliggöra självinsikt hos barnet. Vilken i sin tur påverkar barnets tankar om dennes 

eget självförverkligande. Även om vikten av att bibehålla barnets kulturella och religiösa värderingar 

och traditioner som en del av dess identitet påpekas, belyses å andra sidan risken med att dessa ges 

för stor del i insatsprocesser. Barnets kulturella bakgrund får enligt konventionen aldrig prioriteras 

högre än rättigheterna som stadgas i barnkonventionen. I situationer där den kulturella kontexten och 

de aktuella konventionsrättigheterna talar emot varandra bör därför större hänsyn tas till rättigheterna 

i barnkonventionen.  

11.2 Analys av Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer  

I följande kapitel redovisas citat från de 24 länder som blev utvalda till att representera resultatet av 

studiens analys. Alla citat i kapitlet redovisas med referens till det aktuella konventionslandet och 

samtliga fullständiga referenser till citaten redovisas i studiens referenslista. Kapitlet är upplagd på 

följande sätt; först kommer en sammanfattning av slutsatser som dragits från analysen, 

sammanfattningen följs av de citat som tydligast illustrerar de specifika slutsatserna. 

Vid analys av samtliga konventionsländers senaste sammanfattande kommentarer går det att 

identifiera ett återkommande tema i texterna; att traditionella värderingar anses motarbeta arbetet med 

barns rättigheter. Traditionella värderingar verkar främst påverka de konventionsrättigheter som 

berörs inom familjerättsliga frågor. Det är också inom familjerätten som tolkningsutrymmet för 

”barnets bästa” får störst påverkan på barnet då dessa frågor ofta har stor inverkan på barnets 

vardagliga liv. Samtidigt påverkar traditionella samhällsvärderingar barns chanser att åtnjuta 

konventionens rättigheter på alla samhällsnivåer. Traditionella värderingar existerar alltså på alla 

samhällsnivåer och påverkar barn i deras vardagliga liv, vilket innebär att de är 

implementeringsarbetet med barns rättigheters största hinder.  

”The Committee is concerned that in actions concerning children, the general principle 

of the best interests of the child contained in article 3 of the Convention is not always a primary 

consideration, such as in matters relating to family law.” (Madagaskar) 

”…traditional attitudes towards children in society still limit the respect for their views 

within the family, at schools, in institutions and at the community government level.” (Rumänien) 
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”…traditional practices and attitudes still limit the full implementation of article 12 of 

the Convention, particularly in the provinces and at the local level.” (Sydafrika) 

Traditionella värderingar bygger på patriarkala strukturer och stereotyper. Något som enligt 

Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer påverkar gruppen barn negativt då den i dessa 

samhällen är en extra utsatt och sårbar grupp som är lägst stående i makthierarkin. I dessa samhällen 

anses barns åsikt inte vara av särskilt stort värde i jämförelse till vuxnas och det anses därför vara 

legitimt att inte ta hänsyn till barnens åsikter även i frågor som berör barnen själva. I flera samhällen 

må barnens bästa tas i beaktande, men det jämförs ständigt med vad som är bäst för övriga inblandade 

parter i frågan. ”Barnets bästa” förstås alltså istället som ”gruppens bästa”. I samhällen med extremt 

paternalistiska attityder riskerar barn att helt förbises i vissa familjerättsliga frågor för att ge företräde 

åt närstående vuxnas intressen. I några av dessa samhällen anses inte barnen vara rättighetsinnehavare 

utan snarare ägodelar åt rättighetsinnehavare, alltså barnens förmyndare.  

I traditionella samhällen står barn oftast längst ner i makthierarkin i samhället vilket innebär att 

arbetet med deras rättigheter ibland snarare anses som välgörenhet istället för att uppfattas som något 

självklart. 

 ”… paternalistic attitudes towards children affect the ability of children to enjoy the 

rights enrished in the Convention.” (Chile) 

”…the Committee notes that under customary law, family matters usually reflect “the 

best interests of all concerned parties” as opposed to “the principle of the best interests of the 

child”. (Palau) 

”The Committee is concerned that, owing to traditional attitudes, respect for the views 

of the child remains limited… which tends to favour paternalistic and authoritarian approach 

with regard to children.” (Madagaskar) 

”The Committee is concerned about… the persistent patriarchal attitudes and deep-

rooted stereotypes and practices that perpetuate discrimination against girls… Children are 

generally not perceived as right holders.” (Indien) 

”… the civil rights and freedoms of the child are to be exercised subject to parental 

consent or discipline…” (Zimbabwe) 

”…the persistence of norms and traditions that impede the application of the principle 

of the best interests of the child.. children are generally not perceived as rights holders.” (Yemen)  

”The Committee is concerned that the child’s view is only represented through the 

father or paternal grandfather or other appointed guardian and not directly by the child.” (Iran) 

”… concerning children, including marriage decisions, are most of the time imposed 

upon them.”(Irak) 

”…traditional customs appear to be contrary to the principle of respect for the views of 

the child.” (Tuvalu) 
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I vissa samhällen anammas rättigheterna strukturellt på högre samhällsnivåer, men tappas bort på 

lägre samhällsnivåer och når därför aldrig fram till de berörda barnen. Av Barnrättskommitténs 

sammanfattande kommentarer framgår att dessa samhällen är de som har starkast traditionella 

värderingar eller som är mest religiöst influerade. Vad det är som påverkar att arbetet aldrig når 

barnen är att professionella på lägre nivåer inte respekterar, känner till eller vet hur arbetet med 

rättigheterna borde ske. Detta händer antingen då rättigheterna inte blivit strukturellt implementerade 

i aktuell lagstiftning, på grund av exempelvis ekonomiska begränsningar, då det av olika anledningar 

saknas handlingsplaner för implementeringsarbetet eller då det helt enkelt saknas respekt eller 

kunskap för konventionens rättigheter. Alla eventuella strukturella åtaganden och förändringar för att 

implementera rättigheterna är förgäves om de ändå aldrig når de berörda barnen. Strukturella 

förändringar kan alltså aldrig fungera isolerade om målet med implementeringen är att barn ska 

kunna åtnjuta rättigheterna i konventionen i det vardagliga livet. Samtidigt fungerar inte lokala 

implementeringsarbeten isolerade utan kräver stöttning och direktiv från högre strukturella 

samhällsnivåer.   

”The committee is concerned that some tradition practices and attitude can limit 

implementation of the right of children…” (Libanon) 

”The Committee remains concerned that traditional attitudes towards children in 

society limit, and often prevent, children from expressing their views on a wide range of issues 

that affect them within the family, schools, institutions, judicial system and society at large. The 

Committee also regrets that there is no formal procedure by which children are systematically 

invited to express their views in judicial and administrative processes that affect them.” 

(Singapore) 

”…the principle of the best interests of the child is not respected and that this situation 

is worsened by the limited implementation of children’s right to be heard.” (Lesotho) 

”The Committee is concerned that the principle of the best interests of the child is not 

systematically integrated into all policies and legislation affecting children, and notes that this 

concern is closely linked, inter alia, to the allocation of insufficient resources for the respect and 

protection of children’s rights. ...the Committee notes with concern that the existing structures for 

child participation may limit children’s right to express their views in schools and in the community 

at large.” (Nordkorea) 

”The Committee is concerned that the general principle of the best interests of the child contained 

in article 3 of the Convention is not incorporated in all legislation concerning children and is not 

always considered in practice, for example by rabbinical courts.” (Israel) 

Religiösa influenser kan hämma implementeringsarbetet av barns rättigheter. Konventionsländer som 

är starkt influerade av religion har ofta egna lagar som berör barns rättigheter som är likvärdiga 

barnkonventionens rättigheter. Ibland kan dock dessa lagar motsäga de rättigheter som fastställs i 

barnkonventionen. I starkt religiösa länder kan exempelvis ”barnets bästa” baseras främst eller endast 

på barnets ålder. I samhällen som är starkt genomsyrade av religion har barnkonventionen svårt att 

vinna kulturell legitimitet, särskilt då rättigheterna motsäger de rådande lagarna grundade i 

religionen. Det anses därför viktigt att engagera religiösa ledare i implementeringsarbetet då dessa 

anses ha stort inflytande på såväl stat som medborgare. I länder vars lagar bygger på en viss religion 

arbetar religiösa ledare ofta för staten, men nära dess medborgare. Ledarna är ofta respekterade och 
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deras åsikter väger tungt inom både lokalbefolkningen samt statsanställda, vilket gör dem till ett 

viktigt och effektivt verktyg då det gäller att sprida barnkonventionens budskap. Analysen visar att 

vad som egentligen är ”barnets bästa” kan vara svårtolkat i både religiösa och traditionella samhällen, 

men även i samhällen med pessimistisk människosyn.   

”While noting the willingness of the State party to make the best interests of the child 

one of the key principles of its Interim Personal Status Code of 2010, the Committee is concerned that 

there is a misinterpretation of the best interests of the child and that several provisions of this Act, in 

particular those related to child custody, marriage, inheritance and transmission of nationality are 

incompatible with children’s right to have their best interests taken into consideration. The 

Committee is particurarly concerned that in acordance with the law and jurisprudence of the state 

party, the marriage of a girl with her rapist can be considered as being in her best interest although 

such an option constitutes in itself a serious breach in the Convention.” (Jordanien) 

” The committee is seriously concerned at the way in which the principle of respect for 

the views of the child (art. 12) is interpreted by the State party, especially since, according to the 

report, a child needs to be ”trained” to become a human being.” (Komorerna) 

”The Committee furthermore notes with concern that decisions regarding adoption and 

custody are often taken on the basis of the child´s religion, rather than his or hers best interests and 

remains concerned that according to Sharia law applicable to Muslims, in divorce proceedings 

decisions relating to custody of children are based on their age.” (Indonesien) 

”The Committee notes with concern that the religious and Sharia courts decide on 

issues related to custody and are of the child without hearing the childs opinion.” (Libanon) 

”The committee is particularly concerned that in dealing with allogations of child 

abuse, the Holy See has consistantly placed the preservation of the reputation of the Church and the 

protection of the perpertrators above the child´s best interest.” (Vatikanstaten) 

”The Committee is also concerned at the lack of awareness of this right among the 

general public, including traditional and religious leaders and government officials.” (Tanzania) 

I individualistiska samhällen riktas Barnrättskommitténs kritik till hur professionella som arbetar med 

att implementera rättigheterna i barnkonventionen inte har tillräcklig utbildning om ”barnets bästa”, 

snarare än hur rättigheterna implementerats i konventionsländernas lagar och juridiska system. 

Individualistiska och moderna samhällen får precis som kollektivistiska och traditionella samhällen, 

om än dock i mindre utsträckning, kritik för hur begreppet ”barnets bästa” implementeras i sociala 

system.  

“The Committee is concerned that this principle, while laid down in many laws and 

policies, is not always reflected in the implementation phase of legislation and policies,  e.g. in the 

area of alternative care.” (Australien) 

 “The Committee is also concerned about… Insufficient training for relevant 

professionals on best interests determination.” (Sverige) 
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“The Committee encourages the State party to ensure that research and educational 

programmes for professionals dealing with children are reinforced and that article 3 of the 

Convention is fully understood.” (Kanada) 

12.0 SLUTSATSER 

Studien visar att begreppet ”barnets bästa” har olika betydelse i olika kulturella kontexter, men efter 

analys av barnkonventionens allmänna kommentarer nr. 14 (Barnombudsmannen, 2013) framgår att 

begreppet bygger på en optimistisk människosyn och därför bör tolkas i enlighet med detta. Samtidigt 

är begreppet skrivet på ett sådant sätt att det är kontextuellt tolkningsbart då det gäller dess 

samhällssyn. Begreppet refererar till barn som individer i frågor som direkt berör ett barn samtidigt 

som det refererar till barn som grupp då det diskuteras på högre samhälleliga nivåer. Begreppet är 

alltså enligt konventionen implementeringsbart i både individualistiska och kollektivistiska 

samhällen. Begreppet är däremot formulerat på ett sätt som kräver ständig hänsyn till barnets 

individualitet och intersektionalitet. Barn beskrivs som en heterogen grupp där alla individer har olika 

erfarenheter, förmågor och önskemål (ibid). Vilket innebär att en och samma insats vid 

myndighetsutövning kan ge olika konsekvenser för olika barn. Vad som är ”barnets bästa” bör enligt 

konventionen bygga på vilka konsekvenser olika insatser får för det individuella barnet, beslutet bör 

alltså vara konsekvensbaserat. Då ”barnets bästa” ska beslutas måste det därför ske med det aktuella 

barnets livssituation i åtanke för att avgöra vilka konsekvenser som är önskvärda för just det barnet 

(ibid). Efter analys av artikel 3 och Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14 drogs 

slutsatsen att begreppet ”barnets bästa” bör tolkas som att barnet bör ses som en individ med egna 

erfarenheter, förmågor och önskemål. En individ som ständigt utvecklas och vars röst är viktig samt 

bör prioriteras att lyssna till på grund av dennes naturliga sårbarhet i samhället. I beslutsprocesser 

där vad som är ”barnets bästa” ska avgöras bör barnets egna åsikter lyssnas till i den mån som är 

rimlig samtidigt som hänsyn bör tas till barnets intersektionalitet och holistiska utveckling. 

Kilkelly (2011) diskuterade under kapitel 6.2.2 hur det kommer sig att artikel 3 inte prioriteras lika 

högt som barnkonventionens andra artiklar i olika samhällen och menar att den inte alltid betraktas 

vara en rättighet. På grund av artikelns vaga formulering ges intrycket av synsättet ”all things to all 

people” vilket kan medföra risker i situationer där ”barnets bästa” ska avgöras då begreppet istället 

kan tolkas som att alla inblandade bör prioriteras lika högt, något som kan innebära att barnets egen 

önskan och åsikt ignoreras. Detta stämmer inte överens med studiens analys av artikel 3 och 

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer nummer 14. Studiens analys visar att begreppet må vara 

kontextuellt tolkningsbart vilket gör det användbart i både individualistiska och kollektivistiska 

samhällen, däremot uppmanar begreppet ständig hänsyn till barnets individualitet. Studiens analys 

visar snarare på att denna uppmaning till att se barn som individer bortses ifrån på grund av avsaknad 

av kulturell legitimitet, inte otydlighet kring hur begreppet bör tolkas. Studien har därför visat att det 

inte är olika tolkningar av begreppet som är största anledningen till att barn aldrig nås av 

rättigheterna, utan att rättigheterna i konventionen har svårt att vinna kulturell legitimitet i 

kollektivistiska och traditionella samhällen.  

Vilken kultur som genomsyrar konventionsländerna verkar alltså påverka hur begreppet ”barnets 

bästa” tolkas. Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer (Barnombudsmannen, 2013) ger 

återkommande kritik till konventionsländer med starka traditionella eller religiösa värderingar 

angående hur begreppet implementeras. Detta tyder på att begreppet ”barnets bästa” på ett mer 

prefererat sätt tolkas och implementeras i individualistiska och icke-traditionalistiska samhällen. 

Något som enligt både Kaime (2011) och Hashemi (2007) kan bero på att begreppets fokusering av 
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barnets individualitet inte stämmer överens med värderingarna i traditionella eller religiösa samhällen 

där barnets individualitet prioriteras lägre än vad som är bäst för gruppen och gemenskapen. 

Barnkonventionen, med sin västliga individuella syn på världen, uppfattas i dessa samhällen som ett 

främmande koncept och även om barnkonventionens artikel 4 (Barnombudsmannen, 2003) till viss 

del förklarar hur konventionen bör tolkas så saknas förståelse om hur olika värdesystem kan påverka 

tolkningen och implementeringen av rättigheterna. Exempelvis har Barnrättskommitténs 

sammanfattande kommentarer visat att barns åsikter sällan lyssnas till i samhällen med starkt 

traditionella eller religiösa kulturer på grund av att de inte anses vara rättighetsinnebärande individer, 

vilket även påverkar bedömningen av vad som är bäst för barnet. En slutsats som kan dras av detta är 

att ökad förståelse för hur olika värdesystem påverkar tolkningen av begreppet ”barnet bästa” skulle 

öka chanserna för att begreppet implementeras på det sätt barnkonventionen menar till.  

”Barnets bästa” har visat sig vara direkt beroende av att tolkas för att kunna anpassas till olika 

kulturer och samhällen. Om begreppet inte skulle kunna anpassas till olika samhällen och kulturer 

skulle det vara svårt för det att få kulturell legitimitet i de olika konventionsländerna (Kaime, 2011). 

Samtidigt är det just tolkningen av begreppet som kan vara problematiskt då de tolkningar som görs 

inte alltid överensstämmer med hur begreppet enligt barnkonventionen bör tolkas. Studien visar att 

konventionsländer kanske anstränger sig för att implementera ”barnets bästa”, men tolkar begreppet 

på ett sådant sätt att det avviker från konventionens anda, som exempelvis i Jordanien 

(CRC/C/JOR/CO/4-5, 2014). Begreppets grund i en optimistisk människosyn visade sig också vara 

svårtolkat av konventionsländer med pessimistisk människosyn, som i Komorernas fall 

(CRC/C/15/Add.141, 2000). Även om fokus i beslutsprocesser må ligga på barnet kan alltså 

tolkningen om vad som är bäst för barnet skiljas från hur begreppet är tänkt att tolkas enligt 

barnkonventionen då det används i samhällen med kollektivistiska, pessimistiska och traditionella 

värderingar. Även om studien visat att artikel 3 och de tillhörande allmänna kommentarerna bidrar 

med tydlig och omfattande information angående hur artikeln bör implementeras så visar analysen av 

Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer att det saknas tillräckliga riktlinjer för hur 

begreppet bör tolkas.  

I ett samhälle där de grundläggande värderingarna inte går hand i hand med barns rättigheter är det 

svårt för barnkonventionen att vinna kulturell legitimitet (Farran, 2012) vilket innebär att 

rättigheterna fastnar på representationsstadiet och inte lyckas ta sig vidare till genomförandestadiet, 

alltså att de faktiskt genomförs i praktiken. Som exempel hade kanske de döende barnen på 

socialkontoret i Benin blivit hjälpta till sjukhus om ”barnets bästa” vunnit kulturell legitimitet hos 

socialarbetarna som då hade prioriterat barnens rätt till liv över mammans rätt till självbestämmande. 

Studien visar på att begreppet ”barnets bästa” kanske tolkas på det sätt som barnkonventionen syftar 

till, men bortses ifrån då det ska implementeras i lagar på grund av att det saknar kulturell legitimitet, 

som i exempelvis Vatikanstaten (CRC/C/VAT/CO/2, 2014). Begreppet ”barnets bästa” har på så sätt 

visat sig vara lättare att tolka och implementera i moderna och individualistiska samhällen. Detta på 

grund av att de värderingar begreppet förmedlar gällande barnsyn och samhällssyn i högre grad 

överensstämmer med kulturen i moderna och individualistiska samhällen, vilket innebär att 

begreppet i dessa samhällen har större chans att vinna kulturell legitimitet.  

Enligt Kaime (2011) är det makthavarna i ett konventionsland som är ansvariga för att barn nås av 

rättigheterna i barnkonventionen då det är deras uppgift att lagstadga och ta fram effektiva och 

fungerande modeller och arbetsmetoder för att implementera rättigheterna på ett sådant sätt som 

innebär att de får kulturell legitimitet. Något som stämmer överens med barnkonventionens artikel 4 

(Barnombudsmannen, 2003). Däremot påpekas hur viktigt det är att institutioner och organisationer 
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på lokala samhällsnivåer engageras i arbetet med att implementera rättigheterna då det är dessa som 

dagligen möter de barn som berörs av rättigheterna. Samtidigt påpekas riskerna med detta då det är 

intuitioner och organisationer på lokal nivå som tidigare förnekat barns rättigheter. Kan detta ha att 

göra med att dessa professionella samtidigt också är starkast påverkade av lokala kulturer då de 

ständigt arbetar och lever i dem? På socialkontoret i Benin erkände den socialarbetare som hade låtit 

de sju döende barnen gå hem med den psykiskt sjuka mamman, att hen var medveten om att Benin 

undertecknat barnkonventionen och att dess rättigheter skulle fungera som arbetsunderlag i det 

dagliga arbetet. Trots detta handlade hen emot rättigheterna i konventionen och rättfärdigade detta 

med att de motsäger den lokala kulturen. Om rättigheterna hade blivit korrekt implementerade på alla 

samhällsnivåer i Benin hade kanske socialarbetaren identifierat sig med dem och därför också agerat 

på ett annat sätt i fallet. Att engagera lokala organisationer har alltså visat sig vara direkt nödvändigt 

för att konventionens rättigheter inte ska fastna på representationsstadiet, men det har också visat sig 

vara riskfyllt så länge rättigheterna inte vunnit kulturell legitimitet på alla samhällsnivåer.  

Analysen av Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer visar att barn i länder där vad som 

är ”barnets bästa” tolkas avvikande från vad barnkonventionen syftar till, främst påverkas i ärenden 

som rör familjerätt såsom vårdnadsbeslut och giftemålsbestämmelser. Detta tyder på att barn 

påverkas av hur begreppet tolkas samt implementeras i det vardagliga livet. I Jordanien exempelvis 

ansågs barnets bästa vara att gifta en flicka med den man som våldtagit henne (CRC/C/JOR/CO/4-5, 

2014). Ett annat exempel är länder där sharialagar råder, exempelvis Indonesien (CRC/C/IDN/CO/3-

4, 2014), där man i vårdnadsbeslut endast tar hänsyn till barnets ålder snarare än dennes behov, 

önskemål och relation till föräldrarna. Studien visar därför att begreppet ”barnets bästa” är kulturellt 

relativt och att olika kulturella tolkningar av begreppet har olika konsekvenser på barn, främst 

gällande familjerättsliga frågor. 

13.0 DISKUSSION 

En av studiens svagheter är det faktum att analysen främst behandlar hur begreppet ”Barnets bästa” 

tolkas och tillämpas i traditionella och kollektivistiska samhällen och inte lägger lika stor vikt av hur 

begreppet tolkas och tillämpas i individualistiska och moderna samhällen. Samtidigt motiveras detta i 

studien (se kap. 10.5) och resultatet av analysen anses bidra med tillräcklig information för att 

besvara studiens syfte. En styrka i studien är att analysen av Barnrättskommitténs sammanfattande 

kommentarer bidrar med tydliga exempel på hur tolkningar av begreppet ”barnets bästa” kan skiljas 

åt samt hur detta påverkar implementeringen av begreppet och därav också får olika konsekvenser för 

barnet.  

Idén till denna studie började när jag själv fick uppleva vilka konsekvenser olika uppfattningar av 

”barnets bästa” hos socialarbetare kan ha för barn i olika konventionsländer. När jag började läsa in 

mig på ämnet så insåg jag att det redan fanns en del forskning angående hur olika kulturella faktorer 

påverkar implementeringen av konventionens rättigheter. Men det var svårt att finna texter med fokus 

på ”barnets bästa” och ännu svårare att finna texter som diskuterade hur barn påverkas av olika 

tolkningar av begreppet ”barnets bästa”. Jag hoppas att jag med denna studie har lyckats visa hur 

olika tolkningar av begreppet och olika sätt att implementera begreppet medför konsekvenser för barn 

i de olika konventionsländerna om dessa inte överensstämmer med den anda barnkonventionen syftar 

till. Denna studie genomfördes med förhoppning om att påminna om vikten av att ständigt ha fokus 

på barnet i alla processer och beslut som rör barn, samt belysa att det som sker på strukturella 

samhällsnivåer (internationella, regionala nivåer osv.) faktiskt påverkar barn, varje dag, i alla 

konventionsländer.   
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14.0 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Jag startade studien med uppfattningen om att barn dagligen påverkas av hur ”barnets bästa” 

tillämpas och implementeras, samtidigt var jag ett tomt blad då det gällde hur barnen påverkades och 

varför det kunde bli på det sättet. Hur kunde innebörden av begreppet ”barnets bästa” skilja sig så 

mycket mellan olika kulturer? Genom att starta min datainsamling med att vara öppen för vad som 

skulle kunna komma så lästes många texter för att finna de som ansågs vara mest relevanta till 

studien. Det var inte förrän analysen av Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer 

genomfördes som jag klart såg kopplingen mellan ”barnets bästa”:s olika kulturella innebörder och 

vilka konsekvenser dessa fick för barnen. Genom att analysera samtliga sammanfattande 

kommentarer såg jag svart på vitt vilka kulturer som hade olika uppfattningar av ”barnets bästa” än 

vad barnkonventionen syftar till, och konkreta exempel på hur detta påverkar barnen. Detta är 

samtidigt något som förvirrar mig; barnkonventionen är det mest erkända internationella 

barnrättsdokumentet i modern tid och i Barnrättskommitténs sammanfattande kommentarer står det 

klart och tydligt hur barn påverkas av olika tolkning och implementering av rättigheterna i 

konventionen. Ändå glöms barnen ofta bort. Varför fokuseras texter gällande barnkonventionen ofta 

på internationell, regional och ibland även på lokal nivå, samtidigt som de berörda barnen endast 

berörs flyktigt? Detta är något jag skulle vilja se vidare forskning om.  

Att vad som är ”barnets bästa” är kulturellt relativt är något som studien har visat på. Studien visade 

också på skillnader och likheter i tolkningar i olika kulturer samt hur detta påverkar implementering 

av begreppet och därav också hur barnen påverkas. Däremot kunde inte studien närmare undersöka 

exakt hur de olika kulturella tolkningarna egentligen såg ut och vad de bakomliggande faktorerna för 

detta var. Det hade varit intressant att närmare undersöka olika kulturella tolkningar av begreppet 

”barnets bästa”. Vad innebär egentligen ”barnets bästa” för myndighetsutövare i samhällen som 

genomsyras av olika religioner? Vad anser barnen själva i olika kulturer att begreppet innebär?  

Hur skulle socialarbetarna i Benin formulera sin mening av begreppet jämfört med hur svenska 

socialarbetare skulle formulera sin mening? Att med egna ord får höra vad begreppet innebär, från 

personer på olika samhällsnivåer i olika kulturella kontexter, skulle illustrera olika uppfattningar av 

begreppet och kanske också förklara vad de olika uppfattningarna beror på. Något som jag tror skulle 

vara ett viktigt bidrag till kunskapsområdet inom barns rättigheter.  
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