
 

 

 

Remissvar Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar  
 

 

Inledning 
 

Rädda Barnen har beretts möjlighet att svara på remiss av Ds 2022:22 Bättre 
konsekvensutredningar- Rädda Barnen kommenterar förslagen utifrån ett 
barnrättsperspektiv med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

som utgångspunkt. 
 
Rädda barnen delar bedömningen att det behövs förtydligande kring vad som ska ingå i 
konsekvensutredningar och välkomnar ny författning kring detta. Rädda Barnen anser 
dock att det bör framgå av författningstexten att en barnrättslig konsekvensanalys 
samt en barnkonsekvensanalys ska göras i alla statliga utredningar. Vi utvecklar detta 
nedan.  
 

Vikten av att genomföra barnrättsliga konsekvensanalyser och analyser 
av konsekvenser för barn 
 

Nästan alla politiska beslut som tas berör barn på ett eller annat sätt, antingen direkt 
eller indirekt. Det är därför av stor vikt att alla utredningar gör en analys av om barn 
kan komma att påverkas av det som utredningen berör, i så fall på vilket sätt och i 
vilken omfattning. Denna analys bör framgå av varje utredning.  
 
Om barn berörs, vare sig det är indirekt eller direkt, i stor eller liten omfattning, ska en 
mer ingående analys genomföras av vilka konsekvenser förslagen har för barn och hur 
barnets rättigheter säkerställs i de förslag som läggs, samt vilka övervägande som har 
gjorts när barnrättsperspektivet har ställts mot andra perspektiv utredningen har att ta 
hänsyn till.  
 
Rädda Barnen anser att det är av yttersta vikt att det tydligt framgår av 

författningstexten att en sådan analys alltid ska göras. Sverige har varit folkrättsligt 
bunden att följa barnkonventionen sedan 1990. Sedan 2020 gäller den som svensk lag. 
En anledning till att detta gjordes var att regering och riksdag ansåg att ett 
barnrättsbaserat synsätt inte hade fått det genomslag som behövdes, inklusive inom 
lagstiftningsprocessen.1  
 
 
 
 

 
1 Prop. 2017/18:186 sid 74-75.  
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Trots propositionens tydliga skrivningar om detta, har Rädda Barnen i remissvar efter 
remissvar, sedan barnkonventionen blivit lag, varit tvungen att påpeka bristen på en 
gedigen barnrättslig analys av förslagen. Detta har även skett där utredningen fått 
tydliga skrivningar i sina direktiv om att barnrättsperspektivet ska beaktas. En del i 
analysarbetet som Rädda Barnen nästan alltid saknar är att utredningen inte har tagit 
in barns åsikter i den fråga det gäller, även när det är tydligt att frågan berör barn i allra 
högsta grad. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn rätt att komma till tals och få 
sina åsikter beaktade i alla frågor som berör dem, inklusive i lagstiftningsarbetet. Rädda 

Barnen finner det anmärkningsvärt att Sverige fortfarande inte har ett system för att 
säkerställa detta i lagstiftningsprocessen.  
Rädda Barnen vill också understryka att flera länder i Europa på olika sätt har infört 
krav på barnrättsliga konsekvensanalyser i sina lagstiftningsprocesser.2 
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2 ENOC. Child Rights Impact Assessment. 2020. 
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