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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine how a selection of social welfare officers based on 
the principle of the best interest of the child construct a minimum level of the material 
standard in a home. Another purpose was to examine whether different units with varying 
socioeconomic prerequisites in the municipality of Stockholm construct this level differently. 

The method used in this study was Sociology of Law and two focus groups were used for 
the gathering of the data. A social constructive theory, a class perspective using concepts of 
Bourdieu and a perspective of law were used to analyse the material of data. 

The results showed that the courses of action varied from enactment and the policies of 
the municipality of Stockholm, unspecified theories of the development of children, the 
conception of what is normal and what children needs, the context in which they work, the 
development of the society and what they estimate that children needs when attending school. 
The results also showed a difference between the two units concerning the minimum level of 
the material standard in a home. 

Keywords: The best interests of the child, material standard, reasonable level of living, 
construction, social welfare officer 
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Inledning 
Problemformulering 

”Barnets bästa” har sedan början av 1900-talet förekommit som begrepp i internationell rätt 
och många försök har gjorts för att så många länder som möjligt ska kunna enas kring 
bestämmelser vad gäller barnets rättigheter och skydd (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). Ett 
sådant försök är Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen), där barns situation 
har gjorts till en internationell angelägenhet (se Hammarberg, 2003, s.8-9,35). 
Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn. Av svensk lagtext, barnkonventionen samt litteratur framgår att begreppet 
”barnets bästa” är viktigt och centralt för socialt arbete runt om i hela världen. Det framgår 
vidare att det är och fyller sin funktion endast som ett flexibelt begrepp eftersom det är tänkt 
att kunna användas både universellt och över tid. 

Enligt barnkonventionen ska barnets bästa även uppmärksammas när det gäller den 
materiella standarden i ett hem. I artikel 27 stadgas att barn har rätt till den levnadsstandard 
som är nödvändig för dess fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 
Vidare fastställs att: 

föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina 
ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för 
barnets utveckling (Artikel 27). 

Konventionsstaterna ska, utifrån nationella förhållanden och resurser, skapa förutsättningar 
och ge stöd för att ovan nämnda rättigheter ska kunna genomföras av föräldrar eller andra 
ansvariga. Detta stöd kan exempelvis innebära bistånd till barn och familj i form av mat 
kläder och bostäder (ibid.). 

Levnadsstandarden har, enligt en artikel på Dagens Nyheters debattsida, utvecklats åt 
olika håll för äldre respektive yngre personer i Sverige mellan åren 1980-2003 (Vogel et.al., 
2006). Undersökningen som artikeln stöder sig på är genomförd av Statistiska Centralbyrån 
(SCB) och visar att levnadsstandarden har förbättrats för pensionärer, men att det har skett en 
standardsänkning bland personer under 40 år, inkluderande unga barnfamiljer. Ytterligare 
artiklar i Dagens Nyheter (Bodin, 2006-09-28, 2006-09-30) beskriver att det finns barn i 
Sverige som bor i hem utan tillgång till exempelvis kök, badrum och möjlighet att torka sin 
tvätt. Vidare skildras hur familjerna lever trångt, men även hälsofarligt exempelvis på grund 
av mögel. Barnen i familjerna kan inte leka på gården utanför sina hem på grund av 
glassplitter och de tar inte hem några klasskamrater eftersom de skäms för hur de bor (Bodin, 
2006-09-28).  

I barnkonventionen fastslås det följaktligen att barn har rätt till en levnadsstandard som är 
nödvändig för dess utveckling. Även i svensk sociallagstiftning nämns denna rättighet, fast 
där i termer av ”skälig levnadsnivå”. Rätten till en rimlig levnadsnivå ska tolkas i ljuset av 
principen om barnets bästa, en princip som återfinns i socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. 2 §. En 
socialsekreterare ska följaktligen, under handläggning av ekonomiskt bistånd till en familj 
med barn, dels fastställa vad som är en skälig levnadsnivå utifrån lagtext, förarbeten, praxis 
samt kommunens eventuella riktlinjer och dels avgöra vad som är till barnets bästa. Hur får 
barn i dagens Sverige bo, finns det någon miniminivå vad gäller den materiella standarden i 
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ett hem? Hur fastställer socialsekreterare vad som är till barnets bästa när det gäller den 
materiella standarden i ett hem? Kan fastställandet skilja sig åt inom ett och samma land, 
kanske till och med inom en och samma kommun, utifrån att principen om barnets bästa är 
flexibel till sin konstruktion och kräver tolkning?  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett urval av socialsekreterare, utifrån principen om 
barnets bästa, konstruerar vad som är miniminivån när det gäller den materiella standarden i 
ett hem. Studien syftar också till att undersöka om denna konstruktion skiljer sig åt mellan två 
stadsdelar, med olika socioekonomiska förutsättningar, inom Stockholms kommun.  

Frågeställningar 

I. Hur konstruerar ett urval av socialsekreterare principen om barnets bästa i förhållande 
till den materiella standarden i ett hem där det bor barn? 

II. Hur ser eventuella skillnader i miniminivån ut mellan två stadsdelar, inom Stockholms 
kommun, när det gäller den materiella standarden i ett hem där det bor barn?  

Begreppsförklaring 

Materiell standard 

Med materiell standard avses i denna uppsats vad som finns i ett hem, som exempelvis 
möbler, teknisk utrustning, textilier och prydnadsföremål (för fler exempel se bilaga 2). 

Miniminivå 

Begreppet miniminivå anger, i denna uppsats, en lägsta nivå för den materiella standarden i 
ett hem där det bor barn. 

Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har varit nödvändiga att göra eftersom ämnet angränsar till många olika 
områden. De avgränsningar som har gjorts är följande: trångboddhet och dess konsekvenser, 
bostadsområdet och dess miljö samt bostadens ägandeform och dessa områden kommer inte 
att beröras i denna uppsats. När det gäller lagstiftning och barnets bästa har en avgränsning 
gjorts till att endast beröra SoL 1 kap. 2 §. Vidare har studien inte undersökt om och i så fall 
vilken verkan principen om barnets bästa har för barns rättigheter till en viss levnadsnivå.  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel där inledningskapitlet innehåller en problemformulering som 
mynnar ut i syfte och frågeställningar. Därefter förklaras ett par begrepp och sedan görs 
avgränsningar till närliggande ämnesområden. Det andra kapitlet, som omfattar bakgrund och 
tidigare forskning, är indelat i sex avsnitt som behandlar barnrätt och begreppet ”barnets 
bästa”. Metod, som är det tredje kapitlet, innehåller studiens forskningsdesign, genomförande 
av intervjuerna, etiska överväganden, undersökningens trovärdighet med mera. Uppsatsens 
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fjärde kapitel redogör för de teoretiska raster som materialet har analyserats genom. I det 
femte kapitlet redovisas studiens resultat och analys uppdelat efter de två frågeställningarna. 
Diskussionen utgör uppsatsens sjätte kapitel där de framkomna resultaten diskuteras och 
tolkas. Uppsatsens två avslutande kapitel innehåller referenser respektive bilagor.  
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Bakgrund och tidigare forskning 
Inledning 

I detta bakgrundskapitel görs, för att placera in barnets bästa i ett större sammanhang, först en 
kort historisk genomgång av några av 1900-talets viktigaste händelser avseende utvecklingen 
av barns egen rätt. Därefter beskrivs barnkonventionen, dess struktur och principer, med 
fokus på principen om barnets bästa. Vidare förklaras hur barnkonventionen och dess princip 
om barnets bästa har införlivats i socialtjänstlagen. Bakgrundskapitlet avslutas med en 
orientering gällande villkoren för ekonomiskt bistånd, med tyngdpunkt på hemutrustning, 
samt ett avsnitt som behandlar materiell standard. Tidigare forskning kommer att presenteras 
löpande i kapitlet. 

Barnets århundrade – ett historiskt perspektiv på barns rätt 

Jag åter är viss att allt blir annorlunda endast i den mån människokulturen omvandlas, och att 
denna omvandling kommer att ske, icke när hela mänskligheten blir kristen, men när hela 
mänskligheten vaknar till medvetande om ”generationens helighet”. Detta medvetande kommer att 
göra det nya släktet, dess tillblivelse, dess vård, dess uppfostran till den centrala 
samhällsuppgiften, den kring vilken alla seder och lagar, alla samhällsinrättningar ordnar sig; den 
synpunkt, ur vilken alla andra frågor bedömas, alla andra beslut fattas. Det är ännu endast i skoltal 
och pedagogiska avhandlingar, man får veta att ungdomsuppfostran är folkets högsta 
angelägenhet: i verkligheten är det ännu – inom hemmen, skolorna och samhället – helt andra 
värden som ställas i främsta rummet. (Key,1900, nytryck 1996, s.37) 

Internationell barnrätt 

Den svenska författarinnan, pedagogen och inte minst samhällsdebattören Ellen Key (1849-
1926) kom år 1900 ut med sin mest berömda bok Barnets århundrade (Key, 1900, nytryck 
1996). Ola Stafseng (ibid., s.11-14) skriver i introduktionen att Key var kritiserad och väckte 
stor debatt i svenska intellektuella kretsar, men att hon däremot var ett stort namn på den 
europeiska intellektuella arenan. I boken Barnets århundrade diskuterar Key kritiskt det hon 
uppfattar som ett förkvävande skolsystem. Vidare stred Key för barns och kvinnors villkor 
och rättigheter. Ellen Keys vision var att 1900-talet skulle bli det århundrade när barnets 
rättigheter skulle vinna erkännande (Prop.1989/90:107, s.4; Sandin & Halldén, 2003, s.7). 

Ett första steg mot Ellen Keys vision om barnets århundrade var Nationernas Förbunds 
Genèvedeklaration. Deklarationen antogs år 1924 och innehöll fem huvudprinciper avseende 
barns skydd och välfärd (Prop. 1989/90:107, s.4).  I en av principerna står ”mankind ows to 
the child the best that it has to give”1, vilket är ett frö till begreppet ”barnets bästa” (SOU 
1997:116, s.126). Ett andra och tredje steg togs i och med att Förenta Nationerna (FN) antog 
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna år 1948 och Deklarationen om barnets 
rättigheter år 1959. Den senare deklarationen innehöll tio principer vad gäller barns rätt och 
skydd (Prop. 1989/90:107, s.4).  I princip nummer två uttrycktes det att ”the best interests of 
the child shall be the paramount consideration”2 (Hodgkin, 1998, s.621). I och med detta 

                                                 
1 Mänskligheten är skyldig att ge barnet det bästa den har att erbjuda, alternativt Mänskligheten är skyldig att ta 
hand om barnet på bästa möjliga sätt (uppsatsförfattarnas översättning). 
2 Det viktigaste av allt är att ta hänsyn till barnets bästa (uppsatsförfattarnas översättning).  
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införs begreppet ”the best interests of the child”, barnets bästa, för första gången i en FN-
deklaration gällande barns behov och rättigheter (SOU 1997:116, s.126).  

Ytterligare ett steg mot Ellen Keys vision togs när Polen i samband med det 
internationella barnåret 1979 lade fram ett förslag om en barnkonvention 
(Barnombudsmannen, 2001, s.7). Anledningen till förslaget om en konvention istället för en 
deklaration var att en deklaration inte är juridiskt bindande (ibid.). Kommissionen för de 
mänskliga rättigheterna tillsatte en arbetsgrupp som träffades under ett par veckor per år för 
att arbeta fram en konvention. Konventionsförhandlingarna tog tio år och mynnade ut i 
Konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen (ibid., s.7-8). Den 20 november 1989 
antogs barnkonvention av FN:s generalförsamling och i princip alla världens erkända stater, 
förutom USA och Somalia, har anslutit sig. Barnkonventionen är ett folkrättsligt bindande 
dokument och följaktligen finns inga sanktionsmöjligheter att tillgå om en konventionsstat 
bryter mot den (Hydén, 2001, s.85).  

Svensk barnrätt 

Ewerlöf, Sverne & Singer (2004, s.15-17) skriver att barns situation reglerades i svensk lag 
redan i 1734 års lag, men att tyngdpunkten i den lagen låg på de ekonomiska förhållandena 
mellan barn och föräldrar, såsom underhållsskyldighet och arvsrätt. 1734 års lag gällde ända 
fram till att Sverige fick sin första barnlagstiftning åren 1917-1920 genom vilken det 
uttrycktes att föräldrar har ansvar för och skyldigheter gentemot sina barn. Föräldrarna skulle 
se till att barnen växte upp under goda förhållanden och att de fick den omvårdnad som de 
behövde. År 1950 överflyttades den tidigare barnlagstiftningen till Föräldrabalken (FB) med 
endast ett par lagförändringar gällande faderskap samt förmyndare för barn. Därefter har det 
genom åren skett en hel del förändringar i FB, vilka kortfattat kan beskrivas med att barns 
rättigheter och inflytande har stärkts (ibid.). 

Ewerlöf, Sverne & Singer (ibid., s.19-20) förklarar vidare att Sverige parallellt med 
barnlagstiftningen har haft en barnavårdslagstiftning sedan 1902. Denna lagstiftning har 
reglerat frågor kring fosterbarns situation och uppfostran av så kallade vanartade barn. År 
1924 förnyades barnavårdslagstiftningen med bland annat regler kring kontroll av 
barnavårdande verksamheter (ibid.). Denna barnavårdslagstiftning gällde till år 1960 då 
mindre ändringar gjordes. Exempelvis förstärktes rättssäkerheten vid ingripanden och 
placeringar på institution begränsades genom att placeringar i enskilda hem prioriterades. 
Barnavårdslagstiftningen övergick år 1982 till Socialtjänstlagen (1980:620) som är en 
sammanslagning av ett antal skilda sociala vårdlagstiftningar (Norström & Thunved, 2004, 
s.13-14).  

Konventionen om barnets rättigheter 

Konventionsstaterna som erkänner betydelsen av internationellt samarbete för att förbättra barns 
levnadsvillkor i varje land (…). (ur  Barnkonventionens preamble) 

Barnkonventionens universella karaktär 

Det kan sägas att barns rättigheter genom konventionen har gjorts till en internationell 
angelägenhet eftersom den ska täcka alla typer av mänskliga rättigheter: ekonomiska, sociala, 
kulturella samt politiska och medborgerliga (se Hammarberg, s.8-9, 35). Vidare har barnet rätt 
att få sina basbehov tillgodosedda, rätt till skydd mot utnyttjande och diskriminering samt rätt 

  5 



till medinflytande genom att få uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Dessa rättigheter ska 
gälla för barn i alla de samhällen som ratificerat konventionen. 

Philip Alston, professor i juridik och senior juridisk rådgivare i barnrätt för UNICEF3, 
beskriver hur den stora uppslutningen kring barnkonventionen satte den i fokus för debatten 
om det är möjligt att enas kring universella normer för mänskliga rättigheter eller om varje 
samhälle, utifrån sin kulturella kontext, formulerar sina egna normer (Alston, 1994, s.1-2). 
Alston anser att barnkonventionen ibland ses som ett dokument med en homogen betydelse av 
vad barnets rättigheter är och att konventionen har lösningen på de konflikter som kan uppstå 
mellan barnets och andras rättigheter, men att detta är en felaktig tolkning av konventionens 
betydelse. Alston (ibid., s.23) menar istället att en mer korrekt tolkning av barnkonventionens 
betydelse är dess viktiga roll i utformningen av universella normer, förutsatt att det förs en 
diskussion kring innebörden av dessa normer. 

Barnkonventionen - struktur och grundprinciper 

Barnkonventionen består av en preamble (inledning) och 54 artiklar indelade i tre 
avdelningar. Fyra artiklar i barnkonventionens första avdelning uttrycker dess grundprinciper 
genom vilka resten av konventionen ska tolkas (Melin, 2004, s.10-11). Grundprinciperna är: 

• Principen om icke-diskriminering (artikel 2). Principen som uttrycks i artikel 2 är att 
barn har fullt och lika människovärde. Barn får inte diskrimineras på grund av ”ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller 
sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.” (Artikel 2).  

• Principen om barnets bästa (artikel 3). Principen innebär att barnets bästa ska vara 
vägledande och sättas främst i alla beslut och alla åtgärder som rör barn (Melin, 2004, 
s.10).  

• Barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6). Principen betonar att 
”Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad 
och utveckling”. (Artikel 6). 

• Barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Principen innebär att barn måste få 
möjlighet att påverka sin egen situation genom att framföra sina åsikter och göra sin röst 
hörd. Barnets åsikter ska alltid respekteras av de vuxna samt ges betydelse utifrån barnets 
ålder och mognad (Melin, 2004, s.11). 

                                                 
3 UNICEF är en förkortning för The United Nations Children’s Fund. 
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Barnets bästa 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 
bästa komma i främsta rummet. (Konventionen om barnets rättigheter, artikel 3) 

Principens ordalydelse i barnkonventionen 

Under arbetet med barnkonventionen diskuterades vilken ordalydelse principen om barnets 
bästa skulle få (SOU 1997:116, s.128). Alston (1994, s.12) beskriver att formuleringen av 
principen som ”paramount”4, viktigast av allt eller allt överskuggande, i 1959 års Deklaration 
om barnets rättigheter ansågs vara för långtgående och att en delegat framförde åsikten att det 
kan finnas andra intressen och andra skäl som kan väga lika tungt eller tyngre än barnets.  

En möjlig tolkning av Alston, Barnkonventionen och 1959 års deklaration är att principen 
om barnets bästa i 1959 års deklaration rörde ett mindre och mer avgränsat område. En 
starkare formulering kunde då användas eftersom det, i de preciserade områden deklarationen 
gällde, inte fanns andra intressen som bedömdes ha företräde framför barnets. 
Barnkonventionens princip om barnets bästa är bred och ska röra alla frågor kring barn, 
vilket gör att formuleringen av principen måste vara bredare än i 1959 års deklaration för att 
kunna fånga in alla de tänkbara situationer som den är ämnad att gälla. 

Alston (1994, s.12) framställer vidare att diskussionerna, vid utformandet av 
barnkonventionen, handlade om valet mellan att använda formuleringen ”a primary 
consideration” eller ”the primary consideration” gällande barnets bästa. Det beslutades att 
principen om barnets bästa skulle formuleras: (…) the best interests of the child shall be a 
primary consideration (Hodgkin, 1998, s.37). Anledningen till detta var att eftersom 
principen ska gälla alla åtgärder som rör barn måste även andra och andras intressen, 
exempelvis ekonomiska eller föräldrarnas, kunna vägas in i bedömning av vad som är bäst för 
barnet (Alston 1994, s.12). Argumenten är som synes liknande de som togs upp i diskussion 
kring formuleringen ”paramount” (se ovanstående resonemang).  

Principens innebörd 

Alston (ibid., s.10-13) beskriver att diskussioner fördes kring formuleringen, men inte kring 
betydelsen av begreppet ”barnets bästa” under färdigställandet av barnkonventionen och 
anger två möjliga anledningar därtill. Den första anledningen är att betydelsen är vedertagen 
och inte i behov av något förtydligande och den andra är att betydelsen skulle ha ansetts som 
oviktig. De debatter som skett på nationell nivå kring begreppet och de farhågor som fanns 
hos olika kommentatorer fick inte genomslag i den arbetsgrupp som arbetade med 
färdigställandet av barnkonvention förrän 1988. Även debatten som fördes då begränsade sig 
till att en av delegaterna uttryckte att begreppet ”barnets bästa” per definition är subjektivt och 
att den person, institution eller organisation som ska tillämpa begreppet själv måste tolka dess 
innebörd. Detta påpekande vann dock inget gehör utan andra delegater ansåg att begreppet 
inte behövde preciseras närmare. Alston (ibid.) beskriver att anledningen till detta är just att 
begreppet ”barnets bästa” är så vedertaget och vanligt förekommande både i internationell och 

                                                 
4 Formuleringen av principen löd i sin helhet: (…) the best interests of the child shall be the paramount 
consideration (Hodgkin, 1998, s.621).
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i nationell rätt att dess innebörd tas för givet. Begreppet antas ha en entydig innebörd trots att 
det i själva verket är relativt och varje samhälle tolkar det utifrån sin kulturella kontext. An-
Na’im (1994, s.63) sammanfattar denna kritik med att beskriva begreppet ”barnets bästa” som 
mycket konsensus med liten substans. 

Även Breen (2002, s.84) tar upp avsaknaden av en diskussion kring innebörden av 
begreppet under arbetet med barnkonventionen, men menar dock att det är just denna 
avsaknad av en entydig definition som har gjort att principen om barnets bästa har blivit 
erkänd av så många stater. Breen (2002, s.18, 84-85) framhåller att en definition av barnets 
bästa inte är möjlig eftersom det inte finns någon konsensus vare sig gällande föreställningen 
om barn eller vad som är deras bästa, men att principen fyller en funktion genom att den 
används som utgångspunkt i det nationella lagstiftningsarbetet.  

Innebörden av begreppet ”barnets bästa” har däremot varit föremål för diskussioner efter 
barnkonventionens tillkomst och FN: s barnkommitté har, för att minska möjligheterna till 
fria tolkningar, försökt förtydliga innebörden av barnets bästa (Hodgkin, 1998, s.40). 
Kommittén menar att konventionen ska ses som en helhet och att barnets bästa ska genomsyra 
de övriga artiklarna, men även det motsatta; i tolkningen av vad som är barnets bästa måste de 
rättigheter som barnet erkänts genom konventionen respekteras. Således kan inte 
medlemsstaterna tolka barnets bästa på ett alltför kulturellt relativistiskt sätt och neka barn de 
rättigheter som de tillmäts i enlighet med övriga artiklar i konventionen. 

Schiratzki (2003, s.25, 35) beskriver också att trots att barnkonventionen är så gott som 
universell så finns inget gemensamt barnets bästa och ställer sig frågande till om det är 
möjligt att uppnå ett universellt ”barnets bästa” eller om ett relativistiskt synsätt, där hänsyn 
måste tas till kultur och traditioner, är mer lämpligt. Vidare menar Schiratzki att 
barnkonventionen möjliggör skilda tolkningar av barnets bästa beroende på det enskilda 
samhällets sociala och kulturella värderingar, men även på om landet gjort reservationer vid 
ratificeringen av konventionen och i så fall vilka.  

Barnets bästa som rättslig och utomrättslig standard 

Schiratzki (2002, s.33-35) skiljer på en rättslig och en utomrättslig standard när det gäller att 
förstå innebörden av barnets bästa. Begreppet i den rättsliga standarden begränsas av vad 
rätten enligt lagen kan göra för ett barn, som exempelvis att skydda barnet från att bli 
misshandlat. Den utomrättsliga standarden syftar på den kärlek och omsorg som ett barn 
behöver och som inte omfattas av rättsordningens sanktionssystem. Schiratzki talar om den 
rättsliga standarden som barnets bästa i inskränkt bemärkelse och den utomrättsliga 
standarden som barnets bästa i utvidgad bemärkelse. Den rättsliga standarden kan beskrivas 
som en slags miniminivå för vad som är barnets bästa medan den utomrättsliga åsyftar en 
högre livsstandard för barnet vilket ger en högre livskvalité.  

Även Breen (2002, s.23) talar om barnets bästa som ett rättsligt och ett utomrättsligt 
begrepp. Breen skriver att det är först när barnets bästa blir ett rättsligt begrepp, det vill säga 
att det får en konkret betydelse genom rättsordningens sanktionssystem, som begreppet kan få 
full genomslagskraft.  

En möjlig tolkning av Breens och Schiratzkis resonemang är att barnets bästa i 
barnkonventionen är ett utomrättsligt begrepp utan sanktionsmöjligheter. Det är först när ett 
land både ratificerat konventionen och fört in den i den nationella lagen samt gett begreppet 
en konkret innebörd med rättsliga påföljder som det blir ett rättsligt begrepp. Detta innebär att 
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det är först som rättsligt begrepp som barnets bästa får effekt och blir ett konkret instrument 
till skydd för barn.  

Barnets bästa – en västerländsk tradition 

Breen (2002, s.19, 28) skriver att det är den västerländska liberala traditionen som gett 
upphov till idén om barnets bästa. Detta innebär att det är det västerländska barnet som är 
normen och barn från andra kulturer är, vad Breen kallar, ”the Other”. Ahmadi (2003, s.52-
59) redogör för dessa två typer av kulturer, vilka benämns som den individualistiska och den 
holistiska kulturen. I den individualistiska kulturen, till vilken Sverige och andra ”moderna” 
västerländska samhällen hör, är individen autonom i förhållande till sin familj och andra i sin 
omgivning. I en holistisk kultur är familjens rättigheter och intressen överordnade individens 
rättigheter och intressen. 

Även An-Na’im (1994, s.65) tar upp detta och talar i termer av nord och syd, där nord 
betecknar de så kallade industriländerna och syd de så kallade utvecklingsländerna. An-Na’im 
beskriver hur delegater från nord är förtrogna med idén om barnets bästa eftersom den går att 
härleda från västerländsk politik, kultur och ideologi och att idén är etablerad bland politiker 
och allmänheten i industriländerna. Delegaterna från syd däremot har inte samma traditioner 
och således har de inte heller samma stöd från sina hemländer. Enligt An-Na’im innebär detta 
att det är nords uppfattningar som varit vägledande i diskussionerna kring barnets bästa 
medan syds delegater har haft svårt att hävda sig. 

Barnkonventionen och svensk lag 

Införandet av barnkonventionen 

Sverige signerade barnkonvention i januari 1990 för att ratificera den senare samma år och 
införlivandet av den i svensk lag har skett genom transformering5 (Barnombudsmannen, 
2001, s.7-11). I samband med ratificeringen gjordes en översyn av svensk lagstiftning med 
syfte att se hur den överensstämde med barnkonventionen (ibid.). I regeringens proposition 
(1989/90:107, s.27-28) Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter fastslås det 
att barnkonventionen ska godkännas och ratificeras utan ändringar i gällande lagstiftning 
eftersom svensk lag står i överensstämmelse med konventionen. Det framgår dock att det är 
tveksamt om svensk lag eller praxis i alla detaljer motsvarar konventionens krav. 

I rapporten För barnets bästa – Om barn- och barnrättsfrågor i det internationella 
utvecklingssamarbetet från Utrikesdepartementet (UD) framhåller Orkan (1999, s.26) att det 
inte räcker med att endast ratificera konventionen för att säkerhetsställa barnets rättigheter. 
Orkan argumenterar istället för en kombination av åtgärder där lagstiftning, opinionsbildning, 
effektiva styrmedel samt upplysning om barnkonventionen är insatser för att den ska få 
genomslagskraft i hela samhället. En lämplig insats som framhålls i rapporten är inrättandet 
av en Barnombudsman (BO) vars uppgift är att se till att barnkonventionen efterlevs (Melin, 
2004, s.8). Vidare har BO till uppgift att driva på genomförandet av barnkonventionen samt 
informera och skapa opinion kring den samt även se till att Sverige har ett internationellt 

                                                 
5 Transformering innebär att svensk lag ändras så att den stämmer överens med internationella regler, som 
exempelvis Barnkonvention. (Hydén, 2001, s. 75) 
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kunskapsutbyte kring konventionens kontenta (Barnombudsmannen, 2003). I Sverige 
inrättades en BO år 1993. 

År 1996 tillsattes en särskild parlamentarisk kommitté, Barnkommittén, som hade till 
uppgift att göra en ny genomgång av svensk lagstiftning och praxis för att se hur de stämde 
överens med barnkonventionen (SOU 1997:116, s.3). Vidare hade kommittén till uppgift att 
klargöra samt öka samsynen gällande begreppet ”barnets bästa” i barnkonventionen och i 
svensk lag. Kommitténs arbete resulterade i huvudbetänkandet Barnets bästa i främsta 
rummet – FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige (SOU 1997:116). 
Mellan åren 1996-1999 verkställdes flera ändringar i lagstiftningen till syfte att lyfta in 
barnkonventionens grundprinciper i svensk lag (Barnombudsmannen, 2001, s.9). Ändringar 
skedde bland annat i utlänningslagen, FB samt SoL. 

Barnets bästa i socialtjänstlagen 

I svensk sociallagstiftning användes begreppet ”barnets bästa” första gången i den nya 
Socialtjänstlagen (1980:620), men redan i 1924 och 1960 års barnavårdslagar fanns det 
bestämmelser som reglerade barns välbefinnande (Petersson, G, 2003, s.164-173). I och med 
att Sverige ratificerade barnkonventionen fick begreppet ”barnets bästa” en mer framträdande 
ställning i svensk lagstiftning. I SoL flyttades det fram till portalparagrafen år 1998 (ibid., 
s.164). I den nuvarande socialtjänstlagen återfinns begreppet i 1 kap. 2 § och har följande 
lydelse: När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 
kräver. 

Av Barnkommitténs rapport (SOU 1997:116, s.131) framgår att begreppet ”barnets bästa” 
inte är ett statiskt begrepp utan att det är föränderligt över tid och att det även varierar från 
samhälle till samhälle på grund av sociala och kulturella skillnader. Vidare fastställs i 
rapporten att vad som är ett barns bästa även skiljer sig från barn till barn och måste därför ses 
utifrån barns generella behov, men även utifrån varje enskilt barns situation. Barnkommitténs 
(ibid., s.135) förslag till bedömning av vad som är ett barns bästa är att kombinera vetenskap 
och beprövad erfarenhet med att låta barnet själv komma till tals. Kommittén hänvisar till 
forskning6 om barns behov, där det skiljs mellan barns grundläggande behov och andra behov 
som är viktiga, men inte av samma nödvändiga karaktär. Barnombudsmannen (2001, s.64) 
menar att barnet kan ta djup och varaktig skada om de grundläggande behoven inte 
tillgodoses och att denna skada kan vara svår eller omöjlig att reparera. De grundläggande 
behov som tas upp i rapporten (SOU 1997:116 s.135-136) är: 

• Barnets behov av omvårdnad och skydd. Kommittén ser detta behov som det mest 
elementära för att utvecklas och överleva. I omvårdnaden ingår bland annat näringsrik 
kost, kläder, bostad och omvårdnad vid sjukdom.  

• Barnets behov av sina föräldrar. Kommittén menar att ett varaktigt och stabilt 
förhållande till sina föräldrar är den avgjort viktigaste aspekten av barnets bästa eftersom 
de bland annat tillgodoser barnets behov av kärlek och trygghet.  

• Barnets behov av att få sin integritet respekterad. Med detta avser kommittén att ett 
barn har behov av att bli behandlad med aktning för sin person och sin egenart, vilket 

                                                 
6 Det är oklart vilken forskning som ligger till grund för Barnkommitténs uttalande eftersom referenser saknas.  
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innebär att barnet ska visas hänsyn gällande sina individuella egenskaper och särdrag. 
Vidare ska barnet ha möjlighet att påverka sin situation och att komma till tals. 

Barnperspektiv 

I och med införlivandet av barnkonventionen stärktes och förtydligades barnperspektivet i 
svensk barnrätt (Petersson, G, 2003, s.142). Att ha ett barnperspektiv innebär, enligt 
Barnkommittén (SOU 1997:116, s.138), att vuxna (beslutsfattare) försöker sätta sig in i 
barnets situation och se på den ur barnets synvinkel. Det betyder även att den vuxne ser 
barnet, det vill säga att den vuxne har barnet i fokus. Barnkommittén förklarar vidare att det 
krävs ett barnperspektiv för att kunna vidta åtgärder för barnets bästa, men att det i slutändan 
ändå är den vuxne som måste fatta och ta ansvar för beslutet utifrån ett vuxet perspektiv 
innefattande kunskaper och erfarenheter. Barnkommittén (ibid., s.137) skriver att 
barnkonventionen kan sägas vara vår tids samhälleliga barnperspektiv då det är 
världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar som uttrycks där. Vidare skriver de att 
det är konventionens fyra grundprinciper som ska utgöra basen för varje lands utformande av 
ett barnperspektiv.  

I SoL stärktes barnperspektivet genom framflyttandet av barnets bästa (Peterson, G, 2003, 
s.142). Enligt SoL 1 kap. 2 § ska hänsyn alltid tas till vad som är barnets bästa i alla åtgärder 
som rör det. Av förarbetena (Prop. 1996/97:124, s.99) framgår det att barnets bästa alltid ska 
beaktas, utredas och redovisas, men att det inte alltid ska vara avgörande. Barnkommittén 
(SOU 1997:116, s.136) framhåller att en avvägning måste göras mellan barnets bästa och 
andra intressen. Vidare framgår det av förarbetena (Prop. 1996/97:124, s.99-100) att barn och 
föräldrar inte kan ses isolerade från varandra. Det ligger i allra högsta grad i barnets intresse 
att föräldrarna får stöd genom socialtjänsten och utifrån ett barnperspektiv är det även viktigt 
att barnets situation alltid uppmärksammas när föräldrarna vänder sig till socialtjänsten. Det 
framhålls vidare att vid en intressekonflikt mellan föräldrar och barn har barnets intresse 
prioritet. 

Ekonomiskt bistånd  

Socialtjänstlagen och kommunens yttersta ansvar  

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag vilket innebär att lagen inte har ett rättsligt innehåll 
som är fastställt på förhand utan får sitt innehåll genom tillämpning (Hydén, 2001, s.19-21). 
Språkbruket i ramlagar utmärks av allmänna och vaga formuleringar vilket ger stort utrymme 
för rättstillämparen att tolka lagens innebörd samt även utrymme för anpassning till den 
enskilde klientens behov.  

Enligt SoL 2 kap. 1 och 2 § är kommunen ytterst ansvarig för att de personer som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Vidare stadgas att varje kommun 
ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. I varje kommun finns en socialnämnd som är 
ansvarig för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.  
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Skälig levnadsnivå 

I 4 kap. 1 § SoL stadgas att:  

den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.  

Begreppet ”skälig levnadsnivå” ska förstås i ljuset av SoL: s portalparagraf där det fastställs 
att socialtjänstens verksamheter ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare anges att 
kommunerna har stor frihet att utforma biståndet och fastställa dess nivå utifrån sina lokala 
förutsättningar (Prop. 1996/97:124, s.93).  

I propositionen Ny socialtjänstlag m.m. (Prop. 2000/01:80, s.90) fastslås att begreppet 
”skälig levnadsnivå” har att göra med både insatsens innehåll och dess nivå. Vidare 
konstateras att begreppet måste vara flexibelt för att kunna anpassas till den enskildes behov, 
men även till de samhällsförändringar som sker. Dessutom måste begreppet kunna anpassas 
över tid till de förändringar som sker gällande de ekonomiska förutsättningarna. Detta får till 
följd att begreppet ”skälig levnadsnivå” inte kan preciseras närmare utan det ska ses som ett 
uttryck för den miniminivå insatserna ska tillförsäkra.  

Livsföring i övrigt 

Det fastslås i propositionen Ny socialtjänstlag m.m. (ibid., s.92) att det i varje enskilt fall 
måste ske en individuell bedömning av vilka insatser som ska ges, men att viss vägledning 
kan ges av rättspraxis och allmänna råd från Socialstyrelsen. Ekonomiskt bistånd, som ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, är uppdelat i bistånd för försörjning 
(försörjningsstöd) och i bistånd för ”livsföring i övrigt” (ibid.). I Socialstyrelsens allmänna 
råd (Socialstyrelsen, 2003b, s.11-12) uttrycks att ”livsföring i övrigt” kan avse kostnader för 
hemutrustning, som exempelvis möbler och husgeråd och annan utrustning som behövs för att 
ett hem ska kunna fungera. Med detta menar Socialstyrelsen att behov som exempelvis 
matlagning, umgänge, sömn, förvaring, rengöring, rekreation och information (radio, TV) ska 
tillgodoses.  

I komplementet till Socialstyrelsens allmänna råd, Ekonomiskt bistånd – stöd för 
rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2003a), utvecklas resonemanget kring hemutrustning. Av komplementet 
framgår att det inte går att fastställa vad som är behövlig hemutrustning utan att bedömningen 
är individuell och sker utifrån den enskildas behov. Det som är utgångspunkten för 
bedömningen är den allmänna standardutvecklingen i samhället, det vill säga vad människor i 
allmänhet kan kosta på sig (ibid. s.65). En riktlinje i bedömningen av vad som är skäliga 
levnadskostnader är Konsumentverkets rapport, Skäliga levnadskostnader – beräkningar av 
Konsumentverket (2004). 
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Riktlinjer i Stockholms kommun 

Av Stockholms stads Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Staben 
socialtjänstförvaltningen, 2004, s.7) framgår att den sökande ska tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå genom biståndet. Det anges att nivån på biståndet inte ska överstiga vad en 
låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig (ibid., s.7). Riktlinjerna framhåller 
dock, med hänvisning till SoL, att en individuell prövning av behovet alltid ska ske. Vidare 
betonas att barnets bästa är ett av fem perspektiv som ska forma handläggningen av 
ekonomiskt bistånd (ibid., s.8). Vad gäller bostadens storlek anses ett rum per person, köket 
oräknat, som skäligt (ibid., s.12). 

Bistånd till hemutrustning delas enligt riktlinjerna (ibid., s.22) in i begränsad respektive 
hel grundutrustning. Begränsad grundutrustning beviljas när det finns ett tillfälligt behov av 
försörjningsstöd och då en person eller en familj behöver omedelbar hjälp med enklare 
utrustning av kök och sovrum. Hel grundutrustning beviljas när behovet är av en mer 
långvarig karaktär och den omfattar utrustning till hela lägenheten inklusive exempelvis 
mattor, lampor, städartiklar samt radio. Utöver det beviljas barnfamiljer TV och dammsugare. 
Beloppen för både begränsad och hel grundutrustning baseras på basbeloppet7 som för 2006 
är 39 700 kronor. En hel grundutrustning för en familj med två vuxna och två barn beräknas 
till 88 % av basbeloppet, vilket motsvarar cirka 35 000 kronor. 

Barnperspektiv vid ekonomiskt bistånd 

I rapporten Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen och 
Länsstyrelserna, 2003, s.11) understryker Socialstyrelsen och Länsstyrelserna vikten av ett 
barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Ett barnperspektiv vid handläggning 
av ekonomiskt bistånd betyder att när en vuxen söker ekonomiskt bistånd och det finns barn i 
hushållet måste konsekvenserna av biståndsbeslutet utredas utifrån principen om barnets 
bästa. Det framgår dock av rapporten (ibid., s.17) att barnperspektivet i allmänhet inte har 
uppmärksammats i tillräcklig utsträckning.  

Barnperspektivet i försörjningsstödsärenden har granskats av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och resulterat i rapporten Tillsyn över socialtjänsten. Individ- och familjeomsorg 2000 
(Länsstyrelsen, 2001a). Rapportens fokus var hur socialtjänsten uppmärksammar barnets 
bästa i ärenden där familjen har uppburit ekonomiskt bistånd under en längre tid. Det 
framkommer i rapporten att de flesta ärenden har ett vuxenperspektiv och att det endast i ett 
fåtal utredningar har redovisats ett barnperspektiv. Vidare framgår att handläggarna oftast 
inväntar att föräldrarna ska framföra vilka behov de anser att deras barn har istället för att 
handläggarna själva initierar en utredning angående barnens behov. Rapporten tar 
avslutningsvis upp att den överordnade betydelse som kommunens budget har fått innebär att 
handläggarna blir tvungna att prioritera att de ekonomiska ramarna hålls på bekostnad av 
barnens bästa.  

I en annan rapport från Länsstyrelsen i Stockholm (Länsstyrelsen, 2001b) betonas att det 
finns ett behov en samsyn kring innebörden av begreppen ”barnets bästa” och 

                                                 
7 Basbeloppet är ett grundbelopp som bestäms av regeringen för varje år och som ligger till grund för beräkning 
av pensioner och andra förmåner (Folksam, 2003, s.322). 
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”barnperspektiv” eftersom antalet tolkningar är många. Risken är annars att begreppen blir 
tomma ord.  

Trots att avsaknaden av ett barnperspektiv har uppmärksammats i ett antal rapporter visar 
rapporten Vräkning och hemlöshet – drabbar också barn (SOU 2005:88, s.14) att 
införlivandet av ett barnperspektiv i handläggningen av ekonomiskt bistånd fortfarande är 
bristfälligt. Vidare framgår det att barnperspektivet beaktas i själva handläggningen, men att 
handläggarna sällan pratar med barnen. Elisabet Näsman (ibid., s.59-61) tar upp ett antal skäl 
till detta, bland annat att den professionelle inte vet hur den ska prata med barn samt att den 
professionelle tror sig veta vad barn behöver och att denna kunskap är mer giltig än barns 
egen åsikt. Näsman menar vidare att det i varje enskilt fall krävs en reflekterad prövning 
(ibid., s.299). I normalfallet, förklarar Näsman, ska barn få komma till tals och om denna 
regel frångås måste det motiveras (ibid.). 

Materiell levnadsstandard 

Ett barn ska ha en nalle. För den hjälper mot räddhet. Ett barn ska få mat varje dag. Annars svälter 
han eller hon ihjäl. Ett barn behöver en säng. För annars får man inte mycket sömn. Barn måste ha 
ett hem att bo i. Caroline, 10 år (Barnets bästa – en antologi, 1997, s.38) 

Vad är ett hem? 

Löfgren (2001, s.28-29) förklarar att ordet ”hem” ursprungligen är fornnordiskt och betydde 
hus, hemort och värld. Vidare beskrivs att hemmet under 1800-talet blev mer än ett ställe att 
bo på; det blev en mer privat och ombonad sfär avskilt från ”världen där ute”. Löfgren 
poängterar att hemmet numera är en plats där den moderna människan avgränsar sig från det 
offentliga rummet och där samlar kraft i en hemtrevlig miljö som hon format efter tycke och 
smak. 

Douglas (1991, s.287-307) beskriver att ett hem egentligen inte behöver se ut på ett 
speciellt sätt eller vara av en viss storlek, men att det däremot karaktäriseras av att det tar ett 
visst utrymme som den boende kontrollerar. Hemmet behöver dock inte vara en fast plats, 
utan ett tält eller en husvagn kan vara ett hem. Vidare menar Douglas att ett hem har en 
tidsstruktur som formas av traditioner och vanor och beskriver hur en bortrest familjemedlem 
därför vet vad som sker i hemmet vid olika specifika klockslag.  

Begreppet materiell levnadsstandard 

I en rapport från SCB (Vogel, 2006, s.191-192) graderas materiell levnadsstandard på en 
skala från låg till hög standard. Skalan baseras på sju indikatorer: tillgång till bil, semesterresa 
under det senaste året, tillgång till fritidshus, tillgång till daglig tidning (ej gratistidning), TV, 
frys och diskmaskin. Vidare framgår att den som har tillgång till högst tre av dessa indikatorer 
anses ha en låg levnadsstandard, medan den som har tillgång till samtliga anses ha en hög 
levnadsstandard. Rapporten (ibid., s.214) framhåller att vad som ingår i levnadsstandarden 
ändras över tid eftersom utvecklingen går framåt och nya produkter utvecklas, som efter hand 
införlivas i många människors vardag. Några exempel som ges på dessa produkter är dator 
och Internet. 

I en studie av Hjort och Salonen (2000) undersöktes boendets och välfärdens utveckling 
under det senaste decenniet för barnfamiljer som varaktigt levt under begränsade ekonomiska 
förhållanden. Det framkom att det framförallt är ensamstående mödrar samt invandrarfamiljer 
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som lever under dessa förhållanden. Vidare visar studiens resultat att föräldrarna prioriterar 
barnens behov framför sina egna när det gäller materiell standard. De intervjuade föräldrarna 
förklarade att dator är viktigt för deras barns skolgång, att det blir svårt för barnen att hänga 
med i skolan utan dator och att de därför prioriterade att köpa en. 
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Metod 
Inledning 

Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens forskningsdesign. Vidare redogörs för 
studiens urval, genomförande samt bearbetning av materialet. Därefter följer ett avsnitt om 
litteratursökning, de etiska överväganden som gjorts samt studiens vetenskapsfilosofiska 
position. Metodkapitlet avslutas med en genomgång av undersökningens trovärdighet. 

Forskningsdesign 

I studien används en rättssociologisk metod vilket innebär att den rättsliga principen om 
barnets bästa undersökts med hjälp av samhällsvetenskaplig metod och teori (Hydén, 1998, 
s.10). Inom rättssociologin används samhällsvetenskapliga teorier och metoder för att 
klarlägga rättens användning och praktiska verkningar (ibid., s.9). Vidare används i 
föreliggande studie en inte fullt utvecklad rättsdogmatisk metod eftersom lagtext, förarbeten 
och doktrin, men inte rättsfall, studerats. Datainsamlingen har genomförts med en kvalitativ 
metod i form av två fokusgruppsintervjuer. 

Rättssociologi 

Med hjälp av den rättssociologiska metoden studeras rätten ur ett externt perspektiv vilket 
betyder att rättsreglernas samhälleliga eller sociala betydelse undersöks (Hollander & 
Borgström, 2005, s.137). Den sociala verkligheten består av många delar och den 
rättssociologiska metoden analyserar rättens medverkan i denna verklighet (Mathiesen, 2005, 
s.14). 

Mathiesen (ibid., s.18) beskriver rättssociologins tre frågeställningar, vilka är: 

• Hur påverkar samhällsförhållandena8 rätten? Författaren nämner tre olika perspektiv 
(ibid., s.86-89) på hur samhället påverkar den rättsliga utvecklingen. Normperspektivet, 
som representerar den uppfattningen att rätten påverkas av de normer som finns i 
samhället. Opinionsperspektivet, som företräder den uppfattningen att den allmänna 
opinionen påverkar rätten. Materialitetsperspektivet, som representerar den uppfattningen 
att de materiella förhållandena i samhället påverkar rätten. 

• Hur påverkar rätten samhällsförhållandena? Mathiesen (ibid., s.29-30) redogör för 
denna frågas tudelning. Frågan har dels att göra med om rättsregeln får avsedda 
konsekvenser och dels om rättsregeln får oförutsedda konsekvenser.  

• I vilken utsträckning påverkar rätten och samhällsförhållandena varandra? Denna 
fråga rör hur de två första frågeställningar växelverkar (ibid., 117-118).  

                                                 

8 Med samhällsförhållanden menar Mathiesen (2005, s.26) exempelvis sociala samspel mellan människor i små 
grupper. 
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Hydén (1998, s.11) framhåller att rätten utgör en slags ram och att varje enskild 
socialtjänsteman fattar beslut med stöd av sin professionella kunskap inom denna rättsliga 
ram. Hollander och Borgström (2005, s.144) beskriver att även om biståndsreglerna i SoL inte 
är rent ramlagsmässiga kan det vara problematiskt att i det praktiska sociala arbetet utläsa 
lagens exakta innebörd. 

Mathiesen (2005, s.207) menar att det i ett land med endast ett rättssystem ändå kan växa 
fram olika rättskulturer som består av olika allmänna normer som utvecklats och formar de 
rättsliga utslagen. Vidare framställer Mathiesen (ibid., s.213) hur det vid en 
intervjuundersökning på socialkontor i Norge framkommit att olika kontor tillsynes har 
utvecklat en rättslig kultur som delvis skiljer sig från den ”tumregelaktiga byråkratiska 
rättsanvändningen”. Ett antagande görs av Mathiesen (ibid., s.214) att rättskulturen även kan 
skilja sig åt mellan socialkontor som har olika förutsättningar gällande exempelvis miljö, 
ekonomi och arbetsbelastning. 

I föreliggande studie har fokus främst legat på Mathiesens första frågeställning som har att 
göra med hur samhällsförhållandena påverkar rätten och de rättsliga besluten. 
Socialtjänstlagen är en ramlag med ett flertal vagt formulerade och flexibla begrepp, som 
exempelvis skälig levnadsnivå och barnets bästa, vars innebörd förändras över tid i och med 
att samhället förändras och utvecklas. Således ska samhällsförhållandena påverka hur dessa 
begrepp ska tolkas av socialsekreterarna i deras praktiska arbete. Vidare är det rätten i sin 
tillämpning som har studerats genom att det framförallt är konstruktionen av det rättsliga 
begreppet barnets bästa som har undersökts. 

Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metoden studerar rätten ur ett internt perspektiv vilket betyder att det är 
samhällets rättsregler, ”gällande rätt”, utifrån lagtext, förarbeten, prejudikat och praxis med 
mera som studeras (Hollander & Borgström, 2005, s.130). Vidare är doktrinen, det vill säga 
diskussioner i rättslitteraturen, en viktig rättskälla att studera inom rättsdogmatiken (Hydén, 
2001, s.120). 

I denna studie används den rättsdogmatiska metoden framförallt i kapitlet med bakgrund 
och tidigare forskning. 

Fokusgrupp 

I denna studie har kvalitativa intervjuer i form av två fokusgrupper valts som sociologisk 
metod för att studera rätten. Den definition av fokusgrupp som används i studien lyder: 

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som 
bestäms av forskaren. (Wibeck, 2000, s.23) 

Wibeck (ibid., s.21) menar att användningen av fokusgrupp som metod lämpar sig bra när 
forskaren vill studera hur en grupp diskuterar sig fram till en gemensam syn gällande ett visst 
ämne och därigenom konstruerar olika meningssammanhang. Vidare menar Wibeck (ibid., 
s.50) att antalet personer i en fokusgrupp bör vara mellan fyra och sex stycken. Wibeck (ibid., 
s.46) förklarar att en ostrukturerad fokusgruppsintervju är att föredra när forskaren vill minska 
sin egen roll och istället vill ta del av respondenternas intressen och resonemang. Den som 
leder en fokusgrupp kallas moderator och i en ostrukturerad intervju är dennes roll att 
introducera ämnet och i övrigt hålla sig så passiv som möjligt. Även om moderatorns roll är 
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att ta så liten plats som möjligt är denna roll viktig eftersom introduktionen har stor betydelse 
för den följande diskussionen (ibid., s.71-74). Wibeck (ibid., s.66) beskriver att ett sätt att få 
igång en diskussion och väcka frågor är att använda sig av ett stimulusmaterial, som 
exempelvis kan bestå av bilder, artiklar eller citat. 

I föreliggande studie har två fokusgruppsintervjuer med tre respektive fyra respondenter 
genomförts. Anledningen till att antalet grupper blev två var dels att för många grupper 
genererar ett ohanterligt material och dels att syftet är att ta del av respondenternas 
diskussioner och inte att göra generaliseringar (ibid., s.48-49). Båda grupperna är vad Wibeck 
(ibid., s.51) kallar homogena grupper eftersom respondenterna i respektive grupp arbetar på 
samma arbetsplats. Uppsatsförfattarna hade som önskemål att fokusgrupperna skulle bestå av 
fyra till fem respondenter utifrån Wibecks rekommendation, detta var dock inte möjligt i den 
ena gruppen. Dunbar (1998, s.129) menar dock att det finns en övre gräns för hur många 
personer som aktivt kan föra ett samtal och att denna gräns går vid cirka fyra personer. Därför 
upplevde uppsatsförfattarna inget problem med att den ena gruppen bestod av tre 
respondenter. 

Urval  

Med utgångspunkt i studiens syfte som var att undersöka hur ett urval av socialsekreterare, 
utifrån principen om barnets bästa, konstruerar vad som är miniminivån när det gäller den 
materiella standarden i ett hem, valdes handläggare av ekonomiskt bistånd som respondenter. 
Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka om handläggarnas konstruktion av denna 
miniminivå skiljer sig åt inom en och samma kommun. Utifrån detta valdes Stockholms 
kommun, dels för att det är en stor kommun med stora skillnader mellan dess stadsdelar och 
dels av bekvämlighetsskäl då uppsatsförfattarna bor i området.  

Det kriterium som användes vid urvalet av kommunens stadsdelar var medelinkomsten för 
personer i åldrarna 20-64 år för inkomståret 2004 (www.usk.stockholm.se.). Samtliga 
stadsdelar listades i fallande skala efter invånarnas medelinkomst och för att fånga 
kommunens ytterligheter valdes en stadsdel där invånarna har hög respektive en där de har låg 
medelinkomst. Andra skillnader mellan stadsdelarna är andelen som får ekonomiskt bistånd 
samt andelen invånare med utländsk bakgrund9. I den stadsdel vars invånare har hög 
medelinkomst lever en låg andel på ekonomiskt bistånd och cirka 15 procent har utländsk 
bakgrund. I den stadsdel vars invånare har låg medelinkomst lever knappt 30 procent på 
ekonomiskt bistånd och nära 90 procent har utländsk bakgrund. 

Den första kontakten med stadsdelarna togs per telefon där en kort information om studien 
gavs. Därefter skickades ett informationsbrev per e-post till den ansvarige chefen för den 
utvalda gruppen av handläggare. E-posten vidarebefordrades till handläggarna och de som var 
intresserade av att delta bildade fokusgruppen. Tid och plats bokades via e-post och 
intervjuerna ägde, av praktiska skäl, rum på respektive fokusgrupps arbetsplats. 

                                                 
9 Med utländsk bakgrund avses här utrikesfödda personer samt personer vars båda föräldrar är utrikesfödda.  
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Genomförandet av intervjuerna 

Intervjuerna gick till så att fokusgruppen tilldelades ett stimulusmaterial i form av en kort 
beskrivning av en familj bestående av två föräldrar samt två barn på två respektive tretton år, 
en planlösning av deras lägenhet samt en lista med inventarier (se bilaga 1, 2 och 3). 
Lägenheten var så gott som tom och respondenternas uppgift var att, utifrån principen om 
barnets bästa och SoL:s ramar, möblera lägenheten upp till en miniminivå när det gäller den 
materiella standarden i ett hem där det bor barn. 

Den första intervjun ägde rum i en av respondenternas arbetsrum och varade i cirka en och 
en halv timme.  När intervjuarna kom till rummet var alla tre respondenterna på plats och det 
fanns därför kort tid för förberedelser. Bandspelaren testades och kvalitén på inspelningen var 
inte helt optimal på grund av en fläkt, det gick dock att höra vad som sades. Respondenterna 
satt i en halvcirkel kring ett runt bord och intervjuarna satt på andra sidan. Uppsatsförfattarna 
uppfattade att en av respondenterna hade en mer framträdande roll än de två övriga 
respondenterna. 

Även den andra intervjun ägde rum i en av respondenternas arbetsrum och varade i cirka 
en timme. Intervjuarna blev visade till rummet och fick tid till förberedelser innan de fyra 
respondenterna samlades. Bandspelaren testades och ljudkvalitén var bra. Vidare bestämdes 
att respondenterna skulle placeras på långsidorna av det rektangulära bordet och att 
intervjuarna skulle sitta vid ena kortsidan. Klimatet under intervjun uppfattades som öppet av 
uppsatsförfattarna. 

Under fokusgruppsintervjuerna, som var ostrukturerade, agerade båda intervjuarna som 
moderatorer. Moderatorerna introducerade ämnet och ingrep vid behov i diskussionen 
exempelvis när något behövdes förtydligas med följdfrågor.  

Bearbetning av materialet 

Uppsatsförfattarna transkriberade de två intervjuerna tillsammans direkt efter 
intervjutillfällena. Eftersom det som är intressant för studiens syfte är diskussionerna och 
meningen i det som sägs har en viss redigering av utskriften gjorts (Kvale, 1997, s.156). 
Pauser, skratt, hostningar, hummanden och stakningar samt ordet ”liksom” har utelämnats. 
Uttalanden som har blivit hängande i luften har markerats med punkter och vid de tillfällen då 
respondenten syftar på ett tidigare uttalande har ett förtydligande gjorts i transkriberingen. De 
få avsnitt som är otydliga har markerats på följande sätt: (otydligt). Texten har i övrigt skrivits 
ned så ordagrant som möjligt i talspråk. 

Wibeck (2000, s.39) menar att det oftast är svårare att transkribera fokusgruppsintervjuer 
än individuella intervjuer. Denna kunskap erhölls under transkriberingens gång då det vid ett 
fåtal tillfällen var svårt att höra vad som sades på grund av att respondenterna dels talade i 
mun på varandra och dels fyllde i varandras meningar. Detta fick även till följd att det 
stundtals var svårt att uppfatta vem som sade vad, men eftersom studiens syfte är att ta del av 
gruppens diskussioner bör detta inte vara ett problem. 

Under bearbetningen av det insamlade materialet har en tematisering gjorts. 
Transkriberingarna lästes igenom ett par gånger för att få en helhetsbild och för att finna 
mönster i texten. Ur dessa mönster framträdde följande teman: ’lagreglering’, ’barnets bästa’, 
’barnperspektiv’, ’barnets utveckling’, ’dator och barnets bästa’ samt ’utanförskap’. Det första 
avsnittet av resultat och analyskapitlet kommer att delas in efter dessa teman. 
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Meningskoncentrering är den bearbetningsmetod som använts i denna studie eftersom den 
föreföll mest ändamålsenlig (Kvale, 1997, s.172-177). Respondenternas diskussioner har 
sammanfattats under respektive teman och styrkts med citat. Tematiseringen och 
meningskoncentreringen har skett parallellt under materialbearbetningens gång.  

De intervjucitat som presenteras i resultat- och analyskapitlet har återgetts i skriftspråklig 
form för att underlätta förståelsen (ibid., s.241). Eftersom respondenternas diskussioner är det 
centrala för studien återges dessa diskussioner i en del av de utvalda citaten, som därför är lite 
längre.  

Teori och analysverktyg  

I denna studie har en abduktiv strategi använts, vilket betyder att en deduktiv och en induktiv 
strategi kombinerats (Larsson, 2005, s.23). Tillvägagångssättet var deduktivt genom att 
materialinsamlingen skedde med utgångspunkt i socialkonstruktivistisk teori samt de för 
studien aktuella lagar, riktlinjer och forskningsresultat. Tillvägagångssättet var induktivt 
genom att ett klassperspektiv ansågs nödvändigt efter vad som framkom under intervjuerna. 
Med utgångspunkt i detta valdes Bourdieus analys av klass med begrepp som habitus, fält och 
doxa.  

Litteratursökning 

Vid valet av litteratur började sökandet tämligen ostrukturerat via LIBRIS där främst 
begreppet ”the best interests of the child” samt den svenska motsvarigheten ”barnets bästa” 
användes som sökord. Vidare gjordes sökningar i olika databaser, bland annat psyc Info, 
Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. Vid kortare ”skummning” av den funna 
litteraturen upptäcktes att vissa forskare, författare och deras verk ständigt återkom. En 
kedjesökning gjordes eftersom det antogs att dessa verk var viktiga och därför lades fokus på 
att hitta dem och att sedan hitta vidare referenser där. När det gäller materiell standard gjordes 
sökningar med hjälp av LIBRIS. Vidare har sakkunniga inom området rådfrågats efter 
litteratur, artiklar och olika undersökningar.  

En stor del av litteraturen som valts är rättsliga källor som exempelvis barnkonventionen, 
lagtexter samt förarbeten och andra källor som förklarar hur lagtexten tillkommit och hur den 
ska tolkas. En del av referensmaterialet har sökts på olika organisationers och myndigheters 
hemsidor. Exempelvis har sökningar gjorts på regeringens, Barnombudsmannens, 
Socialstyrelsens samt Stockholm stads hemsidor. 

Etiska överväganden 

Etiska frågor finns med under hela forskningsprocessen (Kvale, 1997, s. 105). De fyra 
forskningsetiska principerna antagna av Vetenskapsrådet, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har beaktats (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2004, s.441-448). Vid intervjutillfället informerades 
intervjupersonerna om studiens syfte, att deltagandet i intervjun var frivilligt och att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan. Alla respondenter lämnade sitt samtycke till att 
medverka i studien. Vidare informerades att privata data som kan identifiera enskilda personer 
skulle utelämnas samt att stadsdelen ej skulle nämnas vid namn. Därefter informerades 
intervjupersonerna om att intervjumaterialet bara skulle komma att användas för uppsatsen 
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och att de personer som skulle ta del av inspelningen är uppsatsförfattarna och eventuellt 
deras handledare samt examinator. Slutligen informerades att inspelningen skulle 
transkriberas och att den efter examinationen skulle förstöras tillsammans med banden. 

Uppsatsförfattarna framförde ett önskemål om att få ge en kort beskrivning av 
stadsdelarna utan att nämna dem vid namn. Det informerades om att nyfikna läsare eventuellt 
kan identifiera stadsdelarna utifrån given information. Respondenterna godkände att en kort 
beskrivning ges i uppsatsen.  

Under transkriberingen har etiska frågor beaktats i och med att uppsatsförfattarna varit 
mycket noggranna vid bandavlyssningen och varit överens om det som skrivits ned. I resultat- 
och analysavsnittet framhålls vad som är resultat och vad som är analys. Analysen styrks 
genom citat för att minska risken för en för långtgående tolkning. 

Vetenskapsfilosofisk position 

Den vetenskapsfilosofiska position som valts i denna studie är den hermeneutiska, vilket 
betyder tolkningslära (Thurén, 2002, s.46). Det som tolkas är bland annat texter och syftet är 
att åstadkomma en godtagbar och samfälld förståelse av textens mening (Kvale, 1997, s.49). 
Kvale skriver att hermeneutiken, när det gäller forskning med intervjuer som metod, är 
dubbelt tillämplig; dels vid transkriberingen av intervjuerna eftersom det redan där sker en 
tolkning och dels vid tolkningen av den färdiga transkriberingen. Tolkningen av en texts 
mening sker enligt den hermeneutiska cirkeln genom en växelverkan mellan textens delar och 
dess helhet (ibid., s.50).  

I föreliggande studie har tolkning gjorts enligt den hermeneutiska cirkeln. Det 
transkriberade materialet har först lästs igenom i sin helhet för att sedan tolkas del för del. 
Därefter har tolkningarna av delarna jämförts med tolkningen av materialet i sin helhet för att 
kontrollera att det finns en överensstämmelse mellan delarna och helheten. 

Undersökningens trovärdighet 

Triangulering 

Triangulering innebär en kombination av antingen metoder, teorier eller vetenskapsfilosofier 
et cetera i samma forskningsstudie och används för att öka studiens säkerhet och trovärdighet 
(Larsson, 2005, s.109, 112). I föreliggande studie har teoritriangulering använts för att belysa 
det insamlade materialet från olika teoretiska perspektiv, närmare bestämt 
socialkonstruktivism, Bourdieus analys av klass samt utifrån ett rättsligt perspektiv då lagar 
och riktlinjer som presenterades i bakgrundskapitlet använts i analysen. Vidare har en 
metodtriangulering använts eftersom både en inte fullt utvecklad rättsdogmatisk metod och en 
kvalitativ intervjumetod i form av fokusgrupper använts. Slutligen har en 
undersökartriangulering använts eftersom båda uppsatsförfattarna bearbetat och analyserat 
datamaterialet samt jämfört och diskuterat olika tolkningar. Studiens stabilitet och 
trovärdighet torde ha ökat genom användningen av triangulering.  
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Validitet 

Validitet har att göra med om det som studien avser att undersöka verkligen har undersökts 
(Kvale, 1997, s.85). Kvale menar att validera innebär att kontrollera och att denna kontroll ska 
ske i alla stadier av undersökningen (ibid., s.214-218).  

Vad gäller urvalets validitet hade uppsatsförfattarna ett önskemål om att varje fokusgrupp 
skulle bestå av fyra till fem respondenter utifrån Wibecks (2000, s.50) rekommendation. 
Dunbar (1998, s.129) menar dock att antalet i en grupp inte bör överstiga fyra personer 
eftersom alla annars inte aktivt kan delta i samtalet. Utifrån detta torde urvalets validitet vara 
god. 

Wibeck (2000, s.121) skriver att en intervjuplats där respondenterna inte känner sig 
hemma påverkar validiteten negativt. För att öka validiteten i denna studie ägde 
fokusgruppsintervjuerna rum på respondenternas respektive arbetsplats.   

Grupptryck och utelämnandet av icke socialt accepterade åsikter kan påverka 
fokusgruppsintervjuns validitet negativt (ibid., s.121). Under den första intervjun uppfattade 
uppsatsförfattarna en antydan till ett visst grupptryck eftersom en av respondenterna hade en 
framträdande roll. Risken med detta är att det var denne respondents åsikter och inte gruppens 
som kom fram under intervjun vilket i så fall påverkat validiteten negativt. Å andra sidan 
finns det en möjlighet att gruppen har dessa roller även i det vardagliga arbetet, vilket i så fall 
skulle innebära att validiteten inte har påverkats. Under den andra intervjun uppfattades 
klimatet i gruppen som öppet och uppsatsförfattarna upplevde att alla respondenter fick 
möjlighet att fritt få uttrycka sina åsikter. Detta torde ha ökat validiteten.  

Transkriberingens validitet är svår att fastställa eftersom det inte finns en objektivt sann 
metod för transkribering (Kvale, 1997, s.151-152). I stället menar Kvale att transkriberingens 
validitet beror på om det finns en överensstämmelse mellan transkriberingssättet och 
forskningens syfte. I strävan mot överensstämmelse valdes i denna studie ett så ordagrant 
transkriberingssätt som möjligt för att respondenternas diskussioner skulle komma fram. 

Reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet har att göra med resultatens konsistens och inre logik (ibid., s.213). Exempelvis 
kan reliabiliteten påverkas negativt av slumpmässiga eller systematiska fel under 
datainsamlingen eller bearbetningen av materialet (Esaiasson, et al., s.67).  

Inför fokusgruppsintervjuerna prövades stimulusmaterialet genom en testintervju med två 
klasskamrater för att öka undersökningens reliabilitet. Utifrån vad som framkom under 
testintervjun utvecklades stimulusmaterialet ytterligare genom att exempelvis vissa 
inventarier lades till på listan samt att lägenhetens area uppgavs. Vidare bandades 
testintervjun för att pröva bandspelarens funktioner och inspelningens kvalité. 

För att öka reliabiliteten ytterligare har förberedelserna och genomförandet av de båda 
fokusgruppsintervjuerna försökts göra så lika som möjligt. Inför intervjuerna fick båda 
grupperna ett likadant e-postmeddelande med information. Vid intervjutillfällena användes 
samma mall för den muntliga informationen som gavs till deltagarna och moderatorernas 
ansvarsfördelning var densamma vid båda tillfällena. Vidare fick båda fokusgrupperna ett 
identiskt stimulusmaterial innehållande: beskrivning av familjen och deras lägenhet, 
förklaring av gruppens uppgift, lagtexter, inventarielista, planlösning samt anteckningsblad 
(se bilaga 1, 2 och 3). 
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Något som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att det fanns kort tid för förberedelse 
vid det första intervjutillfället eftersom gruppen redan var samlad. Bandspelaren kunde dock 
testas lite snabbt och det konstaterades att inspelningskvalitén var godtagbar. Vidare var 
respondenterna placerade i överensstämmelse med den planerade placeringen varför 
reliabiliteten inte borde ha påverkats nämnbart.  

Transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna har gjorts gemensamt av författarna, vilket 
kan påverka reliabiliteten både positivt och negativt. Å ena sidan är det en fördel att båda 
författarna har lyssnat uppmärksamt på inspelningen och varit överens om det som skrivits 
ned. Å andra sidan finns det en möjlighet att författarna har påverkat varandra kring det som 
har hörts, framförallt i de delar av inspelningarna som varit otydliga. Den intersubjektiva 
reliabiliteten (Kvale, s.213) kring transkriberingen kunde med fördel ha höjts genom att 
författarna istället var för sig transkriberat båda intervjuerna och sedan jämfört utskrifterna. 
Båda intervjuerna har transkriberats enligt samma förfaringssätt vilket är en fördel eftersom 
det har gjort det enklare att göra jämförelser mellan dem (ibid., s.156). 

Under transkriberingen var det vid ett fåtal tillfällen svårt att höra vem av respondenterna 
som sade vad, men eftersom det viktiga för denna studie är vad som sägs och inte vem som 
säger något bör detta inte ha påverkat reliabiliteten. Som ovan nämnts var korta delar av 
inspelningarna otydliga vilket skulle ha kunnat påverka reliabiliteten negativt. För att minska 
denna påverkan avlyssnades dessa delar noggrant upprepade gånger och även hörlurar 
användes, vilket fick till följd att det endast var ett fåtal ord som inte hördes. Reliabiliteten 
vad gäller transkriberingen får därför anses som god. 

När det gäller resultatets generaliserbarhet är det inte fokusgruppens syfte att dra 
statistiskt underbyggda slutsatser om en stor population (Wibeck, 2000, s.123). Wibeck menar 
dock att lösa generaliseringar kan göras där en viss grupps tendenser går att urskilja. I 
föreliggande studie har vissa lösa generaliseringar gjorts i diskussionskapitlet.  
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Teori 
Inledning 

Teorikapitlet inleds med en orientering kring socialkonstruktivistisk teori, följt av en 
presentation av Bourdieus analys av klass. Kapitlet avslutas med en redogörelse för teoriernas 
relevans för uppsatsens ämne. Resultaten kommer även att analyseras ur ett rättsligt 
perspektiv samt med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat, vilka båda har redovisats i 
kapitlet med bakgrund och tidigare forskning. 

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism skulle kunna beskrivas som en kritisk kraft som inte tar det omedelbara 
för självklart (Wenneberg, 2001, s.7-11). Wenneberg förklarar att inom 
socialkonstruktivismen ses sociala handlingar som socialt konstruerade och inte som 
bestämda av naturen. Följaktligen finns inga objektiva rätt eller fel utan enbart sociala 
konstruktioner. Vidare beskrivs att socialkonstruktivismen på senare tid ofta tillämpats men 
att den även är mycket omdebatterad bland annat av den orsaken att det finns olika 
definitioner av vad teorin innebär. En kritisk röst i debatten är Hacking (2000) som ställer sig 
undrande till att teorin dyker upp i alla möjliga sammanhang. Hacking (ibid., s.7) anser att 
begreppet ”social konstruktion” har blivit trendigt och överutnyttjat och frågar sig vad det 
egentligen är som konstrueras. 

Wenneberg (2001) gör ett försök att bringa ordning i den förvirring som finns kring 
socialkonstruktivismen och redogör för fyra former av den. Författaren exemplifierar i vilka 
sammanhang det kan vara rimligt att prata om sociala konstruktioner samt i vilka det inte är 
lika rimligt.  Den form som handlar om socialkonstruktivism som sociologisk teori har valts i 
denna studie och innebär följande:  

/…/ olika teoretiska förklaringar av hur den sociala verkligheten och konkreta sociala företeelser är 
strukturerade och fungerar. (Wenneberg, s.69) 

Socialkonstruktivism som sociologisk teori är således inte en bred och enhetlig teori utan är 
en samling olika teorier som har det gemensamt att de försöker förklara hur det sociala i sig 
skapas och återskapas (ibid.). Av dessa teorier har Berger och Luckmanns teori med begrepp 
som institutioner och legitimering använts.  

Grunden i denna teori är att människan är social och utvecklas inte bara i förhållande till 
sin naturliga miljö utan formas även av den sociala och kulturella kontext som förmedlas till 
henne (Berger och Luckmann, 1979, s.64-65). Vidare framhålls att människan inte har en 
biologiskt fastställd grund utan att hon skapar sig själv i förhållande till sin socio-kulturella 
omgivning.  

Berger och Luckmann (ibid., s.43) förklarar att människor bildar typifieringsscheman. 
Med typifiering menas exempelvis att två personer i samspel tillskriver varandra vissa 
egenskaper, såsom vit, man och välklädd, vilket påverkar deras förhållningssätt gentemot 
varandra. Människan har en tendens att utveckla vanor (ibid., s.69). Dessa vanor bildar 
mönster som externaliseras, det vill säga förs vidare, till personer vilka själva inte deltagit i 
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denna vanebildande process (Wenneberg, 2001, s.71). I och med externaliseringen 
uppkommer institutioner. Berger och Luckmann sammanfattar: 

Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga 
handlingar av typer av aktörer. Annorlunda uttryckt är varje sådan typifiering en institution. 
(Berger och Luckmann, 1979, s. 70)  

När institutionerna tas för givna och ses som objektivt verkliga har en objektivering skett 
(ibid., s.77). Wenneberg (2001, s.72) menar att när en objektivering ägt rum fortlöper den 
sociala verkligheten autonomt i förhållande till dess befolkning.  Vidare beskriver Wenneberg 
att den sociala verkligheten även är ”något inre” vilket betyder att den sociala världens 
normer och institutioner internaliserats i människan, den sociala individen.  

Berger och Luckmann (1979, s.111-114) förklarar att den institutionella ordningen måste 
vara meningsfull för deltagarna och den blir objektivt tillgänglig och subjektivt möjlig genom 
legitimering. Legitimeringen är nödvändig när institutionerna ska överföras till andra personer 
som inte varit med och skapat dem. Institutionernas karaktär av självklara företeelser kan inte 
längre upprätthållas utan de tidigare vanemässiga handlingarna måste förklaras och försvaras 
inför de nya deltagarna. Dessa nya deltagare behöver veta varför de ska göra vissa saker och 
inte andra, men även varför saker och ting är som de är. Det handlar både om kunskap och om 
värderingar.  

Det skiljs mellan olika former av legitimering som dock empiriskt sett överlappar 
varandra (ibid., s.113). Den första formen av legitimering handlar om verbal överföring, 
vilket innebär att de legitimerade förklaringarna finns införlivade i ordförrådet. Exempelvis så 
lär sig ett barn både att och hur ett visst ord eller begrepp medför ett visst handlande, ”det är 
så här man gör”. Denna form av legitimering är den grund av otvivelaktig kunskap som alla 
påföljande teorier bygger på. 

Den andra formen av legitimering (ibid., s.113) består av teoretiska satser i outvecklad 
form. Denna form innefattar diverse tolkningsmönster som sätter grupper av objektiva 
betydelser i samband med varandra, här ingår exempelvis ordspråk och sägner. 

Den tredje formen av legitimering (ibid., s.113-114) omfattar tydliga teorier där en 
institution legitimeras genom ett särskiljt kunskapsförråd. Dessa komplicerade kunskaper 
anförtros ofta till personer med specialiserade kunskaper på grund av sin komplexa karaktär. 
Kunskaperna överförs till nya deltagare enligt formenliga tillvägagångssätt. Berger och 
Luckmann beskriver att: 

/…/ i och med att specialiserade legitimeringsteorier utvecklas och handhas av personer som 
arbetar med detta på heltid, börjar legitimeringen gå längre än till pragmatisk tillämpning och bli 
”ren teori”. (Berger och Luckmann, 1979, s.114)  

Detta får till följd att legitimeringsprocesserna till viss del blir självständiga och kan skapa 
egna institutionella processer (ibid.). Wenneberg (2001, s.73) beskriver att det under 
legitimeringsprocessen kan bli tvunget att dölja att institutionerna är uppkomna på ett 
tillfälligt sätt. I och med att denna tillfällighet döljs förefaller den institutionella ordningen 
som given, självklar och utom människans kontroll. Människan glömmer att hon varit med 
och skapat den mänskliga världen och upplever den som uttryck för kosmiska lagar eller en 
gudomlig vilja. Detta beskrivs som att ordningen blir reifierad (Berger och Luckmann, 1979, 
106-107). 
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Ytterligare en variant av den socialkonstruktivistiska teorin har valts för denna studie. 
Payne (2005) knyter socialkonstruktivistisk teori till socialt arbete och visar hur den kan 
förklara olika delar av praktiskt socialt arbete. Payne (ibid., s.21) menar att det sociala arbetet 
konstrueras, inom socialtjänstens kontext, av socialarbetare och klienter. Vidare beskrivs att 
både klienten och socialarbetaren samt socialtjänstkontoret är konstruerat i sin samhälleliga 
kontext. Socialarbetarens förhållningssätt till klienterna påverkas exempelvis av de politiska 
och sociala sammanhang som socialtjänstkontoret verkar i (ibid., s.46). Social konstruktion 
kan beskrivas som en process där individernas handlingar formas av det egna handlandet och 
tänkandet, men även av samhällets förväntningar (ibid., s.21). 

Bourdieus analys av klass 

Bourdieus analys av klass skiljer sig från klassisk Marxistisk klassanalys genom att det inte är 
arbete och produktion som är värdeskapande (Sohlberg & Leiulfsrud, 2000, s.67). Istället talar 
Bourdieu i termer av symboliskt kapital där det värdeskapande är en social process där de 
med makt tilldelar vissa egenskaper ett visst värde. En egenskaps värde är varken beständigt 
över tid eller mellan områden utan värdet förändras exempelvis beroende på företagskultur 
samt social och kulturell kontext. Bourdieu använder sig av det strukturella begreppet ”socialt 
fält” för att beskriva exempelvis socialtjänstkontor (ibid., s.69). Ett socialt fält är ett avgränsat 
område med sin egen hierarki, strider om positioner och kapital samt skrivna och oskrivna 
regler (Järvinen, 2003, s.255). Fältet upprätthålls av en tro på det egna värdet och en önskan 
att bibehållas intakt (Bourdieu, 1986, s.15). 

Bourdieu (1987, s.812) menar att varje fält har inneboende regler och normer som för 
individerna inom fältet är så inarbetade att de blir svåra att upptäcka då de anses normala. 
Dessa regler och normer benämns doxa. Järvinen (2003, s.255-256) exemplifierar det sociala 
arbetet som ett fält och menar att dess doxa bland annat kan vara socialarbetarnas 
förklaringsmodeller vad gäller sociala problem. Järvinen beskriver: 

Varje fält har /…/ sin speciella ’doxa’, sina regler, rutiner och föreställningar om vad som är rätt 
och fel, normalt och onormalt, naturligt och onaturligt. (Järvinen, 2003, s.255) 

Vidare beskriver Järvinen att doxa kan vara socialt konstruerade uppfattningar och 
handlingsmönster som fått status som självklara.  

Ett annat strukturellt begrepp i Bourdieus analys av klass är ”det sociala rummet”, som 
skulle kunna beskrivas som en abstrakt karta över de sociala positioner som formas av olika 
samkällsklasser och yrkeskategorier i samhället (Bourdieu, 1986, s.282-283). Vidare 
kompletteras denna karta med en skiss över livsstilarnas rum vilket är en beskrivning av bland 
annat fritidsintressens och produkters sociala anseende i samhället. Det sociala rummets 
grundstruktur är att människor och grupper har olika kapitalvolym (Bourdieu, 1986, s.282-
283; Sohlberg & Leiulfsrud, 2000, s.67-70). Denna kapitalvolym består dels av ekonomiskt 
kapital vilket har att göra med ekonomiska tillgångar och dels av kulturellt kapital som 
exempelvis har att göra med förmågan att uttrycka sig i tal och skrift.  

Sohlberg och Leiulfsrud (2000, s.70) beskriver hur Bourdieus strukturella begrepp 
”sociala fält” och ”det sociala rummet” visar på en socialt betingad systematik vad gäller 
livsstilar, konsumtionsmönster och smak. Vidare beskrivs hur systematiken formar mallar 
utefter vilka människor exempelvis möblerar sina hem.  
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För att analysera relationerna mellan människors position i det sociala rummet och deras 
egna val använder sig Bourdieu av begreppet habitus som betyder ”i kroppen och sinnet 
inristade vanor och dispositioner” (Bourdieu, 1986, s.10). Sohlberg och Leiulfsrud (2000, 
s.71) beskriver habitus som en blandning av bakgrund, erfarenheter och kapital vilka 
tillsammans fungerar i egenskap av ett mönster av dispositioner och används som 
utgångspunkt för människors handlande. Vidare är habitus ett begrepp som hjälper till att 
förstå relationen mellan sociala strukturer och individers eller gruppers handlingsmönster, 
vilket kan klargöra sociala skiktningar exempelvis gällande människors levnads- och 
konsumtionsvanor. 

Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 

Begreppet ”barnets bästa” är tänkt att vara flexibelt och föränderligt över tid och från 
samhälle till samhälle. Således konstrueras innebörden av begreppet utifrån den sociala och 
kulturella kontext som det används i. För att fånga denna komplexitet har det 
socialkonstruktivistiska teorin valts. Ytterligare en anledning till valet är att intervjuerna har 
ägt rum på socialkontor som verkar i områden med skilda sociala, kulturella och ekonomiska 
förutsättningar vilket med fördel kan belysas genom ett socialkonstruktivistiskt raster.  

Valet av Bourdieus analys av klass, som skedde efter materialinsamlingen, föll sig 
naturligt då ett klassperspektiv utkristalliserades vid intervjutillfällena. Dels är teorin 
kompatibel med socialkonstruktivismen eftersom båda teorierna tar upp kontextens betydelse 
för hur individen formas. Dels kompletterar den socialkonstruktivismen eftersom den 
förklarar att egenskaper värderas olika beroende på exempelvis social och kulturell kontext. 

Det rättsliga perspektivet valdes eftersom socialsekreterare har en grundläggande 
skyldighet att beakta rättsliga ramar i sitt dagliga arbete. 
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Resultat och analys 
Inledning 

Resultat- och analyskapitlet är uppdelat i två avsnitt enligt studiens frågeställningar. I det 
första avsnittet redovisas och analyseras den första frågeställningen med utgångspunkt i 
gruppernas diskussioner och presenteras i form av teman som har identifierats under 
databearbetningen. Varje tema är indelat i en resultatdel och en analysdel. I det andra avsnittet 
redovisas den andra frågeställningen, det vill säga gruppernas konkreta möblering av den 
tänkta lägenheten så som grupperna själva fyllde i stimulusmaterialet under intervjuerna. 
Redovisningen sker rumsvis och varje rumsbeskrivning börjar med de inventarier som båda 
grupperna skrev ner följt av eventuella skillnader. Resultatet i fråga två analyseras inte 
eftersom det som ligger till grund för detta resultat har setts som en konsekvens av det som 
redovisats och analyserats under den första frågeställningen. 

I det följande resultat- och analyskapitlet benämns den första intervjun som stadsdel A och 
respondenterna i den som grupp A. Den andra intervjun benämns som stadsdel B och 
respondenterna i den som grupp B.  

Hur konstruerar ett urval av socialsekreterare principen om barnets bästa i 
förhållande till den materiella standarden i ett hem där det bor barn? 

Lagreglering 

Resultat 

Båda fokusgrupperna gjorde antagandet att den tänkta familjen inte kommer att bli 
självförsörjande inom en tvåårsperiod och att en hel grundutrustning därför beviljades. Vid 
bestämmandet av vad som är en skälig levnadsnivå för den tänkta familjen utgick båda 
grupperna till stora delar från Stockholms kommuns Riktlinjer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd (Staben socialtjänstförvaltningen, 2004).  

Grupp B resonerade kring begränsad eller hel grundutrustning och merparten av 
respondenterna menade att om det hade varit en familj utan barn hade de antagligen bara 
beviljat en begränsad grundutrustning. Gruppen diskuterade även socialtjänstlagen och 
framhöll att samtidigt som den är ganska fyrkantig ger den stort utrymme för individuella 
bedömningar, vilket de ansåg vara bra. En respondent nämnde att de utgår från 
existensminimum när de bedömer vad som är en skälig levnadsnivå. En annan respondent 
frågade sig utifrån vems perspektiv en skälig levnadsnivå bestäms: 

Jag kan inte bestämma att alla barn här ska ha en likadan levnadsnivå som mina barn har haft för 
det kanske inte är relevant. Sedan finns det ju i socialtjänstens förtexter också, att man ska jämföra 
med vad en låginkomsttagare kan unna sig. Det finns många låginkomsttagare som har skruttiga 
sängar och trasiga madrasser och annat så frågan är inte så himla lätt att svara på. Rent 
intellektuellt och logiskt kan man säga att det är klart att man ska ha det mesta av det här (pekar på 
inventarielistan), men så ser det inte ut. 
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Även grupp A sade att de utgår från vad en låginkomsttagarfamilj kan kosta på sig vid 
bestämmandet av vad som är en skälig levnadsnivå. Vidare framhöll gruppen att det är viktigt 
att familjens situation utreds för att en individuell bedömning ska vara möjlig. 

Analys 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger utrymme för individuell bedömning utifrån klientens 
situation, vilket var något som båda grupperna gav uttryck för vid möbleringen. Grupperna 
sade att denna flexibilitet till största del är positiv, men att den även innebär vissa svårigheter 
exempelvis vid bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå. En svårighet som lyftes 
fram var ur vems perspektiv den skäliga levnadsnivån ska bestämmas, vilken skulle kunna 
härledas från socialtjänstlagens förarbeten (Prop. 1996/97:124, s.93). Där framgår att den 
skäliga levnadsnivån ska uttydas med utgångspunkt i SoL:s portalparagraf som bland annat 
fastställer att socialtjänstens verksamheter ska främja människors jämlikhet i levnadsvillkor. 
Det preciseras inte närmare mot vad denna jämlikhet ska mätas, vilket kan bli en svårighet vid 
bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå. 

 Ytterligare en svårighet i detta sammanhang är att det i förarbetet framgår att kommunen 
har stor frihet att utforma biståndet och fastställa dess nivå utifrån sina lokala förutsättningar. 
Det definieras däremot inte om det med lokala förutsättningar avses hela kommunens 
förutsättningar eller om varje stadsdel, inom en och samma kommun, utgår från sina 
förutsättningar. Båda grupperna har, enligt Stockholms kommuns riktlinjer, en 
låginkomsttagares ekonomiska möjligheter som utgångspunkt vid möbleringen av lägenheten. 
Denna låginkomsttagares förutsättningar förklaras inte närmare av någon grupp vilket får till 
följd att det blir svårt att veta om respondenterna utgår från en låginkomsttagare i kommunen 
som helhet eller från en låginkomsttagare i den stadsdel i vilken de arbetar. Eftersom de båda 
stadsdelarna skiljer sig åt bland annat vad gäller invånarnas ekonomiska villkor skulle det 
kunna innebära att grupperna har olika utgångspunkter vid sin bedömning av 
låginkomsttagarens förutsättningar.  

Barnets bästa 

Resultat 

En respondent i grupp A beskriver begreppet ”barnets bästa”: 

/…/ det här barnets bästa är ju att barnet ska få det bra på något vis. Det här begreppet barnets 
bästa kan också vara att det ska vara jämbördigt på något vis, med de här barnen som kanske har 
bättre ekonomisk standard genom att föräldrarna har bättre inkomster. 

Respondenterna i grupp B förde istället en diskussion kring vilket samhällsperspektiv som 
barnets bästa tolkas utifrån. De återkom flera gånger till att det finns flera perspektiv att utgå 
ifrån när de skulle beskriva vad som behövs i ett hem för att det ska vara till barnets bästa att 
bo där. Vidare framhöll grupp B att vad som anses vara viktigt att ha i ett hem skiljer sig åt 
mellan personer med olika kulturell bakgrund. En person i grupp B resonerar: 

Nej, precis för vi har också pratat om det där att någon säger att det fanns inga leksaker i hemmet. 
Det kanske är utifrån ett svenskt samhällsperspektiv som vi tycker att leksaker är viktigt utifrån 
barnets bästa, för att man har ett behov av vissa saker, men det behöver inte vara någonting som är 
skälig levnadsnivå för en annan familj där den stora mattan i vardagsrummet är jätteviktig.  
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Grupp A hade ofta det egna hemmet som utgångspunkt vid konstruktionen av vad som behövs 
i ett hem för att det ska vara till barnets bästa att bo där. Vidare hänvisade de upprepade 
gånger till det ”normala” både i förhållande till hemmet och till barns utveckling. De 
diskuterade: 

Person 1:  Har man verkligen matta i kök? 
Person 2:  Ja vissa har ju och vissa inte. Är det nödvändigt? Knappast. Ska jag skriva ej matta? 
Person 1:  Ja, jag vet inte. 
Person 3:  Ja, jag tror att de flesta har mattor i köket.  
Person 1: Det har de? 
Person 3:  Jag skulle nog köra mattor i alla rum.  
Person 2:  Okej, mattor i alla rum. 
Person 1:  Okej, jag har ingen aning om det är så, jag har inte tänkt på det. 
Person 3:  Jag har inte heller mattor i varje rum hemma, men det är en smaksak.  
Person 2:  Men barnen kanske tycker att det är skönt att ha en matta. Vi utgår från det vanliga 

köket, som det brukar se ut. 
Person 1:  Jag tycker att de flesta inte har mattor i köket, men det är lite olika. 

Analys 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle beskrivningen av begreppet ”barnets bästa” 
kunna tolkas som den första eller andra formen av legitimering. Det skulle kunna vara den 
första formen eftersom nyckelbegreppen ”bra på något vis” och ”jämbördigt” inte närmare 
förklaras utan dess innebörd tas för givna. Det skulle kunna förklaras enligt den andra formen 
av legitimering då jämförelsen med hur andra barn har det kan ses som en outvecklad teori. 
De objektiva betydelserna ”barnet som inte har så mycket” sätts emot ”barnet som har det 
bättre” och målet blir att skapa en jämbördighet. Respondenterna definierar inte begreppet 
”barnets bästa” med hänvisning till tydliga teorier utan förklarar dess innebörd med att 
åberopa en slags norm om hur barn i Sverige har det. Det är till barnets bästa att ha det som de 
flesta andra barn har det. 

Grupp B:s diskussion kring vilket samhällsperspektiv barnets bästa ska ses utifrån, kan 
tolkas ur Paynes (2005) socialkonstruktivistiska perspektiv. Payne beskriver hur det sociala 
sammanhang i vilken socialsekreteraren arbetar påverkar hur hon utför sitt arbete och 
förhåller sig till sina klienter. Att grupp B verkar i en mångkulturell stadsdel och kommer i 
kontakt med andra kulturer, vanor och normer än de svenska, har fått till följd att de menar att 
det som i Sverige anses vara nödvändigt att ha i ett hem inte behöver vara det för alla. Grupp 
A däremot verkar i en stadsdel med låg andel invandrare och diskuterar heller inte olika 
samhällsperspektiv.  

Även Bourdieus analys av klass med begreppen sociala fält och doxa kan användas för att 
förklara skillnaderna mellan gruppernas olika utgångspunkter för sin konstruktion av barnets 
bästa. Båda grupperna tillhör samma sociala fält (socialtjänsten) och arbetar enligt samma 
lagstiftning och riktlinjer. Att gruppernas tankegångar kring barnets bästa och möbleringen av 
lägenheten trots detta skiljer sig åt skulle kunna bero på att deras doxa delvis har utvecklats 
olika. Det kan tolkas som att grupp A har en doxa som ger dem föreställningar om vad som är 
en normal respektive en onormal möblering. Däremot tyder resultaten på att grupp B inte har 
samma föreställning utan att deras doxa inte ger en enhetlig definition av hur ett normalt hem 
ser ut. De har istället erfarenhet av att klienterna ofta kommer från en annan kultur än den 
svenska, vilket kan tolkas som att socialsekreterarna och klienterna har olika habitus.  

Vidare kan respondenterna och klienterna sägas befinna sig i olika delar av det sociala 
rummet. Både en persons habitus och dess position i det sociala rummet påverkar smak och 
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konsumtionsmönster. Respondenterna i grupp B uttryckte just detta att många av de klienter 
de möter möblerar sina hem på ett annorlunda sätt än det traditionellt svenska. Detta kan vara 
en anledning till att respondenterna i grupp B möblerade den tänkta lägenheten nästan helt 
och hållet utifrån riktlinjerna och inte utifrån en föreställning om ett normalt hem.  

Barnperspektiv 

Resultat 

Under den första fokusgruppsintervjun nämndes barnperspektivet vid ett tillfälle när en 
respondent framhöll att det ur ett barnperspektiv är viktigt att jobba för att familjen ska bli 
självförsörjande: 

/…/ det är faktiskt jätteviktigt ur ett barnperspektiv att man jobbar för att familjen inte ska leva 
länge på försörjningsstöd. (Jag) tycker i högsta grad att det hör till barnperspektivet att kanske mer 
än vad vi beviljar och inte beviljar i prylar, är att var står de här föräldrarna. Vad kan man göra 
med dem, hur kan man utgöra deras resurser, för det är ändå inget bra liv att leva på 
försörjningsstöd länge även om vi skulle vara mer generösa med grundutrustning /…/. 

Grupp B nämnde barnperspektivet vid ett par tillfällen i samband med diskussioner kring 
enskilda inventarier och menade att en familj, enligt riktlinjerna, beviljas vissa saker som en 
familj utan barn inte beviljas; som exempelvis TV och dammsugare.  

Analys 

Det kan tolkas som att respondenten i första gruppen har en delvis annan tolkning än 
lagstiftningen av vad det betyder att ha ett barnperspektiv. Enligt förarbetena (Prop. 
1996/97:124) till socialtjänstlagen innebär ett barnperspektiv att barn och föräldrar inte kan 
ses isolerade från varandra, vilket bland annat medför att både föräldrar och barn måste få 
komma till tals och få stöd av socialtjänsten. Det förefaller som om respondenten anser att 
barnperspektivet innebär att barnet blir hjälpt i och med att föräldrarna får stöd. Enligt 
lagstiftningen måste dock, ur ett barnperspektiv, även barnet själv få stöd bland annat genom 
att komma till tals. Inte heller grupp B beskrev sitt barnperspektiv som det är uttryckt i 
förarbetena utan utgick ifrån vad som beviljas enligt riktlinjerna. 

Flera rapporter, som har presenterats under rubriken Barnperspektiv vid ekonomiskt 
bistånd i kapitlet Bakgrund och tidigare forskning, visar att barnperspektivet vid 
handläggning av ekonomiskt bistånd inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Vidare 
betonas att det finns ett behov av en samsyn kring innebörden av begreppet barnperspektiv 
eftersom antalet tolkningar är många. Under intervjuerna nämndes begreppet sammanlagt tre 
gånger, men diskuterades inte närmre. Studien kan inte uttala sig om respondenterna har ett 
barnperspektiv vid handläggningen av ekonomiskt bistånd eller inte, utan det kan bara 
konstateras att respondenterna i konstruktionen av vad som är barnets bästa i förhållande till 
materiell standard inte formulerade barnperspektivet närmare.  
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Barnets utveckling 

Resultat 

Grupp A diskuterade att det är viktigt att tvååringen har en egen plats där den kan leka och 
pyssla med sina egna saker och därför möblerades rummet med ett litet bord med stol. Vidare 
ansåg gruppen att det är till barnets bästa att ha leksaker och menade att om det inte är total 
misär i familjen så prioriterar föräldrarna att köpa leksaker till sina barn. På en direkt fråga 
angående en miniminivå vad gäller materiell standard svarade gruppen att leksaker ingår i 
denna. De förklarade att det är viktigt för barnens utveckling att det finns leksaker i hemmet. 

Person 1:  Puzzel eller pekböcker om vi pratar om den här lilla, lite legoklossar eller annat och 
något gosedjur så att det finns någonting som är den som är riktat direkt till det här 
barnet.  

Person 2:  Det är ju viktigt för barnens utveckling, det måste ju finnas leksaker i hemmet.  

Vidare resonerade grupp A att likaså en trettonåring har behov av leksaker, men att det är 
svårt att veta vilka eftersom han eller hon har börjat utveckla sina egna intressen. Gruppen 
kom fram till att trettonåringen skulle ha några åldersadekvata leksaker för att kunna träna 
olika färdigheter och utvecklas på ett normalt sätt. Vidare bestämdes att trettonåringen i alla 
fall borde ha en egen radio med CD-spelare i rummet. Gruppen framhöll att det är viktigt för 
en trettonåring att ha någonting eget och få en möjlighet att visa vem han eller hon är, 
exempelvis genom affischer på idoler, för att utveckla en egen identitet. 

Analys 

Grupp A diskuterar att barn har behov av vissa saker för sin utveckling och för skapandet av 
en egen identitet. Sett ur Berger och Luckmanns (1979) teori kan användandet av dessa 
termer tyda på att det finns ett särskiljt kunskapsförråd och att denna kunskap baseras på 
tydliga teorier. Denna tredje form av legitimering visar att socialsekreterarna besitter en 
specialiserad kunskap som förts över till dem på ett formenligt sätt. Överföringen kan ske via 
yrkesutbildningen, kollegor samt i form av riktlinjer och andra dokument som uttrycker 
arbetsplatsens specifika direktiv och arbetsbeskrivning. 

En del av socialsekreterarens specialiserade kunskap är att hon måste ta hänsyn till en rad 
olika komponenter i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Hon måste kartlägga klientens 
aktuella situation, hålla sig till de rättsliga ramarna samt kommunens egna riktlinjer och 
dessutom vara kunnig inom social vetenskap. Inom den sociala vetenskapen finns många 
olika teorier om barns utveckling och behov. En svårighet för socialsekreteraren är att det inte 
är preciserat vilken av dessa teorier som ska ligga till grund för bedömningen. Exempelvis 
kan nämnas att det i socialtjänstlagens förarbeten (SOU 1997:116, s.135-136) föreslås att vad 
som är ett barns bästa bland annat ska bedömas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Det uppges dock inte vilken vetenskap som bedömningen ska grundas på. 

Grupp B nämnde inte barns utveckling, inte heller att barn skulle ha behov av ett eget 
utrymme eller barns skapande av en egen identitet i sin konstruktion av barnets bästa i 
förhållande till materiell standard. 
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Dator och barnets bästa 

Resultat 

Dator i förhållande till barnets bästa var något som diskuterades i båda grupperna och de hade 
delvis liknande resonemang kring om datorer är till barnets bästa eller inte.  

Respondenterna i grupp B beskrev att dator och barnets bästa diskuteras på arbetsplatsen i 
förhållande till att datorer ofta behövs för skoluppgifter. Det har dock fastslagits att det finns 
tillgång till datorer i skolan och på bibliotek och därför anses det inte vara nödvändigt i ett 
hem där det bor barn. Grupp B diskuterar: 

Person 1: När det gäller datorer och barnets bästa så är det ju någonting vi diskuterar då och då. 
Jag vet inte, i vår grupp i alla fall då har vi vid vissa tillfällen avslagit när ungdomar 
behövt datorer för skoluppgifter och också fått rätt i Länsrätten eftersom man kan ha 
tillgång till datorer oftast på skolan och i bibliotek. Jag vet inte hur ni har ställt er till 
det förut, om ni har fått någon ansökan.  

Person 2: Spontant nej, det kan inte anses utgöra behov.  
Person 1: För att uppnå skälig levnadsnivå.  
Person 2: Sedan ser vi att de ofta har datorer ändå.  
Person 1: Jo precis.  

Även grupp A diskuterade dator i förhållande till skolarbete. En respondent uttryckte: 

Person 1:  Det här med dator är någonting som är viktigt, men jag är inte säker på att det ska ingå 
i grundmöbleringen, att det ligger på den nivån.  

Person 2:  Men utifrån barnets bästa då, om man nu tänker på det, så för att kunna följa med i 
skolarbetet på ett bra sätt så skulle det nog vara nödvändigt i sig.  

De menade dock att dator inte tillhör en miniminivå eftersom det finns att tillgå i skolan och 
på bibliotek. Vidare påpekades att alla familjer inte har dator i dagsläget, men att det börjar bli 
lika vanligt som exempelvis TV eller telefon. De menade att samhället förändras och att dator 
antagligen i framtiden kommer att ingå i en minimistandard utifrån barnets bästa. I samband 
med diskussionen kring datorer framhöll en av respondenterna att socialtjänsten måste följa 
med i samhällsutvecklingen, men att den inte ska ligga i framkant av den utvecklingen. Båda 
fokusgrupperna berättade dock att många familjer de möter trots allt har en dator eftersom de 
prioriterat att köpa en.  

Analys 

Diskussionerna kring dator och barnets bästa kan ses mot bakgrund av lagstiftning och 
tidigare forskning. Socialtjänstlagen, med begrepp som skälig levnadsnivå, är en ramlag med 
stor flexibilitet eftersom den ska främja jämlikhet i levnadsvillkor samt kunna tillämpas även 
när det sker förändringar i samhället såsom teknisk utveckling. Dator är ett exempel på en 
sådan utveckling och som ovan nämnts diskuterades dator i förhållande till barnets bästa 
under de två intervjuerna. Vidare uppfattades det vara något som diskuteras fortlöpande då 
den ena gruppen uttryckligen nämnde dessa diskussioner och den andra gruppen talade i 
termer av att samhället förändras och att nya saker då kommer att ingå i den skäliga 
levnadsnivån.  

Hur levnadsstandarden ändras över tid är något som Vogel (2006) skriver om i sin rapport, 
redovisad under rubriken Begreppet materiell levnadsstandard i kapitlet Bakgrund och 
tidigare forskning. Där anges just dator som ett exempel på hur nya produkter utvecklas och 
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med tiden blir en del av många människors vardag. En möjlig tolkning är att när en produkt 
blir så vanlig och nödvändig att den kan sägas ingå i de flesta människors vardag kommer den 
produkten att så småningom ingå i den skäliga levnadsnivån. Dator är på väg att bli en sådan 
produkt eftersom både barn och vuxna dagligen kommer i kontakt med datorer i skolarbete 
och arbete och det tas många gånger för givet att familjer har en dator hemma. Exempelvis 
kräver många av de hemuppgifter barn får i skolan idag tillgång till dator och många av de 
vuxnas arbetsuppgifter förutsätter viss datorkunskap.  

Trots att dator inte ingår i skälig levnadsnivå och bidrag således inte beviljas till det, tog 
båda grupperna upp att många familjer de möter likväl har dator eftersom de prioriterar att 
köpa en. Detta stämmer väl överens med Hjort och Salonens studie (2000), som finns 
redovisad under rubriken Begreppet materiell levnadsstandard i kapitlet Bakgrund och 
tidigare forskning, där det framkom att familjer med begränsad ekonomi prioriterar att köpa 
en dator eftersom de anser det vara viktigt för barnens skolgång.  

Utanförskap 

Resultat 

Grupp A diskuterade materiell standard i förhållande till utanförskap. De menade att det 
nästan är viktigare att trettonåringens rum är utrustat med möbler och leksaker än tvååringens 
för att trettonåringen antagligen vill ta hem kompisar. De uttryckte:  

Det handlar ju om barnets utanförskap bland kamraterna framförallt. En trettonåring lever ju så 
mycket utanför familjen och det är så viktigt skolan, kompisarna. 

Ett tomt rum skulle verka konstigt i kompisarnas ögon och för trettonåringar är status viktigt, 
det finns saker som ”man bara ska ha” som exempelvis TV och leksaker eller andra saker som 
är viktiga för just det barnet. En respondent uttryckte att det inte skulle vara normalt med ett 
rum utan spel och böcker et cetera. Vid ett senare tillfälle uttryckte respondenten att även 
resten av lägenheten måste vara möblerad och se normal ut för att barnen ska kunna ta med 
sina vänner hem. Ytterligare saker som diskuterades i förhållande till utanförskap var DVD-
spelare och dator, men gruppen menade att just dessa saker ännu inte ingår i den skäliga 
levnadsnivån.  

Grupp B beskrev att det hör till undantagen att de kommer till en lägenhet som är ”hyfsat 
normalt” inredd och möblerad. De sade att den skäliga levnadsnivån är ett ”hånskratt”, att de 
får en ”chock” varje gång de kommer in i en lägenhet och att det över lag ser ”fruktansvärt 
sorgligt” ut i lägenheterna de gör hembesök i. En respondent uttryckte:  

/…/ man blir hemmablind, så ser man då ett barn som faktiskt har leksaker säger man ’nej men 
gud det här barnet har ju leksaker’. Det är inte så att man reagerar när man saknar det. 

Gruppen diskuterade olika anledningar, grundade på kulturella skillnader, till att det ser ut 
som det gör. En anledning som framställdes var att familjerna prioriterar att lägga sina pengar 
på andra saker än vad socialtjänsten avsett. En respondent beskrev hur en familj, istället för 
ett köksbord, hade en plastduk på golvet med kuddar att sitta på. När familjen tillfrågades om 
de hade fått bidrag till köksutrustning förklarade de att de hade fått det, men att de inte äter 
vid bord. Ytterligare en anledning som beskrevs var att familjerna själva inte bedömer att de 
är fattiga och således inte ser något behov av att köpa vissa inventarier. 
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Analys 

En tolkning av grupp A:s användning av begreppet utanförskap kan göras utifrån Berger och 
Luckmanns (1979) första form av legitimering. Enligt denna form av legitimering är ordens 
betydelser självklara och införlivade i ordförrådet vilket innebär att de inte behöver förklaras. 
Grupp A uttryckte sig i termer av utanförskap vid ett flertal tillfällen under 
fokusgruppsintervjun, men dess betydelse förklarades aldrig utan verkade tas för given av alla 
respondenter.  

Det kan tolkas som att gruppen, i och med att de använder begreppet utanförskap, har en 
bild av vad som är normalt eftersom ett utanförskap innebär en avvikelse från en norm. Det 
kan sägas att gruppen ger uttryck för detta flera gånger under intervjun genom att de använder 
ordet normal för att beskriva och förklara sina val vid möbleringen av lägenheten. För att 
använda Bourdieus analys av klass innebär detta att socialkontoret har utvecklat en doxa med 
föreställningar om vad som är normalt och onormalt. Dessa föreställningar, som kan vara 
socialt konstruerade, har fått status som självklara.  

Vid definierandet av vad som är ett normalt hem utgår respondenterna i grupp A ofta från 
det egna hemmet och det normala är att de flesta barn bor i ett traditionellt svenskt möblerat 
hem och har egna leksaker. Grupp B gör istället jämförelser mellan sina olika klienter och det 
normala är att barnen saknar leksaker och att hemmen ofta saknar det som i Sverige anses 
vara nödvändig basutrustning. Grupperna kan således sägas ha olika doxa, det vill säga olika 
föreställningar och utgångspunkter om vad som är normalt respektive onormalt. Detta får till 
följd att grupp A kan tala i termer av utanförskap och avvikelse i förhållande till normen, som 
är det traditionellt svenska samhället. Grupp B kan inte tala i termer av utanförskap eftersom 
de definierar det normala utifrån de ”sorgliga” och ”chockerande” förhållanden som de oftast 
kommer i kontakt med i sitt arbete. Det som avviker från det normala tolkas då inte som ett 
utanförskap utan som någonting positivt.  

Utifrån Paynes socialkonstruktivistiska teori kan gruppernas olika doxa förklaras med att 
de påverkas av den sociala och kulturella kontext som de arbetar i, vilka skiljer sig mycket åt. 

Sammanfattande analys 

Utifrån Berger och Luckmanns (1979) socialkonstruktivistiska teori skulle ett 
socialtjänstkontor kunna beskrivas som en institution som bildats av vanor och 
typifieringsscheman. Genom legitimering har vanorna blivit objektivt tillgängliga och 
subjektivt möjliga för socialsekreterarna, vilket är nödvändigt för att de ska bli meningsfulla 
för dem. Socialtjänstkontoret legitimeras genom det särskiljda kunskapsförråd som 
socialsekreterarna besitter och som de fått via verbal överföring från kollegor, via utbildning 
samt lag och riktlinjer. Analysen av fokusgruppsintervjuerna visar att samtliga, i teorin 
redovisade, former av legitimering förekommit. Gruppernas skilda vanor, det vill säga hur de 
diskuterar barnets bästa i förhållande till materiell standard, kan förklara att den tänkta 
lägenheten möbleras på olika sätt.  

Resultatet, tolkat utifrån Bourdieus analys av klass, visar på att fokusgrupperna har olika 
doxa och följaktligen möblerar lägenheten på olika sätt. Detta kan förklaras med Paynes 
socialkonstruktivistiska teori där det beskrivs att socialsekreterarna formas av den sociala och 
kulturella kontext i vilken hon arbetar.  
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Utifrån ett rättsligt perspektiv tyder resultatet på att socialtjänstlagen ger stort utrymme för 
tolkningar och individuella bedömningar, vilket är syftet med en ramlag. Detta utrymme 
innebär även svårigheter, vilket respondenterna gav uttryck för bland annat när de diskuterade 
utifrån vems perspektiv en skälig levnadsnivå ska bedömas.  

Hur ser eventuella skillnader i miniminivån ut mellan två stadsdelar, inom 
Stockholms kommun, när det gäller den materiella standarden i ett hem 
där det bor barn? 

Sammanfattning av fokusgruppernas möblering av lägenheten 

Båda fokusgrupperna gjorde, som ovan nämnts, antagandet att den tänkta familjen inte 
kommer att bli självförsörjande inom en tvåårsperiod och att en hel grundutrustning därför 
beviljades. Vidare utgick fokusgrupperna, i sin bedömning, från vad en låginkomsttagarfamilj 
har råd med. Dessutom gjorde båda grupperna samma val när det gäller vilken medlem i den 
tänkta familjen som skulle ha vilket rum.  

Vid uppskattningen av prisnivån på olika möbler beskrev grupp A att de använder IKEA:s 
lägsta pris som utgångspunkt och att de sedan lägger sig på en lite högre prisnivå, en 
mellanprisnivå, för att möblerna som köps ska vara hållbara. Grupp B däremot beskrev att de 
i stort sett utgår från IKEA:s lägsta pris.  

Resultatet nedan visar på att det finns en skillnad mellan de två stadsdelarna vad gäller 
miniminivån på den materiella standarden i ett hem där det bor barn. Genomgående möblerar 
stadsdel A det tänkta hemmet med fler inventarier än stadsdel B. Vidare beräknar stadsdel A 
möblernas inköpspris till en högre nivå än stadsdel B. 

Resultat av fokusgruppernas möblering av lägenheten 

Möblering av köket 

Köket möblerades med följande inventarier av båda grupperna: bord plus sex stolar, husgeråd, 
lampa, gardiner och dammsugare.  

Stadsdel A möblerade även med: städartiklar, tippskydd för spis, kontaktskydd, lådreglar, 
fönsterreglar (säkerhetsgrejer) samt matta.  

Stadsdel B möblerade även med: el-armatur.  

Möblering av vardagsrummet 

Vardagsrummet möblerades med följande inventarier av båda grupperna: soffa, soffbord, TV, 
matta och lampa.  

Stadsdel A möblerade även med: radio med CD-spelare, bokhylla, gardiner, blommor samt 
tavla (någonting på väggarna). 

Stadsdel B möblerade även med: radio.  
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Möblering av badrummet 

Badrummet möblerades med följande inventarier av båda grupperna: handdukar och 
duschdraperi. 

Stadsdel A möblerade även med: badrumsmatta. 

Stadsdel B möblerade även med: halkmatta för badkaret.  

Möblering av sovrum 1 

Sovrum 1 (tvååringens rum) möblerades med följande inventarier av båda grupperna: säng, 
matta, hylla/bokhylla, lampa och gardiner  

Stadsdel A möblerade även med: byrå, blommor, litet bord plus stol, leksaker, böcker samt 
tavla. 

Möblering av sovrum 2 

Sovrum 2 (trettonåringens rum) möblerades med följande inventarier av båda grupperna: 
säng, skrivbord plus stol, gardin, matta, hylla samt lampa. 

Stadsdel A möblerade även med: byrå, radio med CD-spelare, skrivbordslampa, böcker, 
affischer på idoler et cetera samt TV-spel.  

Möblering av sovrum 3 

Sovrum 3 (föräldrarnas rum) möblerades med följande inventarier av båda grupperna: två 
sängar, gardin och lampa. 

Stadsdel A möblerade även med: två nattduksbord, matta och läslampor.  

Möblering av hallen 

Hallen möblerades med följande inventarier av båda grupperna: lampa och matta.  

Stadsdel A möblerade även med: skohylla, dörrmatta, litet bord, spegel, telefon samt en pall.  

Stadsdel B möblerades även med: eventuellt en barnvagn (sulky) till tvååringen.  
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Diskussion 
Inledning 

Kapitlet inleds med besvarandet av studiens frågeställningar. Därefter diskuteras resultatet 
följt av en diskussion om den valda metodens för- och nackdelar. Avslutningsvis ges förslag 
till vidare forskning inom ämnet. 

Besvarande av frågeställningar 

Studiens syfte 

Studiens syfte var att utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv undersöka hur ett urval av 
socialsekreterare, utifrån principen om barnets bästa, konstruerar vad som är miniminivån när 
det gäller den materiella standarden i ett hem. Studien syftade även till att undersöka om 
denna konstruktion skiljer sig åt mellan två stadsdelar, med olika socioekonomiska 
förutsättningar, inom Stockholms kommun.  

Studiens frågeställningar och besvarandet av dessa 

I. Hur konstruerar ett urval av socialsekreterare principen om barnets bästa i förhållande 
till den materiella standarden i ett hem där det bor barn? 

Socialsekreterarna gör sin konstruktion utifrån: lagtext och Stockholms kommuns riktlinjer, 
icke namngivna teorier om barns utveckling, föreställningar om det normala och vad ett barn 
normalt sett behöver, den kontext i vilken de arbetar, samhällsutvecklingen samt vad barn 
bedöms behöva för att klara sin skolgång. Dessa konstruktioner har analyserats med hjälp av 
socialkonstruktivism, med begrepp som legitimering och kontext, samt med Bourdieus analys 
av klass där bland annat begreppen doxa och habitus har använts. Vidare har resultatet 
analyserats utifrån lagtext och tidigare forskning. 

II. Hur ser eventuella skillnader i miniminivån ut mellan två stadsdelar, inom Stockholms 
kommun, när det gäller den materiella standarden i ett hem där det bor barn? 

Resultatet visar att det finns en skillnad vad gäller miniminivån på den materiella standarden i 
de två stadsdelarna. Stadsdel A möblerade samtliga rum, med undantag av badrummet, i den 
tänkta lägenheten med fler inventarier än stadsdel B och därutöver utgick stadsdel A från en 
högre prisnivå än stadsdel B. 

Diskussion av resultatet 

Socialtjänstlagens ramlagsutformning är tänkt att vara flexibel och ge utrymme för den 
utveckling som sker i samhället och dessutom anpassas till varje kommuns förutsättningar. 
Studiens resultat tyder på att denna flexibilitet även kan finnas inom en och samma kommun. 
Ett problem med denna flexibilitet skulle kunna vara att Regeringsformens bestämmelse i 1 
kap. 9 § som fastslår allas likhet inför lagen kan bli svår att uppfylla, vilket i sin tur får till 
följd att rättssäkerheten urholkas. 
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Respondenterna i de båda fokusgrupperna har självklart samma lag att följa, men även 
samma kommunala riktlinjer eftersom alla arbetar inom Stockholms kommun. Trots detta 
framträdde skillnader under intervjun både i diskussionerna och i möbleringen av den tänkta 
lägenheten. Mathiesens (2005, s.207) begrepp rättskulturer skulle kunna förklara dessa 
skillnader. En rättskultur består av allmänna normer som utvecklats och som formar de 
rättsliga utslagen. Mathiesen redovisar en norsk studie om rättsanvändning på socialkontor 
som tyder på att kontoren utvecklat olika rättsliga kulturer. Socialkontorens olika ekonomiska 
och sociala förutsättningar antas av Mathiesen vara orsaken till utvecklandet av dessa olika 
rättskulturer. Respondenterna i denna studie arbetar på socialkontor som är belägna i 
stadsdelar med skilda sociala förutsättningar. Invånarna i stadsdel A har hög medelinkomst, få 
lever på socialbidrag samt få är utlandsfödda. Invånarna i stadsdel B däremot har låg 
medelinkomst, nära en tredjedel lever på socialbidrag samt nära 90 procent har utländsk 
bakgrund. 

 Samhällsförhållandenas inverkan på rätten kan förklaras genom materialitetsperspektivet, 
som innebär att samhällets materiella förhållanden och utveckling bidrar till att rätten och de 
rättsliga besluten förändras (ibid., s.88-89). Detta visade sig under båda 
fokusgruppsintervjuerna exempelvis i samband med diskussionerna gällande skälig 
levnadsnivå i förhållande till dator och barnets bästa. Grupperna förde fram att i och med att 
den tekniska utvecklingen går framåt i samhället förändras även deras riktlinjer och syn på 
vad som ingår i den skäliga levnadsnivån. Vidare nämnde respondenterna att det är en 
ständigt pågående diskussion socialsekreterare emellan gällande nya tekniska produkter.  

Rätten påverkas även av de normer som finns i samhället och detta perspektiv benämns 
normperspektivet (ibid., s.86-87). Enligt uppsatsförfattarna skulle det kunna sägas att en norm 
i dagens svenska samhälle är att följa med i den tekniska utvecklingen genom att exempelvis 
inneha mobiltelefon, dator med bredband samt mp3-spelare. Det är svårt att ställa sig utanför 
denna norm idag eftersom det förutsetts att personer ska vara tillgängliga via mobiltelefon och 
e-post. Sett ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det uttryckas som att det i denna 
svenska sociala och kulturella kontext blir nödvändigt att följa med i den tekniska 
utvecklingen för att klara av skolarbete och arbete, men även vardagliga saker som att 
exempelvis betala räkningar och boka olika saker över Internet. Likaledes påverkas 
socialsekreterarna i sin yrkesutövning av dessa normer och den kontext i vilken de arbetar.  

Förutom att förklara de skillnader som finns mellan fokusgrupperna ur ett rättssociologiskt 
eller ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle Bourdieus analys av klass även kunna 
användas. Socialsekreterarna tillhör samma fält och arbetar inom samma kommun och 
skillnaden mellan grupperna skulle kunna förklaras med att de utvecklat olika doxa, det vill 
säga deras normer för vad som är ett normalt och onormalt hem vad gäller den materiella 
standarden skiljer sig åt.  

Det skulle kunna spekuleras kring att en anledning till gruppernas olika doxa grundar sig i 
de olika kulturella kontexter från vilka klienterna kommer. Ett fåtal invånare i stadsdel A är 
utrikesfödda och uppsatsförfattarnas uppfattning under fokusgruppsintervjun var att endast ett 
fåtal av klienterna är utrikesfödda. Respondenterna upplevdes ha en klar bild av hur ett hem 
ska se ut och vara möblerat för att ett barn ska kunna bo och utvecklas där. En möjlig följd av 
detta resonemang är att respondenterna i stadsdel A utgår från lag och Stockholms 
kommunala riktlinjer, men även från sig själva och möblerar den tänkta lägenheten med 
inventarier som de anser vara en norm i det svenska samhället. Respondenterna lägger till 
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inventarier, som exempelvis blommor och tavlor, för att göra lägenheten ”hemtrevlig” och 
tillräckligt presentabel för att trettonåringen ska vilja ta med sig kamrater hem. 

I stadsdel B är tvärtom majoriteten av både invånare och klienter utrikesfödda. 
Respondenterna uttryckte att det som anses vara till barnets bästa beror på ur vilket 
samhällsperspektiv det tyds och det uppfattades av uppsatsförfattarna som att de hade en klar 
bild av hur ett hem ska se ut och vara möblerat för att det ur ett svenskt samhällsperspektiv 
ska vara till barnets bästa. Detta samhällsperspektiv var dock inget respondenterna kunde 
”tvinga på” sina klienter som kanske har en helt annan syn på hemmet, dess inredning och 
funktioner, men även vad som är till barnets bästa. Denna tankegång får till följd att 
respondenterna inte kan utgå från sig själva och det svenska samhällets normer för hur ett 
hem ska se ut, vilket gör att de uteslutande stödjer sig på lagar och kommunala riktlinjer. Den 
tänkta lägenheten möblerades således med det som ansågs som absolut nödvändigt för att ett 
barn ska kunna äta, sova och klara sin skolgång.  

Avslutningsvis kan begreppet ”barnets bästa” och dess flexibilitet lyftas fram. I studiens 
kapitel Bakgrund och tidigare forskning redogjordes för de diskussioner som förts kring 
barnets bästa i barnkonventionen och där framkom att det inte finns en enhetlig definition av 
begreppets innebörd. Många forskare menar att vad som är barnets bästa måste definieras 
utifrån varje samhälles kulturella kontext. Även inom Sverige har dessa diskussioner förts av 
bland annat Barnkommittén vid genomgången av hur svensk lagstiftning stämmer överens 
med barnkonventionen. Kommittén menar vidare att vad som är till barnets bästa skiljer sig 
från barn till barn, varför det inte räcker med att endast se till lag och riktlinjer utan att en 
individuell bedömning är nödvändig.  

En möjlig slutsats utifrån ovanstående resonemang är att det blir näst intill omöjligt för två 
socialsekreterare att möblera en tänkt lägenhet med likadana inventarier. Bedömningen av 
barnets bästa i förhållande till den materiella standarden blir således olika, vilket kan skapa 
ojämlika förutsättningar mellan barn. Även om studiens resultat visar att miniminivån mellan 
de två utvalda stadsdelarna skiljer sig åt, tyder resultatet på att fokusgruppernas miniminivåer 
är betydligt högre än den som beskrevs i de artiklar ur Dagens Nyheter som presenterades i 
problemformuleringen. Enligt uppsatsförfattarnas tolkning av 1 kap. 2 § och 4 kap. 1 § SoL 
samt barnkonventionen borde inget barn behöva leva under de svåra förhållanden som 
skildrades i artiklarna. Varför det finns barn i dagens Sverige som ändå lever under dessa 
förhållanden kan denna studie inte ge svar på.  

Ellen Keys vision om att 1900-talet skulle bli det århundrade när barnets rättigheter skulle 
vinna erkännande kan till största delen sägas vara uppfylld i och med att barnkonventionen 
har ratificerats av så många länder. Det återstår att under 2000-talet se till att debatten kring 
barnkonventionen och barns rättigheter fortsätter så att barnkonventionen kan få full 
genomslagskraft. 

Diskussion av vald metod 

I studien har en rättssociologisk metod använts, eftersom rättsdogmatisk metod kombinerats 
med samhällsvetenskaplig metod och teori, för att studera hur samhället påverkar de rättsliga 
besluten gällande principen om barnets bästa i förhållande till materiell standard. Fördelen 
med valet av fokusgrupp som kvalitativ intervjumetod är att socialsekreterarnas diskussioner 
och konstruktioner fångas upp. En nackdel med den valda metoden är att resultatet inte är 
direkt generaliserbart. Ytterligare en nackdel är att fokusgrupp som metod begränsar 
möjligheten att ställa följdfrågor och få direkt återkoppling eftersom gruppen, med så liten 

  40 



inblandning som möjligt från moderatorn, ska diskutera fritt med hjälp av stimulusmaterialet. 
Resultatbilden kunde med fördel ha förtydligats med hjälp av metodtriangulering mellan 
fokusgrupper och individuella intervjuer.  

Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har ett antal förslag till vidare forskning framkommit: 

• Det skulle vara intressant att undersöka om och i så fall hur den materiella standarden 
i ett hem påverkar barnets fysiska och psykiska utveckling. 

• Ett annat intresseväckande område är om och i så fall vilken verkan principen om 
barnets bästa har för barns rättigheter till en viss levnadsnivå. 

• Trångboddhet och dess inverkan på barnets fysiska och psykiska hälsa är ytterligare 
ett område av intresse för vidare forskning. 

• Avslutningsvis skulle det vara intressant att utföra en liknande studie fast med 
individuella intervjuer som ger möjlighet till direkt återkoppling och till att ställa 
följdfrågor. Detta för att få en fördjupad kunskap vad gäller socialsekreterares 
konstruktioner av principen om barnets bästa i förhållande till materiell standard i ett 
hem. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Diskussionsmaterial 

Familjen består av föräldrar samt två barn, två och tretton år gamla. Hyreslägenheten de bor i 
har fyra rum och kök samt ett badrum. I lägenheten finns det viss basutrustning: kyl, frys, 
spis, köksskåp, klädkammare, badrumsskåp med spegel samt badrumslampa. Familjen har 
även tillgång till en gemensam tvättstuga.  

Att diskutera utifrån principen om barnets bästa, enligt SoL 1:2, samt SoL 4:1: Vilka 
inventarier från nedanstående lista skulle ni möblera familjens lägenhet med för att en 
minimistandard ska uppnås? Ni får självklart lägga till ytterligare inventarier om det är något 
ni saknar. Ni måste vara överens om det ni väljer och motivera era val utifrån principen om 
barnets bästa.  

SoL 1:2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa 
kräver. 

SoL 4:1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan får dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 
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Bilaga 2 

Inventarielista 

 

Möbler 
• Bord 
• Stol 
• Skohylla 
• Duschdraperi 
• Soffa 
• Fåtölj 
• Bokhylla 
• TV, DVD, stereo 
• TV-bänk 
• Säng 
• Nattduksbord 
• Byrå 
• Skrivbord 
• Garderob 

 

Husgeråd m.m. 
• Tallrik 
• Glas 
• Bestick 
• Mugg 
• Skål  
• Uppläggningsfat 
• Kastrull/stekpanna 
• Kniv 
• Stekspade o dyl.  
• Mikrovågsugn 
• Kaffebryggare 
• Elvisp 
• Brödrost 

 

• Matberedare 
• Juicepress 
• Städartiklar 
• Tippskydd för spis 
• Kontaktskydd (eluttag) 
• Skåp/lådregel 
• Vattenkokare 
• Diskmaskin 

 

Övrigt 
• Tavla 
• Matta 
• Gardin 
• Handduk 
• Sängkläder 
• Duk 
• Husdjur 
• TV-spel 
• Blomma o kruka 
• Prydnadsföremål 
• Lampa 
• Spegel  
• Sällskapsspel 
• Musikinstrument 
• Böcker 
• Gosedjur 
• Docka 
• Dator 
• Bredband 
• Telefon 
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Bilaga 3 

Planlösning 

Planlösning: Fyra rum och kök fördelat på 90m2
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