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Barnrätt som ämne, tema 
eller perspektiv?

PERNILLA LEVINER1

1. Inledning2 
Det är en ära att få skriva detta kapitel i en festskrift till min kära kollega professor 
Wiweka Warnling Conradson. Jag träffade Wiweka redan som student på jurist-
programmet då hon var min absoluta favoritlärare – kunnig, strukturerad och 
dessutom rolig att lyssna på. Senare när jag var doktorand blev hon min handle-
dare som med enorm precision och alltid med stor vänlighet stöttade mig fram till 
att bli juris doktor. Därefter har Wiweka varit en inspirerande förebild inom den 
offentliga rätten och en kär kollega inom Barnrättscentrum vid Stockholms uni-
versitet. Wiweka har alltid med stor frimodighet tagit sig an ”nya ämnen” och, som 
jag uppfattar det, inte brytt sig särskilt mycket om vetenskapliga gränser vare sig 
inom eller utom rättsvetenskapen. I Wiwekas anda kommer jag i detta kapitel att 
ta mig an frågor om just gränser inom och utanför rättsvetenskapen och vad det 
innebär att något ”är ett ämne”. Fokus ligger på barnrätten som ligger oss båda varmt 
om hjärtat. Jag kommer att reflektera kring och försöka fånga vad barnrätt är och 
kan vara, som ämne, tema och perspektiv, samtidigt som jag förhåller mig försiktigt 
skeptisk till ”skapande” av nya ämnen och därmed nya gränser inom rättsvetenska-
pen. Jag diskuterar också vikten av att vi som ”barnrättsliga” forskare förhåller oss 
kritiska till de frågor vi analyserar. Det är förstås en grundläggande aspekt i vilken 
rättsvetenskaplig forskning som helst men möjligen särskilt viktigt när det gäller 
barnrättsliga frågor, där det annars riskerar att skapas ett problematiskt konsensus-
tänkande utifrån att alla vill ”barns bästa”. Av samma skäl betonas i texten vikten av 
teori- och metodutveckling för att kunna undersöka och analysera vilken roll rätten 
och rättigheter för barn bör ha. 

I diskussionen om vad barnrätt är och kan vara har jag inspirerats av hur före-
trädare för andra ämnen – främst med koppling till offentlig rätt och socialrätt – 
har diskuterat just gränser, särdrag och kännetecken för ”nya” ämnen. Jag har även 
inspirerats av den internationella teoribildningen Critical Children’s Rights Stu-
dies som beskrivs närmare nedan. I det följande kommer först en beskrivning av vad 
vi traditionellt menar är rättsområden och rättsvetenskapliga ämnen, varefter vissa 

1 Universitetslektor, docent i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
2 Tack till Therése Fridström Montoya, Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Titti Mattsson och Vera Yllner 

som alla har bidragit med inspiration och givande kommentarer på tidigare utkast till denna text.
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”nya” ämnen och hur dessa definierats kommer att diskuteras. Med inspiration från 
detta resonerar jag sedan om vad barnrätt är och framförallt kan vara. 

2. Något om rättsområden och rättsvetenskapliga 
ämnen 

Inom juridiken pratar vi ofta om rättsområden som ett sätt att dela in rättsregler 
och rättskällor, och inom akademin, både i undervisning och i forskning, pratar vi 
om rättsvetenskapliga ämnen. Traditionellt har rättsområden och rättsvetenskapliga 
ämnen – exempelvis straffrätt, processrätt, offentlig rätt, folkrätt – överlappat var-
andra och det vanliga är att särskilja och definiera dessa genom att relatera till vilka 
rättsregler som aktualiseras och studeras utifrån tankegångar om ett rättssystem 
med olika rättsområden. När det gäller detta system kan det för det första konstate-
ras att vårt svenska sätt att systematisera rätten i rättsområden inte nödvändigtvis 
stämmer överens med synen inom andra rättssystem.3 För det andra är det ganska 
enkelt att se att indelningen i rättsområden, precis som Stig Strömholm poängte-
rat, visserligen kan vara nödvändig av pedagogiska skäl, men att denna strukture-
ring ofta stämmer dåligt överens med verkligheten.4 

Utöver att skilja på rättsområden och rättsvetenskapliga ämnen är det viktigt att 
särskilja rättsvetenskapliga angreppssätt från den praktiskt verksamma juristens 
arbete. Även om hantverket när det gäller att utreda innebörden och innehållet i 
rätten i en viss fråga ligger nära varandra i dessa båda verksamheter – och att under-
sökningarna i hög grad baseras på samma rättskällor – är syftena olika. Rättsvetaren 
gör oftast ”något mer” än att strukturera och fastställa gällande rätt. Fokus ligger 
sällan på enskilda ärenden utan uppgiften som rättsvetaren tar sig an handlar sna-
rare om att problematisera det rådande systemet och föreslå förändringar i detta, 
inte sällan utifrån ett visst perspektiv. Den praktiskt verksamma juristen har däre-
mot att förhålla sig till det som kan betecknas som gällande rätt för att fatta beslut 
eller argumentera för en särskild utgång i ett enskilt ärende.5 

Traditionen inom den rättsvetenskapliga forskningen har i hög grad varit att 
hålla sig till etablerade rättsområden som avspeglas i ”traditionella” rättsveten-
skapliga ämnen – straffrätt, offentlig rätt, folkrätt osv. Det finns säkerligen fördelar 
med denna ordning, men det kan konstateras att för forskningens och kunskaps-

3 Det kan exempelvis konstateras att familjerätt i Sverige ses som ett civil- eller privaträttsligt ämne 
medan det i den anglosachsiska systematiken innefattar såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och 
i viss mån även straffrättsliga dimensioner, se Herring, J., et al., Family Law, Palgrave Great Debates 
in Law, London, Palgrave, 2015.

4 Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning - en lärobok i allmän rättslära, Stockholm, Nor-
stedts juridik, 1996, s. 230. 

5 Se om behovet av att särskilja rättsvetenskaplig verksamhet från den praktiserande juristens arbe-
te i bl.a. Svensson, E.-M., Boundary-Work in Legal Scholarship, i Gunnarsson, Å., Svensson, E.-M. & 
Davies, M. (red.) Exploiting the limits of law - Swedish feminism and the challenge to pessimism, 
Aldershot, Ashgate, 2007. För diskussion om vad rättsvetarens roll är, vad rättsdogmatik innefattar 
osv. se exempelvis den diskussion som fördes av Rune Lavin och Alexander Peczenik – Lavin, R., Är 
den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, Förvaltningsrättslig tidskrift, Nr. 3, 1989 och 
Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, Förvaltning tidskrift, 
Nr. 2, 1990. 
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sökandets bästa är det viktigt att låta frågeställningar och problem styra forskning-
ens fokus snarare än att strikt förhålla sig till rättsområden. Att låta samhälleliga 
problem, dvs. ”verkligheten”, styra vad vi forskar om innebär inte sällan att studier 
hamnar på gränsen mellan eller sträcker sig in i flera rättsområden. 

Idag finns också många rättsvetenskapliga ämnen som är gränsöverskridande 
ifråga om vilka rättsregler som studeras, och även ämnen som snarare relaterar till 
ett tema eller fenomen oavsett var dessa regleras. Detta är inte ovanligt när det gäller 
studier som kan betecknas som barnrättsliga. Men räcker det som beskrivning av 
barnrätten att detta är ett gränsöverskridande rättsvetenskapligt ämne? Kan barn-
rätt även sägas vara ett rättsområde? Eller bör barnrätt snarare beskrivas som ett 
tema eller perspektiv inom rättsvetenskapen, eller till och med som ett tvärveten-
skapligt paradigm?6 Något tydligt svar på detta finns nog inte även om jag som kom-
mer framgå i denna text lutar åt att beskriva barnrätt som ett tema eller perspektiv 
snarare än som ett rättsområde eller eget specifikt rättsvetenskapligt ämne. Som 
bakgrund till en diskussion om vad barnrätt är och skulle kunna vara ska i nästa 
avsnitt en beskrivning göras av andra ”nya” ämnen och hur dessa definierats.

3. ”Nya” ämnen att jämföra barnrätt med
I kölvattnet av att det blivit vanligare med rättsvetenskapligt interdisciplinära pro-
jekt väcks inte sällan frågor om det är ett nytt ämne som behandlas, inte bara nya 
frågor och problem. En följdfråga är då förstås, som indikerats ovan, vad som ”krävs” 
för att något ska anses vara ett rättsområde och/eller rättsvetenskapligt ämne samt 
när forskning inom ett område snarare kan betecknas som tematisk eller driven ur 
ett specifikt perspektiv. Jag gör som framgått ovan skillnad mellan rättsområde och 
rättsvetenskapligt ämne genom att med det första syfta på regleringsmassan inom 
ett visst område så som vi traditionellt sett på detta, dvs. praktiskt inriktat, medan 
rättsvetenskapligt ämne alltså syftar på forskarens analys av rättsliga frågor vilka 
inte med nödvändighet förhåller sig till den ”traditionella” indelningen av regle-
ringen i rättsområden. Frågor om vad ett rättsområde eller rättsvetenskapligt ämne 
”egentligen är” har – som kommer att framgå nedan – behandlats och diskuterats 
av många, oftast i samband med att ”nya” ämnen definierats och positionerats. Det 
kan handla om underämnen till större ämnen och inte sällan gränsöverskridande 
ämnen och tematiska ämnen som förhåller sig mer ”löst” till traditionella rättsområden 
och ämnen.

Här ska några ämnen med anknytning till den offentliga rätten tas som exempel. 
Fokus ligger framförallt på ämnen med koppling till socialrätten som är ett ämne 
som jag själv ofta forskat inom. Till att börja med kan konstateras att socialrätt 
kan ses som ett underämne till förvaltningsrätt som i sin tur är ett underämne till 

6 Vad tvärvetenskap, eller mångvetenskap som det också kallas, är och inte är, samt hur och vad tvärve-
tenskap innebär för rättsvetenskapen är en fråga som inte behandlas närmare här, det är minst sagt 
ett ämne i sig. Se för diskussion om detta bl.a. i Anna-Sara Linds kapitel i denna bok samt Mattsson, 
T., Vetenskap på tvären, i Dahlén, M. & Nygren, R. (red.) Arbetsliner och långa linjer, Vänbok till Mats 
Kumlien, De lege, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Uppsla, Iustus, 2016.
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offentlig rätt.7 Även socialrätten kan delas in i underämnen.8 I Nordisk socialrättslig 
tidskrift – som startades av Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita i socialrätt, 
Göteborgs universitet – definieras socialrätt enligt följande:

”…socialrättens alla ämnesområden - socialförsäkringsområdet, socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården (inklusive tvångsvårdslagstiftning). Till socialrätten 
räknas till exempel också medicinsk rätt och barnrätt.”9

Dessa underämnen till socialrätten är samtidigt också gränsöverskridande ämnen. 
Exempelvis aktualiseras inom socialförsäkringsrätten frågor och rättsregler inom 
såväl förvaltningsrätt/socialrätt som EU-rätt, arbetsrätt och skatterätt.10 Även väl-
färdsrätt11 och hälso- och sjukvårdsrätt (eller medicinsk rätt som det ibland kallas)12 
är gränsöverskridande ämnen med koppling till socialrätt och förvaltningsrätt. 
Utöver dessa ämnen finns det även ämnen som i och för sig kan beskrivas som 
rättsvetenskapligt interdisciplinära så som de här ovan nämnda, men som också 
kan betecknas som tematiska eller ”perspektivdrivna”. Här tänker jag exempelvis 
på genusrätt13, relationsrätt14, äldrerätt15 och personrätt,16 samt även djurrätt17. Det 
finns förstås många andra exempel på rättsvetenskapligt interdisciplinära och per-
spektivdrivna ämnen, till exempel miljörätt18, men här ska det som särskiljer just 
dessa ovan nämnda ämnen beskrivas något närmare. 

7 För en närmare beskrivning och problematisering av gränser för och inom den offentliga rätten – 
exempelvis vad konstitutionell rätt, statsrätt och förvaltningsrätt innefattar och inte vid de olika 
Juridiska fakulteterna i landet – se Cameron, I., What’s in a name? : statsrätt, författningsrätt, offentlig 
rätt, konstitutionell rätt, i Bull, T., Jermsten, H. & Uhrbom, s. (red.), Vänbok till Mats Melin, Upplaga 
1, Iustus förlag, Uppsala, 2018.

8 Se för närmare diskussion om socialrätten som ämne i Erhag, T., Fri rörlighet och finansiering av social 
trygghet: en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering 
av social trygghet, Göteborg, Göteborgs universitet, 2002. Se även följande antologier i socialrätt: 
Vahlne Westerhäll, L., (red.) Legitimitetsfrågor inom socialrätten, Stockholm, Norstedts juridik, 2007, 
Vahlne Westerhäll, L., (red.) Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, Stockholm, Norstedts juridik, 
2002 och Erhag, T., et al., (red.) Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens 
gränser, Stockholm, Liber, 2018 

9 Se exempelvis tidskriftens hemsida – www.nordisksocialrattslig.se.
10 Se exempelvis Erhag, Fri rörlighet och finansiering av social trygghet, 2002. 
11 Schiratzki, J., Välfärdsrätt i Sverige, Juridisk Tidskrift, 2012/13(Nr. 4), 
12 Se bl.a. Rynning, E. & Hartlev, M., Introduction, i Rynning, E. & Hartlev, M. (red.) Nordic health law 

in a European context - welfare state perspectives on patients’ rights and biomedicine, Malmö, Liber, 
2012.

13 Gunnarsson, Å. & Svensson, E.-M., Genusrättsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, 2009.
14 Ketscher, K., Relationsrätt - en ny retsvidenskabelig optik? - Fra aektensabs- og familieret mod en 

inkluderende relationsret, Retfaerd, Årgång 35(Nr. 1/136):81-98, 2012.
15 Mattsson, T. & Numhauser-Henning, A., Äldrerätt – ett nytt rättsområde, Stockholm, Wolters 

Kluwer, 2017.
16 Se särskilt hur detta ämne har ”omdefinierats” av Therése Fridström Montoya i Fridström-Montoya, 

T., Homo juridicus – den kapabla människan i rätten, Uppsala, Iustus förlag AB, 2017 och Fridström-
Montoya, T., Personrätt på nytt sätt - ett ämne med potential att göra skillnad för personerna i rätten, i 
Dahlberg, M. (red.) De Lege 2017 - Genuskritiska frågor inom juridiken, Uppsala, Iustus förlag, 2018.

17 Wahlberg, B., Djurrätt – ett nytt rättsområde i utveckling, i Skult, s. (red.) Festskrift - ämnesföreningen 
Stadga r.f. 1996-2016, Helsingfors, Edita, 2016.

18 Ebbesson, J., Miljörätt, Uppsala, Iustus, 2015.



197

Barnrätt som ämne, tema eller PersPektiv?

För det första beskrivs ”särskildheten” i dessa ämnen – som ofta betecknas som 
nya19 – genom en betoning av att det krävs just ett nytt förhållningssätt för att kunna 
analysera komplexiteten i frågorna inom respektive ämne. Det handlar då främst 
om rättsvetenskaplig interdisciplinaritet, i meningen att rättsregler och rättskällor 
inom olika rättsområden studeras. Av diskussionen som förts inom dessa ämnen 
framgår ofta ett behov av att undersöka vad som är underliggande principer och 
koncept, men också de värderingar som regleringen inom ämnesområdet bygger på. 
Det kan även konstateras att rättsvetenskaplig interdisciplinaritet och ”perspektiv- 
eller temaforskning” i denna bemärkelse ofta tycks hänga samman med behov av 
tvär- eller mångvetenskapliga dimensioner, dvs. att rättsvetenskaplig analys behö-
ver kompletteras med undersökningar vars teori, metod eller material hämtas från 
andra vetenskapliga fält.

Ett ämne som är intressant att jämföra barnrätten med är hälso- och sjukvårds-
rätten (jmf. health law) och de olika synsätt som de danska professorerna Mette 
Hartlev och Helle Bødker Madsen fört fram. Medan den förstnämnda beskriver att 
hälso- och sjukvårdsrätten bör ses som ett rättsområde (”area of law”) som existe-
rar självständigt (”with an independent existence”)20 så anser den sistnämnda istäl-
let att ämnet ska ses som ett specialområde som förhåller sig till och tar avstamp 
i de traditionella rättsområdena.21 Bødker Madsen menar också att betonandet av 
”särskildheten” gör hälso- och sjukvårdsrätten onödigt problematiskt och att det 
därmed finns en risk att aspekter inom ämnet som har sin grund i offentlig rätt och 
civilrätt förbigås.22 Detta är något som jag för barnrättens del är beredd att hålla 
med om. 

Frågan om särskildhet och gränser har även berörts på ett intressant sätt gäl-
lande socialförsäkringsrätten. Ruth Mannelqvist, professor vid Umeå universitet, har 
beskrivit detta ämne genom att definiera dess kärna, snarare än att försöka hitta 
dess gränser.23 Hon skriver tänkvärt följande:

”Drawing a boundary may diminish or limit welfare law. Instead of trying to 
construct a limit for welfare law, it is more important to establish a core and it’s 
not necessary to identify the branch of law that concerns welfare in order to 
recognize such a core.”

Det finns som jag återkommer till skäl att beskriva barnrätt utifrån liknande tankar 
om kärnaspekter snarare än gränser.

19 Se exempelvis ovan nämnda Rynning & Hartlev, Introduction, 2012, där Biomedical law (eller Health 
law) beskrivs enligt följande: ”Biomedical law is a rather recent legal discipline in the Nordic countri-
es, but is expanding strongly”. 

20 Hartlev, M., The raison d’etre of Nordic Health Law i Rynning, E. & Hartlev, M. (red.) Nordic health law 
in a European context - welfare state perspectives on patients’ rights and biomedicine, Malmö, Liber, 
2012

21 Bodker-Madsen, H., Health Law as a Legal Discipline i Rynning, E. & Hartlev, M. (red.) Nordic health 
law in a European context - welfare state perspectives on patients’ rights and biomedicine, Malmö, 
Liber, 2012.

22 A.a.
23 Mannelqvist, R., Social Insurance Law - The Core of Swedish Welfare Law, i Gunnarsson, Å., Svensson, 

E.-M. & Davies, M. (red.) Exploiting the limits of law - Swedish feminism and the challenge to pes-
simism, Aldershot, Ashgate, 2007.
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En annan intressant jämförelse för barnrättens del är genusrättsvetenskap. 
Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson beskriver i sin lärobok, som heter just 
Genusrättsvetenskap,24 hur ämnet utvecklats från att systematisera och analysera 
rätten utifrån kvinnors levnadsvillkor till att idag kännetecknas av ett kunskaps-
kritiskt ställningstagande och ifrågasättande av rättens grundantaganden genom 
genusteoretisk analys. Enligt den sammanfattning som Gunnarsson och Svensson 
gör av genusrättsvetenskapen har ämnet ett specifikt rättspolitiskt mål, nämligen 
en strävan efter att göra rätten och rättsvetenskapen jämställd.25 En fråga som dis-
kuteras vidare i nästa avsnitt är om det även inom barnrätten bör formuleras ett 
övergripande rättspolitiskt mål, eller i alla fall tydliggöras om det finns ett sådant i 
specifika barnrättsliga studier.

Relevant som jämförelse för barnrätten är också det fält som av bl.a. Kirsten 
Ketscher, dansk professor inom det socialrättsliga fältet, har kallats relationsrätt. 
Detta ämne ligger möjligen – apropå hur olika ämnen väver in i varandra – inom 
det genusrättsvetenskapliga fältet men har också tydliga familjerättsliga och social-
rättsliga kopplingar. Ketscher beskriver i artikeln med den talande titeln Relations-
rätt - en ny retsvidenskabelig optik? hur hon genom att se på rätten ur ett relations-
perspektiv utmanar synen på vilka mänskliga relationer som bör räknas rättsligt 
och därmed får en ”ny optik” med vars hjälp rätten kan ifrågasättas och analyseras i 
syfte att förändra eller uppdatera rättsliga koncept på ett inkluderande sätt.26 I detta 
sammanhang kan även den tidigare nämnda personrätten, så som detta ämne har 
definierats av Therése Fridström Montoya, nämnas. Detta ämne har traditionellt 
beskrivits som ett smalt underområde till civilrätten och avtalsrätten. Fridström 
Montoya menar dock att de frågor som kan samlas inom ämnet rörande just per-
sonerna i rätten spänner över alla de traditionella rättsområdena. Personrätt skulle 
kunna vara en plattform för alla slag av forskningsfrågor från alla de rättsområden 
som rör individers och gruppers ställning i rätten på olika sätt, makt- eller relations-
frågor och olika perspektiv på rätten.27 Fridström Montoya argumenterar för omde-
finiering av personrätten på följande sätt:

”En personrätt som anammar ett gemensamt intresse för rättssubjektet/en i 
kombination med kompletterande teoribildningar och metoder kunde verka 
inbjudande för alla(?) forskare i rättsvetenskap som intresserar sig för vissa 
grupper i rätten – kvinnor, barn, sjuka, funktionsnedsatta etc. Under ett omori-
enterat personrättsparaply kunde dessa forskare samverka och dra [...] nytta av 
varandras kunskaper och kompetenser. Inte bara i vetenskapens och kunskapens 
namn, utan framförallt i de enskilda personernas. I slutänden är det ju inte 
människorna som ska stå i vetenskapens tjänst, utan vetenskapen som ska stå i 
människornas. Genom nya slag av frågor och nya slag av kunskaper om männis-

24 Gunnarsson & Svensson, Genusrättsvetenskap, 2009, s. 30 f.
25 A.a., s. 31.
26 Ketscher, Relationsrätt - en ny retsvidenskabelig optik? - Fra aektensabs- og familieret mod en inkluderende 

relationsret, 2012.
27 Fridström-Montoya, Personrätt på nytt sätt - ett ämne med potential att göra skillnad för personerna i 

rätten, 2018, s. 65 ff. och s. 82 samt Fridström-Montoya, Homo juridicus – den kapabla människan i 
rätten, 2017, s. 205. 
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kors olikartade förutsättningar och erfarenheter av rätten och maktstrukturer, 
möjliggörs framtida förändringar i regelverk, rättstillämpning och bemötande. 
Och däri ligger personrättsämnets potential att kunna bidra till verklig skillnad 
för de fysiska personerna i rätten.”28

Inom personrätten skulle alltså t.ex. barnrätten kunna rymmas, liksom även äld-
rerätt som har beskrivits utifrån sin aktualitet när befolkningen blir allt äldre och 
utifrån frågan om vad den till synes åldersneutrala rättsliga regleringen innebär ur 
den åldrande människans perspektiv. Det handlar inom äldrerätten, men även inom 
genusrättsvetenskapen, relationsrätten och personrätten, om att se rätten ur ett 
specifikt perspektiv vilket även kan sägas vara fallet inom barnrätten.29

Ytterligare ett ämne som barnrätt som område och ämne kan jämföras med är 
djurrätten. Här har Birgitta Wahlberg, Åbo akademi, som en av få forskare inom den 
nordiska rättsvetenskapen med inriktning på just detta ämne, beskrivit djurrätten 
och djurrättsforskningen på följande sätt:

”Ett av djurrättsforskningens centrala särdrag är att den söker nya motiveringar 
och lösningar på rätts(vetenskap)liga spörsmål som berör djurs rättsliga status 
och de rättsliga skyldigheterna som människan har gentemot: A. de djur som 
lever i och av naturen (vilda djur) eller B. de domesticerade djur som är i männis-
kans ägo och beroende av människans vård. Djurrättsforskning kan omfatta rent 
rättsteoretiska spörsmål, men behandlar också lagstiftningsfrågor eller analyse-
rar förvaltnings- och rättspraxis. Det kan även omfatta samhälleliga frågor som 
berör djur eller förhållandet mellan människan och övriga djur, men givetvis i 
sådana fall från ett (djur)rättsligt perspektiv.”30

Wahlberg beskriver och preciserar djurrätten som ämne genom att ange fem sär-
drag, nämligen:

1. Det centrala är djurets intresse och skydd samt/eller djurets rättsliga status,
2. Den söker andra än enbart människocentrerade lösningar på rättsliga spörs-

mål,
3. Den är mångrättsvetenskaplig,
4. Den är tvärvetenskaplig,
5. De grundläggande frågeställningarna är av globalt intresse.31 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de ovan beskrivna gränsöverskri-

dande rättsvetenskapliga ämnena har definierats och ringats in på olika sätt med 
hjälp av och sökande efter kärna, gemensamma principer och underliggande vär-
deringar och perspektiv. Det finns aspekter som liknar barnrätten, men också vissa 
olikheter. Gemensamt är att det i hög grad handlar om ”nya” ämnen med åtmins-
tone vissa egna särdrag. Med inspiration och avstamp i dessa beskrivningar följer 
här en diskussion om hur man kan se på barnrätten och vad barnrätt skulle kunna 
definieras vara.

28 Fridström-Montoya, Personrätt på nytt sätt - ett ämne med potential att göra skillnad för personerna i 
rätten, 2018, s. 82.

29 Mattsson & Numhauser-Henning, Äldrerätt – ett nytt rättsområde, 2017.
30 Wahlberg, Djurrätt – ett nytt rättsområde i utveckling, 2016.
31 Ibid. s. 132.
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4. Barnrättens kärnaspekter och särdrag
När barnrätt beskrivs poängterats inte sällan att barnrätts(vetenskap)liga fråge-
ställningar kan aktualisera rättsregler inom många olika (traditionella) rättsområ-
den, att studier som rör barnrättsliga frågeställningar ofta är både interdisciplinära, 
dvs. rör sig över och mellan rättsområden, och mångvetenskapliga.32 Barnrätt kan 
också sägas innefatta ett syfte att se på rätten och juridiken genom ett barn(rätts)
perspektiv. Frågan är om barnrätt kan och bör preciseras närmare än så. Är barnrätt 
ett rättsområde, ett rättsvetenskapligt ämne och/eller ett perspektiv på rätten och 
finns det några specifika särdrag och/eller en kärna? 

Jag är som sagt i viss mån tveksam till att dra nya gränser genom att specificera 
områden och/eller ämnen i förhållande till varandra.33 Jag tror att viktiga forsk-
ningsfrågor ofta ligger i gränslandet mellan och sträcker sig över områden och just 
därför finns det en fara i att dra gränser, även om detta görs för att ”ringa in något 
nytt”. Det blir helt enkelt fler gränser att förhålla sig till när vetenskapen snarare 
borde präglas av att vara ”gränslös” och att varje forskningsprojekt bör specificeras 
utifrån dess särskildhet och teoretiska och metodologiska behov utifrån de frågor 
som ställs. Denna något skeptiska hållning skulle kunna tyckas märklig utifrån att 
jag tillsammans med bl.a. Wiweka är verksam vid Barnrättscentrum vid Juridiska 
fakulteten, Stockholms universitet. Barnrättscentrum är en forskningsplattform 
som varit framgångsrik i den meningen att den fyllt en funktion i att samla fors-
kare – både rättsvetare och företrädare för andra vetenskapliga fält – som på olika 
sätt intresserat sig för barn och rätt och det kan konstateras att centret har attrahe-
rat forskningsfinansiering för många projekt.34. Jag måste dock, trots en skeptisk 
grundhållning avseende ”nya” ämnen och fler gränser, framhålla att det kan finnas 
en rad strategiska fördelar med att ”skapa ett ämne”. Nya ämnen kan utöver att lätt-
are attrahera forskningsfinansiering vara inspirerande i skapandet av kurser35 och 
underlätta samverkansprojekt med det omgivande samhället m.m. Jag är också helt 
övertygad om att det inom ramen för nya ämnen kan ske kreativ och viktig teori- 
och metodutveckling, vilket i sin tur kan leda till att nya frågor uppmärksammas 
och analyseras på fruktbara sätt. Att forskare samlas kring ett tema eller perspektiv 
är i sig utvecklande – inte minst om detta inkluderar mångvetenskapliga samtal. 
Det är också detta – vad barnrätt är och/eller kan vara ur ett teoretiskt perspektiv – 
som jag kommer att fokusera på nedan, dvs. hur rättsvetenskapen som sysslar med 
frågor om barn kan utvecklas. Det finns enligt min mening skäl att närmare preci-

32 Det kan exempelvis också konstateras att forskning som betecknats som barnrättslig ofta inklude-
rar annat material än traditionella rättskällor – exempelvis underrätt- och myndighetspraxis samt 
även ofta teori och metod från andra vetenskapliga fält. Se exempelvis avhandlingar av Mattsson, T., 
Barnet och rättsprocessen, Lund, Juristförlaget i Lund, 2002, Kaldal, A., Parallella processer – en rättsve-
tenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål Stockholm, Jure Förlag, 2010, Leviner, 
P., Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, Stockholm, Jure förlag AB, 2011, Lainpelto, 
K., Stödbevisning i brottmål, Stockholm, Jure, 2012 och Andersson, M., Grov fridskränkning och grov 
kvinnofridskränkning, Stockholm, Iustus, 2016.

33 Se ovan den diskussion som Mannelqvist fört om socialförsäkringsrätten och den diskussion som 
förts avseende hälso- och sjukvårdsrätt.

34 Se vidare på Barnrättscentrums hemsida – www.jurfak.su.se/barnrattscentrum.
35 Specialkursen i barnrätt är mycket populär på Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 
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sera vad barnrätt kan vara för att på det sättet bidra till en ökad teori- och metod-
medvetenhet inom barnrättsfältet i stort. 

Det finns så vitt jag vet inte någon allmänt accepterad definition av ”barnrättsve-
tenskap” – vare sig i Sverige eller internationellt. I en svensk kontext har Johanna 
Schiratzki, professor i välfärdsrätt, beskrivit barnrätten i läroboken Barnrättens 
grunder på följande sätt:

”Barnrätten kännetecknas av att det är barnet och barnets egna legala relationer 
till det omkringliggande samhället, dess institutioner och medlemmar, som står 
i centrum för den rättsliga bedömningen. Därmed skiljer sig modern barnrätt 
från äldre rätts sätt att hantera rättsfrågor om barn, som utmärktes av att barnet 
var avhängigt vuxnas legala relationer.”36 

Fokus enligt detta synsätt ligger på barnets rättsliga relationer, men utan att ämnet 
för den skull inskränker sig till ett visst rättsligt område. Det är en rimlig definition, 
men vad barnrätt som rättsvetenskapligt fält är kan förstås diskuteras och definie-
ras närmare än så. De norska forskarna Trude Haugli och Lena Bendiksen har i ett 
kapitel med titeln The child perspective in legal research diskuterat barnrättsforsk-
ning som ett ämne där forskningen syftar till att ”describe, explain and understand 
the child’s legal status, with a particular objective to improve the position of child-
ren in law and reality”.37 I detta ligger alltså en slags förändringsagenda, vilken kan 
jämföras med genusrättsvetenskapen som beskrivits ovan.

Det finns så vitt jag vet inte heller någon tydlig avgränsning eller definition av 
barnrätt internationellt och möjligen förvirras definitioner som skulle kunna jäm-
föras med svenska förhållanden av att det på engelska finns en tydligare skillnad 
mellan begreppen rätt och rättighet – law och right – som inte finns på svenska, där 
rätt kan betyda både juridik/rätten/rättssystemet och rättighet, dvs. att ha en rätt. 
På engelska används ofta child law, child and family law samt också children’s rights 
studies. Ur ett mångvetenskapligt perspektiv bör här även nämnas ämnena child-
hood studies eller child and youth studies, som på svenska ofta benämns barn- och 
ungdomsvetenskap.

Om vi ser på barnrätt som ett rättsvetenskapligt ämne kan detta som jag ser det 
beskrivas utifrån tre olika betydelser/innebörder, som inte är från varandra uteslu-
tande utan snarare överlappande och kompletterande. Det kan vara: 1) den juridik 
som rör barns rättsliga ställning, vilket inkluderar förhållandet till vårdnadshavare 
och andra omsorgsgivare (jmf. child and family/parent law), 2) all juridik som rör 
barn (jmf. child law), eller 3) frågor som tar utgångspunkt i eller förhåller sig till barns 
rättigheter. 

När det gäller barnrätt i den smalaste meningen – juridik som rör barns rättsliga 
ställning – kan det exempelvis handla om relationen mellan barn och föräldrar/
vårdnadshavare som huvudsakligen regleras i föräldrabalken (1949:381) och som 
innefattar frågor om barns själv- och medbestämmande generellt när det gäller frå-

36 Schiratzki, J., Barnrättens grunder (7 uppl.), Lund, Studentlitteratur, 2017, s. 17.
37 Haugli, T. & Bendiksen, L., The child perspective in legal research, International Family Law, Policy 

and Practice, 1(1):41-47, 2013



202

Pernilla leviner

gor om hälso- och sjukvård m.m., men också mer specifik reglering som ger barn 
viss specifik bestämmanderätt, exempelvis adoption (föräldrabalken 4 kap. 7 §) 
som bara får ske med barnets samtycke från det att barnet fyllt tolv år. Det kan 
också handla om särskilda krav för åtgärder som rör barn, exempelvis i fråga om 
samtycke när det gäller forskning som inkluderar barn (lag, 2003:460, om etikpröv-
ning av forskning som avser människor). Barns rättsliga ställning och (begränsade) 
möjlighet att bestämma kan sägas vara en kärna i barnrätten och de flesta rätts-
vetenskapliga undersökningar som handlar om barn förhåller sig på något sätt till 
föräldrabalkens reglering om vårdnadshavares ansvar och barns utökade själv- och 
medbestämmanderätt enligt föräldrabalken 6 kap. 11 §. Detta är också en ”global” 
aspekt när det gäller barn och rätt i den meningen att alla rättsordningar nog på 
något sätt förhåller sig till barns omyndighet, men samtidigt i takt med ålder och 
mognad ökade självbestämmande. Även barnkonventionen innefattar dessa aspek-
ter.38

Den bredare beskrivningen av barnrätt som ämne – all juridik som rör barn – kan 
möjligen innefatta två kategorier i sig. Man kan skilja mellan a) rättslig reglering 
som gäller specifikt för barn och b) reglering som ”träffar” barn utan att barn och barns 
perspektiv står i egentligt fokus. När det gäller specifik reglering för barn – dvs. a) – 
kan det exempelvis handla om att barn explicit utesluts från olika möjligheter som 
vuxna har, exempelvis att ta körkort (körkortslagen, 1998:488, 3 kap. 1 §) och att 
rösta (regeringsformen, 1974:152, 3 kap. 4 §), men också reglering som rör utbild-
ning och skolplikt för barn (skollagen, 2010:800), att barn ska uppmärksammas 
på ett särskilt sätt, exempelvis genom anmälningsplikten till socialnämnden som 
många aktörer i samhället har om det finns risk att barn far illa (socialtjänstlagen 14 
kap. 1 §) samt omhändertaganden av barn med stöd av lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. Ett annat exempel är den reglering som anger hur 
unga lagöverträdare ska utredas och behandlas enligt lag (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare, LSU. I fråga om juridik som kan beröra barn, 
men som inte är barnspecifik – dvs. b) ovan – kan det förstås handla om allt från 
kommunala beslut om bygglov och dess påverkan på barn till tillämpning av kom-
mersiell rätt som på något sätt rör barn. I enlighet med denna breda beskrivning är 
det alltså ett sant interdisciplinärt ämne. Frågor kan uppkomma inom i stort sätt 
alla rättsområden – straffrätt, förvaltningsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt, förmö-
genhetsrätt osv. Även om det i studier av detta slag inte handlar om ”barnspecifik 
reglering” kan ett barnrättsligt perspektiv vara det bakomliggande skälet att under-
söka en viss fråga genom att ett sådant kan avtäcka rättslig reglering och tillämp-
ning som missgynnar barn på ett orimligt sätt.39 

Det tredje sättet att ringa in barnrätt är att forskningen tar utgångspunkt i eller 
tydligt förhåller sig till barns rättigheter. En given utgångspunkt kan då vara FN:s 

38 Se artikel 5 om barns ”fortlöpande utveckling”, eller ”evolving capacities” som det heter i den engel-
ska versionen.

39 Ett exempel är påföljdsbedömning i straffrätten, dvs. när vuxna individer döms till ansvar för 
brott, och frågan om hänsyn i denna bedömning kan tas till att den tilltalade har barn. Se Asp, P., 
Barn(straff)rätt, i Cederborg, A.-C. & Warnling-Nerep, W. (red.) Barnrätt - en antologi, Stockholm, 
Norstedts Juridik, 2014. 
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barnkonvention men även andra internationella fördrag och konventioner.40 Även 
med denna inringning av barnrätten väcks dock frågor, exempelvis om barnrätts-
vetenskaplig forskning kan ta utgångspunkt i en skeptisk eller rent av negativ håll-
ning till barns rättigheter? Skulle en studie vari det framförs kritiska synpunkter 
på att tillerkänna barn självständiga rättigheter vad gäller exempelvis religionsfri-
het eller avtalsfrihet ses som barnrättsvetenskap? En jämförelse är om miljörättslig 
forskning kan försvara en ”miljöförstörares” äganderätt eller om en genusrättsve-
tenskapligt inriktad forskare kan vara emot jämställdhet mellan könen. Om svaret 
är att forskare med barn-, miljö- eller genusrättsvetenskaplig inriktning ”måste” ha 
en särskild grundinställning väcks följdfrågan om en inordning av rättsvetenskapen 
i olika fält i sig bör vara normativt driven. Det skulle kunna hävdas att det vore 
problematiskt om det finns en allt för hög grad av konsensus om hur man ska se på 
barns rättigheter. Detta gäller både i sig isolerat och hur dessa ska balanseras mot 
rättigheter för andra, men för all del också hur olika rättigheter för barn, exempelvis 
rätten att inte skiljas från sin familj och rätten att skyddas från missförhållanden i 
hemmen ska balanseras mot varandra.41 

När det gäller frågan om det kan ”krävas” en viss inställning till och syn på barns 
rättigheter kan en jämförelse göras med det som beskrivits ovan avseende genus-
rättsvetenskap och djurrätt. Företrädare för genusrättsvetenskap anger att det 
finns ett ”specifikt rättspolitiskt mål, nämligen en strävan efter att göra rätten 
och rättsvetenskapen jämställd”.42 Företrädare för djurrättsforskning har betonat 
att det inom detta ämne finns ett inneboende syfte att söka nya motiveringar och 
lösningar på rätts(vetenskap)liga spörsmål som berör djurs rättsliga status och de 
rättsliga skyldigheterna som människan har gentemot djur.43 Ett motsvarande för-
hållningssätt i barnrätten skulle kunna vara att motverka en vuxencentrerad syn 
på rätten och/eller att verka för att förbättra barns livsvillkor. Möjligen kan och 
bör barnrätten kännetecknas av ett sådant ”barnvänligt” synsätt, men en fråga som 
uppkommer är om det är rimligt att barnrätten, så som i hög grad hittills varit fallet 
inte minst i Sverige, har ett okritiskt förhållningssätt till barns rättigheter, bl.a. så 
som de konstruerats i exempelvis FN:s barnkonvention. 

Dessa frågor har diskuterats inom ramen för teoribildningen Critical Children’s 
Rights Studies. Företrädare för denna riktning har uppmärksammat att mycket av 
den forskning som gjorts internationellt om barnrätt och barns rättigheter har haft 
ett problematiskt okritiskt förhållningssätt till exempelvis barnkonventionen och 

40 Se exempelvis FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, där barn omnämns 
särskilt i artikel 24; FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, där bland 
annat barns rätt till namn och nationalitet stadgas samt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter från 1966, där exempelvis förbud mot farliga arbetssituationer för barn och 
rätten till utbildning stadgas. Därutöver finns konventioner som har betydelse för placerade barns 
rättigheter, exempelvis FN:s deklaration om sociala och rättsliga principer rörande skydd av och omsorg 
om barn, särskilt med hänsyn till nationell och internationell placering i fosterhem och adoption. När det 
gäller internationella familjeförhållanden finns Europeiska konventionen om utövande av barns rättig-
heter, flera Haagkonventioner samt Bryssel II-förordningen.

41 Se exempelvis artikel 9 och artikel 19 i barnkonventionen. 
42 Gunnarsson & Svensson, Genusrättsvetenskap, 2009, s. 31.
43 Wahlberg, Djurrätt – ett nytt rättsområde i utveckling, 2016.
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att detta inte gynnar vare sig teoriutveckling eller förutsättningar att skapa bättre 
livsförhållanden för barn.44 Inom riktningen har också uppmärksammats att forsk-
ningen i hög grad kan beskrivas som en strid ström av ”implementeringsstudier” i 
meningen att forskning i hög grad har påvisat problem i olika rättsordningar och 
kontexter med att realisera barnkonventionen, utan att problematisera grunden 
som barnkonventionen bygger på. Som en reaktion på detta har en rad, främst euro-
peiska forskare betonat behovet av just kritisk barnrättsvetenskaplig forskning.45 

Här har tre olika ”inringningsalternativ” för barnrätten som rättsvetenskapligt 
ämne beskrivits och diskuterats. Ett alternativt sätt att tänka är som nämnts ovan 
att istället se på barnrätten som ett tema eller perspektiv. Även med detta synsätt 
krävs dock som sagt tydliggöranden i varje studie. Är perspektivet sammankopplat 
med barns rättigheter, dvs. ett barnrättsperspektiv, eller räcker det med ett barn-
perspektiv, dvs. att en viss fråga/relation/företeelse analyseras ur barns synvinkel. 
Vad innebär då det? Kräver det att barns egna röster vävs in i forskningen? Om det 
handlar om det tidigare – ett barnrättsperspektiv – behövs tydliggörande av vilka 
rättigheter det handlar om och vilken synen är på dessa. Det finns inte något givet 
svar på dessa frågor. Det viktiga är förstås att varje forskare klargör vad som avses. 
Här kan det ovan refererade kapitlet av de norska forskarna Trude Haugli och Lena 
Bendiksen som undersökt och resonerat kring olika möjliga barn(rätts)perspektiv 
i barnrättslig forskning vara värdefull läsning.46 Om ett forskningsprojekt har en 
”förändringsagenda” bör det förstås tydliggöras.

Barnrätt kan sammanfattningsvis beskrivas som ett rättsvetenskapligt ämne med 
olika inringningsalternativ – se exempelvis a), b) och c) ovan. Enligt min mening är 
det dock möjligen mer fruktsamt och vetenskapligt ”öppet” att beskriva barnrätt 
som ett tema eller perspektiv. Oavsett vilken term man vill använda – ämne, tema 
eller perspektiv – finns det enligt min mening ett antal särdrag eller aspekter – här 
presenterade i en sexpunktslista – som kan sägas vara av vikt för och känneteckna 
barnrätten. Snarare än att dra upp gränser kan dessa särdrag och aspekter, som barn-
rätt kan sägas innefatta och präglas av, ses som ett strävande efter och uppmunt-
rande av öppenhet och kreativitet inom barnrätten. 

1. Barns intressen och livsförhållanden, rättigheter eller perspektiv står i fokus 
i analysen av rätten. Detta kan inkludera ett tydligt mål om att verka för för-
ändring som gagnar barn, jmf. den föreslagna forksningsagendan inom rikt-
ningen Critical Children’s Rights Studies (se nedan).

2. En strävan efter att fjärma sig från en vuxencentrerad syn och argumentation 
samt ofta innefatta ett ifrågasättande av dikotomin mellan barn och vuxna 
samt barndom och vuxenhet.

44 Se Quennerstedt, A., Children’s Rights Research Moving into the Future - Challenges on teh Way 
Forward, International Journal of Children’s Rights, 21:233-247, 2013.

45 Se bl.a. Reynaert, D., et al., Between ‘believers’ and ‘opponents’ – Critical discussions on children’s 
rights, International journal of children’s rights, 20(1):155 – 168, 2012, Vandenhole, W., et al., (red.) The 
Routledge International Handbook of Children’s Rights Studies, New York, Routledge International, 
2015 och Liebel, M., Children’s rights from below: cross-cultural perspectives, Studies in Childhood and 
Youth, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.

46 Se vidare om behovet av att definiera vad barnperspektiv och barnrättsperspektiv innefattar och 
innebär i Haugli & Bendiksen, The child perspective in legal research, 2013.
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3. Interdisciplinära förhållningssätt, dvs. frågeställning, analys och slutsatser 
stannar inte inom ett rättsområde eller rättsvetenskapligt ämne

4. Mångvetenskapliga angreppssätt genom att inkludera teori, metod och 
material från andra vetenskapliga fält som den (barn)rättsvetenskapliga 
forskningen tar avstamp i eller använder för att fördjupa den rättsvetenskap-
liga analysen. Det bör dock betonas att det även finns behov av inomrättsliga 
(rättsdogmatiska) analyser också.

5. Iakttagande av att de grundläggande frågeställningarna ofta är av globalt 
intresse, vilket gör att jämförande studier är relevanta och viktiga.

6. Sträva efter att inkludera barns röster genom att involvera barn i forskningen, 
exempelvis genom att intervjua barn och unga.

I varje forskningsprojekt behöver härutöver allmänna teoretiska, metodologiska 
och begreppsmässiga användningssätt klargöras. Här ingår att beskriva vad som står 
i fokus, om syftet innefattar en viss forskningsagenda samt vad som avses med exem-
pelvis barnrättsperspektiv. Därutöver behöver varje forskare ta ställning till om 
forskningen tar avstamp i någon specifik teoretisk utgångspunkt, exempelvis Cri-
tical Children’s Rights Studies, samt vilken metod och vilket material som kommer 
att användas. Även om många studier inom det barnrättsliga fältet har tvär- eller 
mångvetenskapliga inslag genom att metod och material från andra vetenskapliga 
fält inkluderas ska behovet av studier som är helt eller delvis rättsdogmatiska, dvs. 
där fokus ligger på analys av rättskällor, inte underskattas. Här bör dock betonas att 
även om det ”bara” är en rättsdogmatisk studie krävs enligt min mening förtydli-
ganden av vilka utgångspunkterna är och om forskningen genomförs utifrån något 
specifikt perspektiv eller problemformulering. På barnrättens område skulle den 
diskussion som förts i detta kapitel kunna tjäna som inspiration för sådana teori- 
och metodklargöranden.

5. Slutord
I detta kapitel har barnrätt som rättsvetenskapligt ämne eller tema och perspektiv 
diskuterats. En slutsats är att det finns skäl att se barnrätten som det senare. En skiss 
för vad barnrätten som tema eller perspektiv bör präglas av har skrivits fram, vilket 
kan ses som en slags forskningsagenda för framtida barmrättsligt inriktade studier. 
Det är viktigt att återigen poängtera att min avsikt inte är att dra upp nya gränser 
inom rättsvetenskapen utan snarare att peka på särdrag för barnrättsligt inriktade 
forskare att relatera till i specifika forskningsprojekt. Enligt min mening är det 
viktigt att barnrättsliga studier, även om de både är interdisciplinära och mångve-
tenskapliga, står stadigt i allmänna läror och principer som utvecklats inom olika 
rättsområden och rättsvetenskapliga ämnen, exempelvis offentlig rätt, straffrätt 
och processrätt. Syftet har varit att ge underlag för fortsatt diskussion samt teori- 
och metodutveckling inom fältet utan att för den skull ringa in barnrätten som ett 
särskilt ämne. Det bör betonas att ett barnrättsligt perspektiv i rättsvetenskapliga 
projekt kan utgöra ett fruktsamt sätt att analysera rätten på ett mer allmänt plan, 
dvs. som ett systemkritiskt perspektiv på rätten och rättssystemet som helhet. Det 
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som inte fungerar för barn eller inte är barnvänligt riskerar att vara icke-fungerande 
även ur ett vuxenperspektiv. Ett barnperspektiv kan helt enkelt avtäcka problem 
i rättssystemet som helhet och verka för förbättrade livsvillkor både för barn och 
vuxna. Vikten av att vi som (barn)rättsvetare förhåller oss kritiska kan inte nog 
betonas. Det gäller förstås generellt inom såväl vårt vetenskapsfält som inom andra 
områden, men inom barnrätten är detta extra viktigt då det finns en tydlig risk för 
ett problematiskt konsensustänkande utifrån att en rad olika agendor annars riske-
rar att döljas i argument om barns bästa. Här kan vi som ägnar oss åt barnrättsliga 
frågor inspireras av Wiweka som många gånger vågat vända även på tunga stenar 
med mod och nyfikenhet. 
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