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Förord 

 

Olika sociala gruppers rättigheter har alltid intresserat mig och det var min drivkraft till att 

vilja studera juridik. Att jag har valt att skriva om barns rättigheter är inte heller en slump. I 

samband med genomförandet av min praktik på UNICEF Sverige under hösten 2012 har jag 

fått möjligheten att fördjupa mig i barns rättigheter, framförallt inom ramen för barns 

delaktighet i samhället. Detta har lett fram till det ämne som jag här ska behandla. Jag vill 

rikta ett särskilt tack till UNICEF Sverige. 

 

Jag vill även rikta ett tack till Juridiskt Forum vid Umeå Universitet som har bidragit med 

mycket intressant forskning som jag tagit del av. Självklart riktar jag även ett tack till min 

handledare, Eva Nilsson, för de kommentarer hon har gett kring mitt arbete.  

 

Under arbetets gång har jag deltagit i riksdagsmöten och i seminarium med flera 

barnrättsorganisationer för att särskilt diskutera barns utanförskap i samhället. Detta har 

utgjort en kunskapsbas till min egen förståelse för barns ekonomiska utsatthet.  

 

 

 

         Anna Olsson, april 2013
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1 Inledning 

 

1.1 Ämne och problembeskrivning 

Det finns barn i Sverige som lever i ekonomisk utsatthet.1 De barnen lever idag i ett 

välfärdssamhälle, där de flesta har goda ekonomiska resurser. Under senare år har 

skillnaderna mellan barnfamiljers ekonomiska situation ökat.2  Ofta förs ett resonemang kring 

att det är den enskilde individen som har försatt sig i den ekonomiska utsattheten.3 Samtidigt 

som det har konstaterats att utsattheten framförallt är kopplad till specifika grupper i 

samhället.4 

 

För barn som lever på knappa ekonomiska resurser kan det medföra konsekvenser, i form av 

att barnet inte kan delta i samhället på samma sätt som andra barn.5 Det utgör ett hot mot 

barns rättigheter. Sverige har bundit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen). Barn anses ha en särskild ställning och ett stärkt behov av skydd.6 

Barnkonventionen fastslår bland annat att alla barn är lika mycket värda (artikel 2), att 

konventionsstaten ska säkerställa barnets utveckling (artikel 6), samt att varje barn ska ha rätt 

till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling (artikel 27). Sverige har i och med 

ratificerandet av barnkonventionen åtagit sig att genomföra de sociala rättigheterna till det 

yttersta av Sveriges tillgängliga resurser (artikel 4).  

 

Det är viktigt att belysa den ekonomiska utsattheten hos barn i Sverige på grund av att vi lever 

i en välfärdsstat, där staten har ett ansvar när familjen inte längre förmår. Sverige har åtagit 

sig att tillhandahålla ett yttersta skyddsnät för att hjälpa personer som inte kan klara av sin 

ekonomiska situation. Det är fastslaget som en rättighet till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Trots det visar forskning att barn som lever på försörjningsstöd inte får samma chanser att 

delta i samhället som andra barn.7 Det väcker hos mig frågor om hur det yttersta skyddsnätet 

för ekonomisk hjälp är konstruerat och hur dessa konstruktioner påverkar barns rättigheter.  

 

                                                 
1 Se t.ex. Salonen, T. Malmö Högskola, Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2012:2. (Hädanefter 
hänvisar jag till Salonen 2012). 

2 Salonen 2012 s. 6 ff.   
3 Se t.ex. Piteå Tidningen, Fransson ”Tala om klass”, 5 februari 2013. 
4 Socialstyrelsen, Social rapport 2010 (Hädanefter hänvisar jag till Social rapport 2010). Se även Salonen 2012. 
5 UNICEF Sveriges rapport 2012. 
6 Schiratzki 2006, s. 12, Se även Nilsson 2007, s. 17, med där gjorda hänvisningar. 
7 UNICEF Sveriges rapport 2012. 
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1.2 Syfte och avgränsning  

Med utgångspunkt i min inledande problembeskrivning är mitt syfte att utifrån ett 

barnrättsperspektiv belysa konsekvenser när det gäller barns rätt till utveckling och den 

enskildes rätt till bistånd (försörjningsstöd) enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) 

förkortad (SoL). 

 

Jag närmar mig problemet genom att, ur ett barnrättsperspektiv:  

1. beskriva rättsliga problem som följer av ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser 

för barns rättigheter.  

2. belysa socialtjänstlagens konstruktion och vilka konsekvenser konstruktionen medför 

för barns rättigheter i relation till Sveriges internationella åtaganden inom mänskliga 

rättigheter. 

 

Arbetet avgränsas genom att behandla situationer då den enskilde inte kan försörja sig själv 

eller få sina behov tillgodosedda på något annat sätt än genom berättigande till bistånd 

(försörjningsstöd) enligt 4 kap. 1 § SoL. Begränsningen motiveras utifrån att det är svårt att 

göra en klar och tydlig definition av vem som anses befinna sig i ekonomisk utsatthet, då det 

även kan vara en subjektiv upplevelse hos varje enskild individ. Avgränsningen är också 

beroende av hur ekonomisk utsatthet definieras. Jag återkommer med en närmare definition 

av begreppet ekonomisk utsatthet i kapitel 2.1.  

 

Förutom försörjningsstödet finns andra former av stöd för att skydda barn från ekonomisk 

utsatthet, exempelvis barnbidrag, underhållsstöd i socialförsäkringsbalken och bostadsbidrag. 

Dessa kommer jag inte att redogöra närmare för. Istället riktar jag uppmärksamheten till det 

som ska ses som det yttersta skyddsnätet, rätten till försörjningsstöd.  

 

När det gäller barns rättigheter står den grundläggande principen om barns rätt till utveckling, 

enligt artikel 6 FN:s konvention8om barnets rättigheter (barnkonventionen), i centrum för mitt 

arbete. Jag är medveten om att barns utveckling kan påverkas av flera andra faktorer, men jag 

har här valt att studera konsekvenserna för barns rättigheter utifrån försörjningsstödets verkan. 

                                                 
8 Konventionen om barnets rättigheter (Convention on the Rights of the Child, New York, 20 November 1989, 
UN Doc. A/Res/44/25), SÖ 1990:20, prop. 1989/90:107, ikraftträdande i Sverige den 2 september 1990.  
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Jag anser det vara viktigt att belysa den ekonomiska utsattheten hos barn i Sverige på grund 

av att vi lever i en välfärdsstat, där staten har ett ansvar när familjen inte längre förmår. 

 

Jag är medveten om att det kan finnas begränsningar i att studera barns rätt till utveckling i 

förhållande till barns ekonomiska utsatthet och välfärd. Jag utgår från barnfamiljer som 

mottar försörjningsstöd. Det innebär inte att alla dessa familjer lever under sådana 

förhållanden så att barnen inte kan delta i samhället och riskerar att hindras i utveckling. 

Däremot visar forskning att det finns starka samband mellan barns ekonomiska utsatthet och 

deras uppväxtvillkor, som kan påverka flera centrala delar av barnets utveckling. Sambanden 

är starka och kan medföra problem för barnet och en öka risk att utvecklas ogynnsamt.9  

 

1.2.1 Utgångspunkter  

Jag utgår från ett barnrättsperspektiv. Med det menar jag att jag utgår från föreställningen om 

att alla barn har lika värde och att alla barn ska ha rätt och möjlighet att ta del av de rättigheter 

som tillfaller dem, enligt svensk lagstiftning och de internationella åtaganden som Sverige har 

bundit sig att följa. Enligt barnkonventionen (artikel 1) är varje människa under arton år att 

anses som barn. Enligt socialtjänstlagen 1 kap. 2 § 3 st. SoL är varje människa under arton år 

att anses som barn. Jag kommer att utgå från denna definition.10 

 

Vidare utgår jag från en föreställning om att rätten är socialt konstruerad på ett sätt som kan få 

konsekvenser för olika grupper i samhället. Med sociala konstruktioner kan avses att rätten är 

uppbyggd utifrån normer om sociala företeelser i samhället.11 Genom denna föreställning 

intar jag ett kritiskt perspektiv gentemot rättssystemet, där jag ifrågasätter konstruktionerna av 

rätten och välfärdssystemet utifrån ett barnrättsperspektiv. Med begreppet välfärd utgår jag 

från att samhället ska garantera en tillfredsställande levnadsnivå och vissa grundläggande 

tjänster som utbildning och sjukvård.12 

 

1.2.2 Angreppssätt  

Min rättsliga utgångspunkt grundar sig i socialtjänstlagen och barnrätten som rättsområden, 

där jag strävar efter att belysa konsekvenser som kan följa av rättssystemets konstruktion.  

                                                 
9 Salonen 2012. Se även UNICEF rapport 2012, samt Social rapport 2010. 
10 Jfr. Schiratzki 2006, s. 17. Se även Nilsson  2007, s. 17 med där gjorda hänvisningar.   
11 Wennberg 2008, Nilsson 2007.  
12 Jfr. Elmér Blomberg Harrysson och Petersson 2000, s. 13. Jfr. SOU 2001:79 s. 9. 
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Den klassiska rättsdogmatiska metoden kan inte alltid ge svar på de förhållanden som regleras 

utifrån en ramlagstiftning på grund av att den saknar närmare normativt innehåll.13 Eftersom 

min rättsliga utgångspunkt grundar sig i två olika rättsområden och min uppgift är att belysa 

konsekvenserna av rätten för barns rättigheter, finns det behov av att använda andra ”verktyg” 

än den klassiska rättsdogmatiska metoden. Under de senare åren forskning även visat på ett 

behov av förnyad kunskap gentemot det klassiska förhållningssättet till rätten. Flera forskare 

har belyst att juridiken behöver kompletteras med ett kritiskt förhållningssätt till rättsystemet 

för att det ska leda till ny kunskap.14 Utifrån att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

rättsystemet kan konsekvenserna av systemet studeras. Dels handlar det ökade behovet av ny 

kunskap om att barnrätten är beroende av överbyggande kunskap, dels att barnrätten som 

område utmanar juridiken eftersom ”barn avviker från normen om ideala rättsliga subjekt.”15  

 

Med grund i detta nyare förhållningssätt till rätten har jag, för att beskriva och analysera rätten 

utifrån mitt intagna perspektiv, valt att komplettera min studie med andra ”verktyg”. Det har 

medfört att jag kan inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot rättsystemet. De verktyg som jag 

har använt mig av är empiriskt material i form av forskning, vägledande dokument för 

socialtjänsten och övrig litteratur. Jag har använt mig av det empiriska materialet för att visa 

på ett möjligt förhållande till verkligheten. Tidigare forskning visar att rättssociologisk metod 

skulle kunna ses som en metod, där förhållandet mellan rätten och verkligheten studeras.16  

 

En följd av att jag har kompletterat min studie med andra verktyg är att jag granskar rätten 

och ställer den i motsatsförhållande till de empiriska studierna. Det innebär att jag har en 

rättsvetenskaplig grund där jag studerar juridiken med hjälp av empiriskt material.  

 

En grund för arbetet utgörs av studier av svensk lagstiftning. För att möjliggöra en ökad 

förståelse har jag förutom socialtjänstlagen även kortfattat berört Föräldrabalken samt 

Regeringsformen. När det gäller socialtjänstlagen har jag främst granskat de förarbeten som 

ligger till grund för socialtjänstlagen. För att öka förståelsen kring hur barnperspektivet 

används inom området för välfärd och rätten för bistånd har jag även tagit del av andra 

statliga offentliga utredningar, med fokus på barn och försörjning. Vidare har jag tagit del av 

                                                 
13 Hydén 2002, s. 10. 
14 Jacobsson Nilsson och Wennberg, 2013, (kommande). s. 7. Se även Hydén 2002. 
15 Jacobsson Nilsson och Wennberg 2012, s. 53.  
16 Se t.ex. Hydén 2002, Nilsson 2007. Se även Hollander 2009.  
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Socialstyrelsens allmänna råd kring ekonomiskt bistånd som är avsedda att ge vägledning till 

socialtjänstlagen. Inom ramen för uppsatsen behandlar jag inte rättsfall närmare, det beror på 

avsaknaden av direkt relevanta rättsfall för min studie. 

 

Inom området för barnrätt har jag studerat Sveriges internationella åtaganden som är relevanta 

för mitt ämne. Främst har jag fokuserat på FN:s konvention om barnets rättigheter och 

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (66-års konvention)17. I 

förhållande till barns rättigheter i Barnkonventionen har jag, förutom att jag har studerat de 

artiklar i barnkonventionen som är relevanta för mitt syfte, även tagit del av de sammanfattade 

slutsatser (Concluding Observations) och allmänna kommentarer (General Comment) som 

antas av FN:s Kommitté för barnets rättigheters. Närmare förklaring kring dessa begrepp 

återfinns i kapitel 4.2. I detta sammanhang har jag även granskat Sveriges regerings senaste 

rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, som behandlar barnkonventionens 

genomförande under 2007-2012. Vidare har jag tagit del av yttrande från Kommittén för 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Jag är medveten om att yttranden från 

kommittén inte är bindande, men jag anser att yttrandet belyser problemet med ekonomisk 

utsatthet på ett bra sätt.   

 

Som ett led i att kunna analysera konsekvenser av rätten och de internationella åtaganden som 

Sverige har inom området har jag kompletterat med empiriska studier. Det innebär att jag har 

tagit hjälp av forskningsrapporter och annan litteratur på området för att belysa konsekvenser 

som kan uppstå för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Vägledande har varit empiriskt 

material kring välfärd, barns utanförskap och ekonomisk utsatthet. Jag vill här även nämna att 

det har varit svårare att få tag i material som behandlade barns risker för ett utanförskap i 

samhället i jämförelse med risker för vuxna.18 När det gäller litteratur har det delvis varit svårt 

att göra relevanta avgränsningar, det beror på att min kunskap inom området hela tiden har 

växt och därmed även kunskapen om vilka källor som är relevanta. Genomgående har jag 

behandlat litteratur som behandlar områdena för ekonomisk utsatthet bland barn, 

välfärdssystemets konstruktion och socialt utanförskap.  

 

                                                 
17 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, SÖ 1971:41. New York 16 
december 1966. 

18 Jfr. Alm Bäckman Gavanas och Nilsson 2011. Se även Micklewright 2002.  
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Under arbetets gång har ämnet kring barns ekonomiska utsatthet blivit mycket omdiskuterat i 

media. På grund av det har det delvis varit svårt att förhålla mig till det stora antalet nya 

kunskapsskällor. Det har medfört att jag har valt att främst betona problem med ekonomisk 

utsatthet utifrån forskning från Malmö högskola och socialhögskolan i Stockholm som 

publicerats under år 2012. Jag har i så lång utsträckning som möjligt använt mig av 

uppdaterad forskning när det gäller barns ekonomiska utsatthet och forskning som belyser 

barns egna tolkningar av att leva utanför samhället, med anledning av att jag anser att dessa 

utgör en viktig grund för att se på ”verkligheten”. 

 

1.2.3 Tidigare forskning inom området 

När jag först intresserade mig för ämnet såg jag två kunskapsfällt. Det första utgick från 

empiriska studier angående barns utanförskap, delaktighet i samhället och barns ekonomiska 

utsatthet. Det andra utgick från rättsvetenskapen och fokuserade på rättsliga studier främst av 

det svenska välfärdssystemet, socialtjänstlagen och barnrätten som rättsområde. Bland annat 

utgick Wennberg från ett genusperspektiv för att beskriva ensamstående mödrars ställning i 

det svenska välfärdssystemet. Jag har intresserat mig för ett delvis annat område. Där jag har 

sett ett behov av att kombinera de två ovanstående kunskapsfälten, för att på så sätt belysa 

konsekvenser av rätten för barns rättigheter.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består förutom det här inledande kapitlet av fem kapitel. I kapitel två ger jag, 

utifrån empiriskt material, en bakgrund till ekonomisk utsatthet hos barn och möjliga 

konsekvenser som kan uppstå på grund av ekonomisk utsatthet. I det tredje kapitlet 

undersöker jag stadgandet i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som ger den enskilde rätt till bistånd, 

för att uppnå en skälig levnadsnivå. I det fjärde kapitlet beskriver jag barns rättigheter utifrån 

Sveriges internationella åtaganden, främst med fokus på FN:s konvention om barnets 

rättigheter. I kapitel fem fokuseras på hur den svenska lagstiftningen stämmer överens med 

barnkonventionen. I det sjätte och avslutande kapitlet presenterar jag genom en analys och 

diskussion mina slutsatser. 
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2 Bakgrund till ekonomisk utsatthet bland barn 

 

2.1 Definition ekonomisk utsatthet  

Salonen har i sin forskning19 använt sig av två mått för att definiera ekonomisk utsatthet. 

Dessa mått ligger inom det som benämns som relativ fattigdom, nämligen att en person anses 

vara ”relativt fattig” om den har en inkomst som är lägre än 60 % av medianinkomsten.20 

Salonens beräkningar grundar sig på statistik från 2010. Det första måttet Salonen har utgått 

från är barn som lever i familjer med låg inkomststandard. Gränsvärdet för låg 

inkomststandard i ett hushåll för en vuxen och ett barn vad då 11 453 SEK/månad. I ett 

hushåll där familjen består av två vuxna och två barn ansågs gränsvärdet vara 17 457 

SEK/månad. Om familjen har en sammanlagd inkomst som understiger dessa gränsvärden 

räknas de med i statistiken.21  

 

Det andra mått som Salonen har utgått från är barn som lever i familjer som mottar 

försörjningsstöd, efter beviljande av bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Försörjningsstödet är 

uppdelat i två delar. Den ena delen består av en riksnorm som för år 2010 då Salonens 

beräkningar genomfördes, var 5 890 SEK/månad för en vuxen och ett barn som var åtta år.22 

(Närmare förklaring kring försörjningsstöd ges i kapitel 3.2) 

 

Mot bakgrund av dessa två mått konstaterar Salonen att av Sveriges drygt två miljoner barn 

levde ungefär en kvarts miljon i ekonomisk utsatthet år 2010.23 Salonen påpekar att barns rätt 

till en skälig levnadsstandard i ett välfärdssamhälle som Sverige borde tolkas som att barn inte 

ska behöva växa upp i hushåll som lever på försörjningsstöd eller har en låg 

inkomststandard.24 Det ska även nämnas att Salonen inte menar att alla barn som lever i dessa 

familjer automatiskt far illa, men att forskning visar att det kan medföra problem för flera av 

dessa barn. 

                                                 
19 Malmö Högskola, Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2012:2 Publicerad av Rädda Barnen.  
20 Social rapport 2010, s. 92 ff.  Måttet är även är EU:s standard för mätning av relativ fattigdom. 
21 Salonen 2012, s. 14.ff. 
22 Salonen 2012, s. 23 ff.  
23 Salonen 2012, s. 6. 
24 Salonen 2012, s. 14. 
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2.2 Hot mot barns rättigheter 

I Socialstyrelsens senaste rapport, som beskriver och analyserar sociala förhållanden i 

Sverige, konstateras att klyftorna mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare har ökat.25 

Salonens forskning visar på liknande resultat och konstaterar att glappet mellan de allra 

fattigaste barnhushållen och de som har medel- eller höginkomst har ökat i Sverige under de 

senaste tjugo åren. De rika barnhushållen har fått en förbättrad inkomststandard samtidigt som 

de fattigaste har halkat efter. De stora ekonomiska skillnaderna mellan barnfamiljerna visar på 

en ökad relativ fattigdom.26 

 

Forskning, genomförd av Socialhögskolan i Stockholm,27 har visat att när barn på grund av 

ekonomisk utsatthet inte kan delta i det som anses vara normalt i Sverige riskerar de att 

stängas ute från samhället. Det finns ett tydligt samband mellan barns förutsättningar till goda 

uppväxtvillkor och familjens ekonomiska situation. Barnfamiljers ekonomi kan påverka flera 

väsentliga områden som är viktiga för barnets utveckling exempelvis utbildningsmöjligheter, 

hälsa och barns framtidsutsikter.28 Barnen riskerar då att utestängas från samhället, vilket kan 

benämnas med flera begrepp exempelvis ”socialt utanförskap” och ”social utestängning”.29  

Barn anses vara socialt utanför samhället om de inte har tillräckliga resurser för att delta i det 

som anses självklart och som betraktas som normalt i samhället.30 Utanförskapet kan uppstå 

då barn på grund av låg levnadsstandard exkluderas från den allmänna livsstilen. 

Utanförskapet är på så sätt kopplat till landets välståndsutveckling.31  

 

Vidare visade forskningen från Socialhögskolan i Stockholm att den ekonomiska utsattheten, 

för vissa barn, kunde inverka negativt på barns skolprestationer på grund av att vissa barn 

hade en begränsad tillgång till dator och Internet, vilket medförde att de hade svårare att 

genomföra vissa skoluppgifter.32 Det finns även vissa andra tecken på att barn kan befinna sig 

i ett socialt utanförskap, exempelvis avbruten skolgång och dålig psykisk och fysisk hälsa.33  

                                                 
25 Socialstyrelsen, Social rapport 2010. (Hädanefter hänvisar jag till Social rapport 2010). s. 9 ff. 
26 Salonen 2012, s. 6 ff.  
27 Socialhögskolan Stockholm, ”Jag är bara 15 år, men ibland känns det redan som att det är kört - ungas röster 
om socialt utanförskap i Sverige”, Pålsson, doktorand i socialt arbete och Wiklund, docent i socialt arbete, 
UNICEF Sverige 2012. (Hädanefter hänvisar jag till UNICEF Sveriges rapport 2012). 

28 Salonen 2012, s. 9. Se även UNICEF:s rapport 2012. 
29 UNICEF Sveriges rapport 2012. Se även Atkinson 1998. 
30 Atkinson 1998, s. 13. Se även Micklewright, 2002. 
31 Mickelwright s. 12. 
32 Rapport, Socialhögskolan, UNICEF s. 17 ff.  
33 Bynner 2002, s. 5 ff.   
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Forskningen belyser konsekvensen av att barn inte kan delta i samhället. För dessa barn det  

medföra att de får betydligt minskade möjligheter att utvecklas i jämförelse med andra barn i 

Sverige.34  

 

2.3 Koncentration till specifika grupper 

Det finns sociala grupper i samhället som löper större risk att hamna i ekonomisk utsatthet. 

Dessa grupper är framförallt ensamstående föräldrar med minderåriga barn och barn till 

utrikes födda föräldrar. Enligt Salonens forskning är hälften av barnen, som lever i ekonomisk 

utsatthet, barn till ensamstående föräldrar. Andelen ensamstående föräldrar med barn som 

lever i relativ fattigdom (med en inkomst under 60 % av medianinkomsten) har närmare 

tredubblats under de två senaste årtiondena.35 Det ska påtalas att gruppen ensamstående 

föräldrar inte är en homogen grupp, samtidigt som det är av vikt att framhålla att de flesta 

ensamstående föräldrar är kvinnor.36  

 

Socialstyrelsen har också uppmärksammat ensamstående mödrar som en utsatt grupp. 

Samtidigt som Socialstyrelsen konstaterar att hälften av alla fattiga lämnar fattigdomen inom 

ett år, anses gruppen ensamstående med barn ha en ökad risk att hamna i långvarigt 

bidragsberoende, det vill säga mer än fem år.37 Vidare har Socialstyrelsen påpekat att barn 

som växer upp i familjer, som återkommande måste utnyttja ekonomiskt bistånd, lämnar 

skolan med betydligt lägre betyg än andra barn. Det uppmärksammas även att dessa barn har 

större risk att utvecklas ogynnsamt. Socialstyrelsen betonar att det är av central betydelse att 

uppmärksamma de särskilda befolkningsgrupper som har ökad risk att hamna i långvarig 

fattigdom, eftersom de kan förväntas ha sämre framtidsutsikter än andra.38 

2.4 Kommentar 

Problemet med den ekonomiska utsattheten hos barn i Sverige är ett relativt problem och 

måste sättas in i svenska sammanhang, för vad som är normalt i Sverige idag. Vi lever i ett 

samhälle där de allra flesta har det mycket gott ställt. Konsekvensen av ekonomisk utsatthet 

kan för ett barn bli allvarligt eftersom barnet kan riskera att stängas ute från samhället. Jag 

                                                 
34 UNICEF Sveriges rapport 2012, s. 18 ff.  
35 Salonen 2012, s. 12.  
36 Se t.ex. SOU 1999:97 s. 95, Gunnarsson 2003, s. 16.  
37 Social rapport 2010, s. 90 ff.  
38 Social rapport 2010, s. 9 ff.  
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anser att det är viktigt att i ett rättsligt sammanhang lyfta fram barn som lever i ekonomiskt 

utsatta familjer, eftersom även dessa barn har rätt till sina grundläggande rättigheter.  

 

Socialstyrelsen konstaterade att ungefär hälften lämnar fattigdom inom ett år. Men det innebär 

även att den andra hälften faktiskt stannar kvar i fattigdom i över ett år. Jag reagerade starkt 

på att det är en så stor andel ensamstående kvinnor som lever i ekonomisk utsatthet och att 

denna grupp har ökad risk att stanna kvar i långvarigt ekonomisk utsatthet. Varför är det så 

och vad medför det för konsekvenser för barns rättigheter? Salonen anser att det finns tydliga 

indikationer om att det förekommer en strukturell problematik, då det är särskilt vissa grupper 

i samhället som riskerar ekonomisk utsatthet.39 Detta resonemang har även Wennberg fört i 

sin avhandling40, där hon har kritiserat välfärdssystemet ur ett genusperspektiv och konstaterat 

att välfärdssystemet missgynnar ensamstående kvinnor med barn. I min avslutande analys och 

diskussion kommer jag att beröra denna problematik närmare. 

 

Efter denna bakgrund, där jag har belyst några konsekvenser av ekonomisk utsatthet, riktar 

jag nu uppmärksamhet mot att beskriva konstruktionen i den svenska rätten som ska vara till 

skydd mot ekonomisk utsatthet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Salonen 2012, s. 38 ff.  
40 Wennberg, Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU law. On the constructions of normality and 
the boundaries of social citizenship, 2008. 
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3 Det yttersta skyddsnätet för ekonomisk utsatthet i 

svensk rätt 

3.1 Rätten till ekonomiskt bistånd 

Barns ekonomiska situation grundar sig i allra högsta grad sig i föräldrarnas ekonomiska 

förhållanden.41 Enligt 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken (FB) ska barnets vårdnadshavare svara 

för att barnet får den tillsyn som behövs samt bevaka att barnet får tillfredsställande 

försörjning och utbildning.42 När familjens resurser inte räcker till för att tillgodose sina 

behov kan det vara nödvändigt att genom bistånd få ekonomisk hjälp. Rätten till bistånd utgör 

därmed ett yttersta skyddsnät för ekonomisk utsatthet i svensk rätt.43 Tanken är att 

försörjningsstödet ska vara avsett för korta perioder av försörjning.44 

 

Rätten till bistånd är fastslagen i 4 kap. 1 § 1 st. SoL och stadgar 

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. 

Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Bistånd, ska utformas 

på ett sätt som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv enligt 4 kap. 1 § 3 

st. SoL.  

 

Det ekonomiska biståndet, försörjningsstödet, är uppdelat i två delar. Den första delen utgår 

från en riksnorm, som är den samma över hela landet.45 Enligt 4 kap. 3 § 1 st. 1 p. SoL är 

riksnormen avsedd att täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 

förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. 

 

Riksnormen fastställs varje år av regeringen och är fastslagen i 2 kap. 1 § 

Socialtjänstförordningen (2001:937). Fastställandet av riksnormen grundar sig på beräkningar 

utförda av konsumentverket angående nödvändiga utgifter för att upprätthålla en skälig 

                                                 
41 Se t.ex. Salonen 2012, s. 9.  
42 Se även artikel 18 i FN:s konvention om barnets rättigheter.  
43 Prop. 2000/01:80 s. 90, SOU 1999:97 s. 184. Se även Wennberg 2001, s. 238.  
44 SOU 1999:97 s. 184. Se även Wennberg 2001, s. 238.  
45 Prop. 2000/01:80 s. 91.  
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levnadsnivå.46 År 2013 är riksnormen för en vuxen och ett barn som är åtta år 6 290 

kr/månad.47 

 

Den andra delen av försörjningsstödet kan, efter en bedömning, lämnas för individuella 

behov för exempelvis, boende och hushållsel enligt i 4 kap. 3 § 1 st. 2 p. SoL.48  

 

3.2 Grundläggande mål 

Socialnämnden ska vid biståndsprövningen beakta individen utifrån en helhetssyn.49 Det är en 

grundläggande målsättning inom socialtjänstlagen och tillkom i samband med 

socialtjänstreformen 1980. Att socialnämnden ska inta en helhetssyn innebär att 

socialnämnden ska bedöma individens behov utifrån ett socialt sammanhang, där faktorer som 

boende, arbetsförhållanden och relationen mellan individen och samhället kan vara faktorer 

som kan behöva tas med vid bedömningen.50 Genom helhetssynen ska socialnämnden även ta 

hänsyn till frågor om fattigdom och utslagning samt positiva fritidsförhållanden både när det 

gäller materiellt och i mer omfattande innebörd.51  I detta sammanhang får socialnämnden, om 

det finns skäl för det, utge ett högre bistånd, enligt 4 kap. 2 § SoL.  

 

I Sveriges grundlag 1 kap. 2 § 1 st. Regeringsformen52 förkortad (RF) fastslås människors lika 

värde. Det innebär att även barn har rätt att bli bemötta som jämlika individer och ha rätt till 

medinflytande.53 I lagrummets andra stycke fastslås att de grundläggande målen för den 

offentliga verksamheten är den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd. Det 

heter även att det allmänna särskilt ska verka för social omsorg och trygghet. Enligt det femte 

stycket ska det allmänna verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. 

 

Socialtjänstlagen är en ramlag och i portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL stadgas de mål som 

socialtjänsten har att sträva efter. Dessa är att:  

- främja människors ekonomiska och sociala trygghet,  

                                                 
46 Social rapport, 2010 s. 91.  
47 http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormen (Hämtad 2013-03-29). 
48 Prop. 2000/01:80 s. 91.  
49 Prop. 2000/01:80. s. 81. SOU 2000/01:SOU18 s. 14. Se även Prop. 1979/80:1 s. 125 f.  
50 Prop. 1979/80:1 s. 125 och 207.  
51 SOU 1999:97 s. 218. 
52 Senast omtryckt genom SFS 2011:109. 
53 Jfr. UNICEF, Handbok om barnkonventionen s. 42.  
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- främja jämlikhet i levnadsvillkor, samt  

- att främja människors aktiva deltagande i samhället.  

Portalparagrafens mål kan avse att ge alla personer möjlighet till fritidsaktiviteter, 

kulturaktiviteter samt att generera ett utbud av social service som är tillräcklig och 

tillgänglig.54 Dessa grundläggande principer i socialtjänstlagen ska gälla även för barn.55  

 

I syfte att stödja barn ska socialnämnden även verka för att barn växer upp under trygga och 

goda förhållanden, samt i samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling 

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom enligt 5 kap. 1 § punkt 1 

och 2 SoL.  

 

3.3 Hänsyn till barn vid biståndsprövningen 

Rätten till bistånd ska enligt 4 kap. 1 § SoL utgå till den enskilde. Redan vid framtagandet av 

socialtjänstlagen riktades kritik mot utformandet av lagtexten i lagrummet. Utformningen 

ansågs vara otydlig när det gällde att uttrycka rättigheterna för barn och ungdomar i samband 

med biståndsprövningen. Enligt förarbetena till socialtjänstlagen ska biståndet inte enbart ges 

på föräldrarnas villkor eller enbart tillgodose föräldrars behov. Även barns behov och stöd ska 

tillförsäkras genom biståndet.56  

 

Med avseende på barnets behov i samband med biståndsbedömningen har Socialstyrelsen 

uppmärksammat brister i användandet av barnperspektivet. Bristerna har föranlett att 

Socialstyrelsen har riktat kritik mot flertalet kommuner för att kommunernas styrdokument 

inte i tillräcklig mån genomsyras av barnperspektivet. I en femtedel av kommunerna togs inte 

barnperspektivet upp i styrdokumenten för ekonomiskt bistånd.57 

 

I utredningen58 Barn och ungdomars välfärd ifrågasattes definitionen om barns levnadsnivå 

och om det är rimligt att definiera levnadsnivån för barn utifrån samma premisser som vuxna. 

Utredningen fokuserade på barns och ungdomars handlingsutrymme. Samtidigt som barn 

anses ha ett begränsat handlingsutrymme fastställde utredningen att barn och ungdomar ska 

                                                 
54 Prop. 1979/80:1 s. 134.  
55 Prop. 1979/80:1 s. 248.  
56 Prop. 1979/80:1 s. 258.  
57 Socialstyrelsen, kartläggning om skälig levnadsnivå, 2012 s. 9 f. och s. 51.  
58 SOU 2001:55. 
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betraktas som ett eget handlande och tänkande subjekt. Det innebär att barnet måste ges 

resurser för att här och nu kunna styra sitt liv.59  

 

Barnets ställning i socialtjänstlagen tydliggjordes i samband med ändringen av 

socialtjänstlagen år 1998. Ett tillägg gjordes i portalparagrafen 1 kap. 2 § SoL som stadgar att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet när det gäller åtgärder som rör barn. Principen 

baseras på artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter och tar sin utgångspunkt i att 

barn har fullt och lika människovärde samt att barn anses vara i behov av särskilt skydd och 

stöd.60 I utredningen61 Barnets bästa i främsta rummet lyfts även barnets rätt till utveckling 

fram. I utredningen framhålls att barns rätt till utveckling ska vara vägledande i alla beslut 

som rör barn. Hänsyn ska till följd av det tas till om barnets utveckling kan komma att hindras 

av ett visst beslut.62 

 

I utredningen63 Stärkt stöd och skydd för barn och unga betonades behovet av ett förstärkt 

barnperspektiv när det gällde biståndsbedömningen. När det gäller ekonomiskt bistånd 

konstaterades i utredningen att barnperspektivet överlag inte beaktas vid biståndsprövningen. 

Speciellt behövs enligt utredningen barnperspektivet beaktas vid långvarigt bidragsbehov.64 

Det föreslogs att det skulle införas ett särskilt lagrum, i en ny lag, med syftet att stärka barns 

rättigheter och behov vid biståndsprövningen.65 Förslaget enligt utredningen antogs inte. De  

lagändringar som trädde ikraft den 1 januari 2013 saknar till följd av det förändringar när det 

gäller barnperspektivet vid biståndsbedömningen.  

 

3.4 Begreppet skälig levnadsnivå och regionala skillnader  

Frågan om vad som utgör en skälig levnadsnivå är omtvistat. Det finns inte någon definition 

av begreppet vare sig i socialtjänstlagen, i förarbeten eller Socialstyrelsens allmänna råd.66 

Redan vid utformandet av socialtjänstlagen (1980:620) riktades det från flera remissinstanser 

kritik mot att begreppet ”skälig levnadsnivå” var för svävande. Det framhölls att det skulle 

vara svårt att i lagtext ange vad som ska anses som skälig levnadsnivå. Det innebar att varje 
                                                 
59 SOU 2001:55 s. 39 och s. 64. 
60 Prop. 1996/97:124. Se även Schiratzki 2006, s. 12. Se även Nilsson 2007, s. 17, med där gjorda hänvisningar. 
61 SOU 1997:116. 
62 SOU 1997:116, kap 7.  
63 SOU 2009:68.  
64 SOU 2009:68 s. 340 med där gjorda hänvisningar.  
65 SOU 2009:68 s. 347 ff.  
66 Prop. 1979/80:1 s. 186, Prop. 1996/97:124 s. 62. Se även Socialstyrelsen allmänna råd SOSFS 2003:5 som 
beskriver flera olika faktorer för vad som kan utgöra en skälig levnadsnivå.  
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kommun har fått ansvar att bestämma innebörden av begreppet, vilket kan leda till olika 

tolkningar i kommunerna.67  

 

Socialstyrelsen genomförde år 2012 en kartläggning68 om skälig levnadsnivå. I 

kartläggningen granskades överensstämmelsen mellan kommunernas styrdokument och 

Socialstyrelsens allmänna råd.69 Av slutsatserna framgår att avsaknaden av en definition av 

skälig levnadsnivå har lett till att begreppet har tillämpats olika i kommunerna. Det framkom 

bland annat att flera kommuner har ansett att riksnormen i sig skulle utgöra en skälig 

levnadsnivå. Det föranledde att Socialstyrelsen riktade kritik mot flertalet kommuner. 

Socialstyrelsen ansåg att en sådan användning av begreppet var otillfredsställande.  

Anledningen till kritiken var att riksnormen inte stämmer överens med de beräkningar som 

konsumentverket genomför och att riksnormen därmed inte motsvarar en skälig levnadsnivå i 

praktiken.70 Värt att notera är att Socialstyrelsen i ett yttrande till konsumentverket har 

uttryckt oro över att riksnormen inte når upp till vad som kan anses vara en skälig 

levnadsnivå.71 Konsumentverkets uträkning av vad som anses vara en skälig levnadsnivå 

ligger högre än själva riksnormen. Även år 2013 ligger riksnormen under konsumentverkets 

beräkningar av en skälig levnadsnivå.72  

 

3.4.1 Individens ökade ansvar 

I samband med ändringen av socialtjänstlagen år 1998 kan det i förarbetena tydas en tendens 

mot att individen har fått ett ökat ansvar för sin egen försörjning. Kravet på att den 

biståndssökande ska stå till förfogande för arbetsmarknaden och ska vara villig att ta anvisat 

arbete har även kommit att intensifieras.73 Försörjningsstödet har i samband med dessa 

tendenser kommit att betonas allt mer som ett yttersta skyddsnät, avsett för korta perioder av 

försörjning.74 I takt med denna förändring har dock bidragsbehovet gått från att vara mer 

tillfälligt till att bli mer långvarigt.75  

 

                                                 
67 Prop. 1979/80:1 s. 186.  
68 Kartläggning om skälig levnadsnivå. Överensstämmelse mellan SOSFS 2003:5 och kommunernas 
styrdokument för ekonomiskt bistånd. 2012. (Hädanefter hänvisar jag till Socialstyrelsens kartläggning 2012). 

69 SOSFS 2003:5 och SOSFS 2009:23. 
70 Socialstyrelsens kartläggning 2012 s. 10.  
71 Socialstyrelsens kartläggning 2012 s. 28. Yttrande nr: Dnr. 62-6085/2007. 
72 Jfr. Konsumentverkets beräkning år 2013 i Koll på pengarna. 
73 Se t.ex. Socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd s. 84. 
74 Prop. 1996/97:124 s. 61 ff. samt SOU 1999:97 s. 83, 217 ff.  
75 SOU 1999:97 s. 88 ff.  
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3.5 Kommentar 

Jag har uppmärksammat att det finns behov av att belysa hur barnperspektivet omnämns. I 

förarbetena fokuseras barnperspektivet nämligen främst till övriga biståndsinsatser (livsföring 

i övrigt) och inte till frågan kring bistånd med avseende på försörjningsstöd. När det gäller 

Socialstyrelsens kartläggning angående kommunernas styrdokument visas att 

barnperspektivet inte har fått den betydelse det borde ha. Jag anser att det är anmärkningsvärt 

att barnperspektivet inte har fått en mer framträdande roll. Redan i förarbetena till 

socialtjänstlagen 1980 uttrycktes oro över att barns rättigheter i samband med 

biståndsprövningen var otydligt. Konstruktionen i form av en ramlagstiftning har medfört att 

det förekommer regionala skillnader i frågan kring barnperspektivet och begreppet skälig 

levnadsnivå.  

 

Anmärkningsvärt är dessutom att riksnormen inte når upp till den nivå som konsumentverket 

har beräknat som skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet, det yttersta skyddsnätet, har kommit 

att förändras och utnyttjas för allt längre perioder av försörjning. Som jag ser det påverkar det 

i allra högsta grad barns rättigheter. De tendenser som har skett mot ett ökat individuellt 

ansvar medför också ett problem för barnen då de inte själva kan välja i vilken familj de ska 

växa upp i. Vid biståndsbedömningen ska helhetsperspektivet beaktas. Det borde även 

innebära att barns behov och rättigheter borde tas i beaktande. I min avslutande analys och 

diskussion kommer jag att beröra dessa problemområden närmare.  

 

Efter denna genomgång, där jag har belyst socialtjänstlagens konstruktion och mål samt i 

vilken mån hänsyn tas till barnperspektivet i samband med biståndsprövningen riktar jag nu 

uppmärksamhet mot att beskriva barns rättigheter utifrån Sveriges internationella åtaganden. 
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4 Rättigheter för barn enligt Sveriges internationella 

åtaganden 

4.1 Sveriges internationella åtaganden – en överblick 

Sverige har åtagit sig att följa flera internationella överenskommelser om mänskliga 

rättigheter. En del av dem är av särskild vikt när det gäller skydd mot fattigdom och social 

utestängning, rätten till en rimlig levnadsstandard och barns rätt till utveckling. I följande 

kapitel ger jag först en översikt över de internationella åtagandena som har koppling till dessa 

områden, för att därefter fördjupa mig i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

 

FN:s generalförsamling antog år 1966 en internationell konvention76 om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter, även kallad 66-års konvention. Sverige har genom signeringen av 

konventionen år 1967 åtagit sig att erkänna att var och en har ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter. Sveriges regering har därmed ett ansvar att ge skydd och bistånd till 

familjen i största möjliga utsträckning (artikel 10.1). Sverige har även åtagit sig att garantera 

rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, däribland tillräckligt med mat, kläder och en 

lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor enligt artikel 11.1. Utöver artikel 

11 fastslås rätten för var och en till en social trygghet i artikel 9. Vidare ska konventionsstaten 

enligt artikel 2 garantera att rättigheterna i konventionen utövas utan diskriminering av något 

slag, exempelvis på grund av social härkomst eller egendom. För att granska efterlevnaden av 

konventionen finns Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén har särskilt 

uppmärksammat barnfattigdom som ett hot mot barns mest grundläggande rättigheter. 

Kommittén betonade att om barn ställs utanför viktiga delar i samhället kan det hindra barn 

från att få den bästa möjliga start på livet, vilket i sin tur hindrar barns utveckling.77  

 

Rätten till skydd mot fattigdom och social utslagning fastslås i Europeiska Sociala stadgan78 

artikel 30 del 2. Där fastslås även rätten till socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd för barn 

och ungdomar enligt artikel 17 del 2. FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna fastslår i artikel 25.1 att var och en har rätt till en levnadsstandard som är 

tillräcklig för den egna familjens hälsa och välbefinnande. FN:s konventioner är bindande för 

Sverige, men gäller inte alltid som svensk lag. Det beror på den dualistiska tradition som 

                                                 
76 SÖ 1971:41. New York 16 december 1966, konventionen trädde i kraft den 3 januari 1976. 
77 Europeiska unionens officiella tidning Yttrande, (2011/C 44/06), om barnfattigdom och barns välbefinnande. 
Punkt 1.4. 

78 SÖ 1998:35. 
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Sverige har.79 I enlighet med Wienkonventionen80 ska Sverige dock tolka de svenska 

lagreglerna i ljuset av de internationella konventionerna. 

 

Med avseende på barns välfärd, är förutom de internationella åtaganden, som jag redan har 

nämnt, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna81 av betydelse. 

Stadgan blev juridiskt bindande för Sverige i samband med ikraftträdandet av 

Lissabonfördraget från 2009. Av vikt är framförallt artikel 24 i Europeiska Unionens stadga 

som anses vara en kombination av flera grundläggande principer i barnkonventionen. I artikel 

24.1 stadgas barns rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för barns välfärd. I den 

andra punkten stadgas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet. Enligt artikel 34.3 ska Europeiska unionen, i syfte att bekämpa social utestängning och 

fattigdom respektera och erkänna rätten till socialt stöd i syfte att trygga en värdig tillvaro för 

alla dem som saknar tillräckliga medel. 

 

4.2 Särskilt om FN:s konvention om barnets rättigheter  

FN:s konvention82 om barnets rättigheter (barnkonventionen) innehåller rättigheter för varje 

barn och ser barnet som en individ vars rättigheter ska beaktas här och nu.83 Sverige var 

pådrivande i arbetet med att ta fram barnkonventionen och ett av de första länderna att 

ratificera barnkonventionen.84 Barnkonventionen är juridiskt bindande för Sverige men gäller 

inte som svensk lag, då enbart valda delar i konventionen har blivit transformerade till svensk 

lagstiftning samtidigt som det har konstaterats normharmoni.85 Det ansågs vid tillfället för 

ratificeringen och transformeringen att den svenska lagstiftningen var jämförbar med 

barnkonventionen och i vissa fall även sträckte sig längre än barnkonventionens krav.86  

Barnkonventionen innehåller fyra grundläggande principer, vilka ska genomsyra 

barnkonventionen. Dessa är att alla barn har lika värde (artikel 2), barnets bästa ska tas i 

beaktande vid beslut (artikel 3), barns rätt till liv och utveckling (artikel 6) och slutligen 

barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Förutom dessa grundläggande artiklar är artikel 27 

                                                 
79 Se t.ex. Stern och  Jörnrud 2011 som beskriver att Sverige har en blandning av dualism och monism och att det 
saknas en tydlig uppdelning mellan dessa.  

80 SÖ 1975:1 Wienkonventionen och traktaträtten, ratificerades av Sverige 1980. 
81 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02.  
82SÖ 1990:20 FN:s konvention om barnets rättigheter. New York den 20 november 1989.  
83 Prop.1989/90:107 s. 22. 
84 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?scr=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en. Se även 
Prop. 1989/90:107. 

85 Jfr. Prop.1989/90:107. Se även Stern och  Jörnrud 2011, s. 7. 
86 Se t.ex. Jacobsson Nilsson och Wennberg år 2013 (kommande) s. 2. Se även DS 2011:37, s. 20. 
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om barns rätt till den levnadsstandard som krävs för dess utvecklig särskilt intressant att 

studera utifrån mitt ämne.  

 

Innan jag går närmare in på valda artiklar vill jag nämna att FN:s kommitté för barnets 

rättigheter (FN:s barnrättskommitté) antar allmänna kommentarer (General Comment). De är 

avsedda som stöd för att konventionsstaterna ska kunna leva upp till barnkonventionens 

bestämmelser. Dessa kan användas vid juridisk tolkning, men är inte bindande. Förutom de 

allmänna kommentarer som FN:s kommitté för barnets rättigheter antar, lämnar kommittén 

även landsspecifika rekommendationer genom sammanfattande slutsatser (Concluding 

observations). De sammanfattade slutsatserna kan peka på områden där konventionsstaten bör 

genomföra förbättringar för att uppnå en överensstämmelse med barnkonventionen. Dessa 

grundar sig på underlag från varje konventionsstat. Det innebär att Sveriges regering ska 

rapportera till FN:s barnrättskommitté vart femte år enligt artikel 44 i barnkonventionen. Den 

svenska regeringens rapport är baserad på de framsteg som har gjorts när det gäller 

förverkligandet av barns rättigheter. Utifrån dessa rapporter har FN:s barnrättskommitté 

möjlighet att genom sammanfattade slutsatser rikta kritik och lämna landsspecifika 

rekommendationer till Sveriges regering. I och med diskussionerna kring godkännandet av 

barnkonventionens fjärde tilläggsprotokoll, om individuell klagorätt, kan slutsatserna i 

framtiden komma att få större betydelse som rättslig status.87 

 

4.2.1 Principen om icke diskriminering  

En av de grundläggande principerna i barnkonventionen är att alla barn är lika värda. Sverige 

har åtagit sig att skydda barn mot alla typer av diskriminering enligt artikel 2. Principen gäller 

för alla barn inom landets jurisdiktion, oberoende av var i landet de bor.88  

 

I de senaste sammanfattande slutsatserna89 till Sveriges regering, år 2009, har FN:s kommitté 

för barnets rättigheter uttryckt oro över att barns rätt till icke-diskriminering inte garanteras i 

praktiken. Särskilt uppmärksammades att Sverige visserligen har ett utvecklat social- 

försäkringssystem, men att skillnaderna mellan kommunerna har ökat och att dessa skillnader 

                                                 
87 Jacobsson, Nilsson, Wennberg, 2013 (kommande).  
88 SOU 1997:116, kap. 4. 
89 Concluding observations No. 4.  
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kan leda till ett utanförskap för de barn som drabbas. Bland annat genom att det förekommer 

regionala skillnader när det gäller barns möjligheter att ta del av sina rättigheter.90 

 

4.2.2 Principen om barns rätt till utveckling 

Den grundläggande principen om barns rätt till utveckling stadgas i artikel 6.2. I artikel 6 

stadgas även den grundläggande rätten till liv. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin 

förmåga säkerställa denna rättighet, vilket innebär att Sverige ska erbjuda barn de bästa 

möjliga förhållandena så att barnet kan nå sin maximala utveckling. Barnets utveckling ska 

enligt artikel 6.2 avse såväl fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social 

utveckling. Dessutom ska barnet genom utvecklingen förberedas för att leva ett självständigt 

liv.91 Barnets utveckling är sammankopplad med hela barnkonventionen och ska ses som ett 

holistiskt begrepp. Det innebär att barnets utveckling ska ses i samband med barnets hälsa, 

utbildning, fritid och lek samt levnadsstandard.92 

 

4.2.3 Barns rätt till den levnadsstandard som krävs för dess utveckling 

Enligt artikel 27 har barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, 

andliga, moraliska och sociala utveckling. Artikeln tar upp ett viktigt faktum, nämligen att 

barnets utveckling är beroende av barnets levnadsstandard. Det innebär att levnadsstandarden 

inte enbart kan begränsas till bostad, mat och kläder utan även måste ta hänsyn till barnets 

maximala utveckling inom en rad olika områden, politiskt, moraliskt, socialt.93 Det 

huvudsakliga ansvaret att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets 

utveckling vilar på föräldrarna eller andra som är ansvariga för barnet. I de fall där föräldrarna 

inte kan bistå barnet är staten skyldig att bistå föräldrarna.94   

 

I den sjunde allmänna kommentaren (General Comment) har FN:s barnrättskommitté 

konstaterat att barns välbefinnande, självkänsla och sociala tillhörighet undergrävs om barn 

växer upp i relativ fattigdom. Det minskar även möjligheterna till utveckling hos barn. FN:s 

barnrättskommitté uppmanar konventionsstaterna att minska fattigdomen och bekämpa de 

negativa följder som fattigdom får för barns utveckling och välbefinnande. För att uppnå det 

                                                 
90 Concluding observations No. 4, punkt, 17, 18, 25, 52 och 53.  
91 Se även UNICEF Sverige, handbok om barnkonventionen s. 87. 
92 CRC General Comment No. 5, 2003, page 4.  
93 UNICEF, Handbook for the Convention on the Rights of the Child s. 394.  
94 UNICEF, Handbook for the Convention on the Rights of the Child s.391 ff.  
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uppmanas konventionsstaterna att genomföra strategier för att minska utsattheten bland dessa 

barn.95   

 

Enligt artikel 4 i barnkonventionen har Sverige åtagit sig att genomföra rättigheterna i 

konventionen till det yttersta av sin förmåga. När det gäller de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna ska varje konventionsstat vidta åtgärder för att rättigheterna ska 

uppfyllas till det yttersta av sina tillgängliga resurser.  

 

4.3 Kommentar  

Enligt en av barnkonventionens grundtankar har alla barn fullt och lika människovärde. Barns 

rätt till utveckling utgör en grundläggande princip i barnkonventionen och har mycket stor 

betydelse för barns rättigheter i ett helhetsperspektiv. Dessutom är sambandet mellan barns 

levnadsstandard och dess utveckling starkt sammankopplat.  

 

Värt att notera är att den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheterna (66-års konvention) utgör ett avstamp mot individuella rättigheter där var och en 

har tillskrivits sociala och medborgerliga rättigheter. 66-års konvention stadgar att var och en 

har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, samtidigt som socialtjänstlagens mål talar 

om en skälig levnadsnivå. I den kontexten kan det vara värt att nämna att socialtjänstlagen 

tillkom efter det att konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna hade 

blivit bindande för Sverige.96  

 

Sverige var pådrivande med framtagandet av barnkonventionen. Enligt artikel 4 ska Sverige 

göra använda det yttersta av sina tillgängliga resurser yttersta av sin förmåga för att 

säkerställa att de ekonomiska och sociala rättigheterna de första. 

 

Efter denna genomgång, där jag har beskrivit Sveriges internationella åtaganden riktar jag nu 

uppmärksamhet mot att belysa Sveriges internationella åtaganden med utgångspunkt från den 

svenska rätten. 

 

 

                                                 
95 CRC General Comment No. 7, punkt 26. 
96 Jfr.. Prop. 1979/80:1.  
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5 Sverige och barnkonventionen 

5.1 Barnkonventionens överensstämmelse med svensk lagstiftning 

Ovan har jag redovisat den del av socialtjänstlagen som berör ekonomiskt bistånd, med 

speciell inriktning på barns rättigheter och på Sveriges internationella åtaganden, med 

speciellt fokus på barnkonventionen. I regeringens proposition om godkännande av 

barnkonventionen97 gjordes en genomgång av samtliga artiklar i barnkonventionen och hur de 

ansågs motsvara den svenska lagstiftningen. I stort ansågs den svenska lagstiftningen väl 

motsvara barnkonventionens krav, samtidigt som det kommenterades, att konstaterandet inte 

får leda till att Sverige i framtiden blundar för olika problem som kan möta barn och 

ungdomar i Sverige.98 Med avseende på artikel 6 om barns rätt till liv och utveckling togs 

enbart frågan om barns rätt till liv upp till närmare behandling. Barns rätt till utveckling lyftes 

inte. Trots det fastslogs att den svenska lagstiftningen uppfyllde kraven i artikel 6.99  

 

I den senaste utredningen100 om barnkonventionens överensstämmelse med svensk lagstiftning 

konstaterades att den svenska lagstiftningen ofta överstiger barnkonventionens minimikrav.101 

När det gäller barns rätt till den levnadsstandard som krävs för dess utveckling (artikel 27) 

nämndes att det fanns flertalet ekonomiska stöd och direkta bidrag riktade till barnfamiljerna 

och att den svenska lagstiftningen därmed ansågs leva upp till barnkonventionens åtaganden. 

Det nämndes inte något om barns utveckling i samband med dessa åtgärder.102  

 

I utredningen Barnets bästa i främsta rummet103 framhålls att det ställs höga krav på Sveriges 

regering att prioritera barns rätt till utveckling enligt artikel 6 i barnkonventionen. Det har att 

göra med stadgandet i artikel 4 i barnkonventionen som stadgar att konventionsstaten är 

skyldig att använda det yttersta av sin förmåga och tillgängliga resurser för att säkerställa 

rättigheterna i konventionen. I praktiken ställer artikel 6 i barnkonventionen högre krav på 

rika länder än fattiga länder.104 

 

                                                 
97 Prop. 1989/90:107. 
98 Prop. 1989/90:107 s. 24. 
99Prop. 1989/90:107 s. 36. 
100 Ds 2011:37. 
101 Ds 2011:37 s. 20.  
102 Ds 2011:37 s. 97 ff.  
103 SOU 1997:116. 
104 SOU 1997:116, kap. 7. 
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FN:s barnrättskommitté riktade kritik mot Sverige i samband med de senaste sammanfattande 

slutsatserna (Concluding Observations) 2009. I slutsatserna uttryckte FN:s barnrättskommitté 

sin oro över att det är en stor andel som lever i hushåll med låg inkomst, vilket främst berör 

barn till utlandsfödda föräldrar och barn till ensamstående föräldrar. FN:s barnrättskommitté 

rekommenderade Sverige att vidta åtgärder för att försäkra att barn inte skulle behöva leva 

under fattigdomsgränsen oavsett var i Sverige de levde. Rekommendationen avslutades med 

en uppmaning om att Sverige skulle överväga att införa en handlingsplan för att bekämpa 

barnfattigdom i den ekonomiska krisens spår.105  

Ett svar på kritiken och rekommendationerna finns i Sveriges regerings senaste rapport till 

FN:s barnrättskommitté. Den senaste rapporten lämnades överlämnades i september 2012 och 

behandlade vad som har gjorts för att förverkliga rättigheterna i barnkonventionen från 2007 

till år 2012.106 Av regeringens rapport framgår att regeringen anser sig ha en handlingsplan 

för att minska den ekonomiska utsattheten bland barnfamiljer. Handlingsplanen, menar 

regeringen, ska ses som de samlade insatserna inom en rad olika samhällsområden, med fokus 

på arbetsmarknadsrelaterade åtgärder.107 Vidare rapporterar regeringen att det finns ett 

omfattande stöd för barnfamiljer som utgörs av direkta bidrag och andra åtgärder för att 

förenkla för föräldrar bland annat när det gäller att kombinera arbete och familj.108   

 

5.2 Barnen i budgetpropositionen 2013  

Regeringens budgetproposition för 2013 innehåller ett kapitel om barnrättspolitik. I 

budgetpropositionen belyser regeringen framförallt att barn till föräldrar som saknar arbete 

eller som har en svag anknytning till arbetsmarknaden oftare hamnar i ekonomisk utsatthet än 

andra barn. Regeringen kommer därmed att satsa pengar på arbetsmarknadsrelaterade 

åtgärder. I budgetpropositionen framhålls att den kommunala sektorn utgör en grundläggande 

del i arbetet mot ekonomisk utsatthet. Därmed anser regeringen att det är viktigt att 

”upprätthålla en dialog med berörda aktörer”.109 

 

                                                 
105 Concluding observations, No. 4, punkt 52 och 53. 
106 Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens 
genomförande under 2007-2012. (Hädanefter refereras till Sveriges femte periodiska rapport). 

107 Sveriges femte periodiska rapport, punkt 248.  
108 Sveriges femte periodiska rapport, punkt 251.  
109 Prop. 2012/13:1 utgiftsområde 9, s. 279.  
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5.3 Utredning om barnkonventionen till lag 

Under hösten 2012 togs beslutet att tillsätta en utredning för att utreda om barnkonventionen 

ska bli lag i Sverige. Bland annat ska en kartläggning genomföras kring hur barns rättigheter 

beaktas och tillämpas i praktiken.110 

 

5.4 Kommentar  

När det gäller regeringens rapport till FN:s barnrättskommitté anser jag att barnperspektivet 

genomgående har glömts bort. I fokus står istället insatser riktade till den enskilde vuxne som 

arbetsmarknadsrelaterade åtgärder och familjepolicys. Eftersom det i rapporten inte tas någon 

hänsyn till vilka konsekvenser den ekonomiska utsattheten kan få för barn, eller vad de olika 

åtgärderna innebär för barns behov ifrågasätter jag om regeringen verkligen kan tala om ett 

”barnperspektiv”. Handlar det inte snarare om ett barnperspektiv på den vuxne individens 

premisser? Kritiken från FN:s barnrättskommitté visar på att det finns behov av att stärka 

barns rättigheter framförallt när det gäller barn som lever i ekonomisk utsatthet.  

 

Jag välkomnar att regeringen har identifierat barn i ekonomisk utsatthet som ett prioriterat 

område i årets budgetproposition. Återigen saknas dock, i fråga om ekonomisk utsatthet, 

konkreta åtgärder för att hjälpa barn som lever i ekonomisk utsatthet.  

 

Med avseende på barns rättigheter ifrågasätter jag även om det räcker att upprätthålla en 

dialog med kommunerna i arbetet för att bekämpa ekonomisk utsatthet. Jag kan se att det är 

ett viktigt verktyg men jag ifrågasätter om det är det enda som kan göras utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

 

Slutligen vill jag säga att jag välkomnar den utredning som har tillsats för att utreda frågan 

kring barnkonventionen som lag i Sverige. Jag hoppas att den utredningen kommer att föras 

ur ett tydligt barnrättsperspektiv, där till skillnad från tidigare utredningar, hänsyn tas till 

barns rätt till utveckling.  

 

 

 

                                                 
110 Regeringskansliet, Pressmeddelande 26 oktober 2012, http://www.regeringen.se/sb/d/15512/a/202475 
(Hämtad 2013-03-29).  
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6 Analys och diskussion  

I det här avslutande kapitlet vill jag genom en analys och diskussion presentera mina 

slutsatser. Jag tar avstamp i barns rättigheter i förhållande till målet om den skäliga 

levnadsnivån och målet med barns utveckling. Därefter riktar jag uppmärksamhet mot 

barnrättsperspektivet vid biståndsbedömningen. För att sedan gå vidare till att analysera de 

regionala skillnaderna och att det särskilt är specifika grupper i samhället som är ekonomiskt 

utsatta och vad det medför för konsekvenserna för barns rättigheter. Slutligen fokuserar jag på 

om de föreslagna åtgärderna innehåller ett barnrättsperspektiv. 

 

6.1 Skälig levnadsnivå - en nivå som inte beaktar barns rättigheter 

Klyftorna mellan fattiga och rika barnfamiljer i Sverige har ökat. Det medför att barn som 

lever i familjer som mottar försörjningsstöd i Sverige kan anses leva i en ekonomisk utsatthet 

i förhållande till övriga barnfamiljer i Sverige. I svenska mått mätt skulle den ekonomiska 

utsattheten därmed även uttryckas med begreppet ”barnfattigdom”. Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén har uppmärksammat barnfattigdom som ett hot mot barns mest 

grundläggande rättigheter. Kommittén betonade att barn på grund av fattigdom kan ställas 

utanför viktiga delar i samhället och att det kan hindra barn från att få den bästa möjliga start 

på livet, vilket i sin tur hindrar barns utveckling. FN:s kommitté för barnets rättigheter har 

påpekat att relativ fattigdom undergräver barns välbefinnande och barns sociala tillhörighet.  

Den forskning som jag har behandlat ovan visar tydligt att barn som lever i ekonomisk 

utsatthet i Sverige inte kan delta i samhället på samma sätt som andra barn. Den största risken 

med att inte kunna delta i samhället är att barn kan stängas ute från flera viktiga 

samhällsfunktioner och därmed komma att hindras i sin utveckling. 

 

Enligt artikel 6 i barnkonventionen har varje barn rätt till fysisk, psykisk, andlig, moralisk och 

sociala utveckling. Rättigheten i artikeln tar syfte på att uppnå maximal utveckling. Artikeln 

betonar vikten av barnets utveckling genom att ange artikeln som en grundläggande princip. 

Det innebär att barns rätt till utveckling ska genomsyra hela barnkonventionen. I 

barnkonventionen fastslås att barns utveckling och barns levnadsnivå inte kan skiljas åt. Det 

grundar sig i artikel 27 som stadgar att barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för 

barnets utveckling. Det innebär att det finns ett starkt samband mellan levnadsnivån och den 

ekonomiska situationen. Ur ett barnrättsperspektiv blir det därmed intressant att analysera hur 

målet skälig levnadsnivå påverkar barns rättigheter.   
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Tanken med försörjningsstödet enligt 4 kap. 1 § SoL är att staten ska backa upp och hjälpa till 

under korta perioder när den enskilde inte förmår att klara sin försörjning. Rätten till 

försörjningsstöd har under senare år förändrats till att handla om ett absolut yttersta 

skyddsnät. Riksnormens låga belopp har kritiserats av socialstyrelsen för att i praktiken inte 

utgöra en skälig levnadsnivå. Socialstyrelsen har även konstaterat att ungefär hälften lämnar 

fattigdomen inom ett år. I det här sammanhanget tycker jag att det är viktigt att se på 

konsekvenserna av det konstaterandet. Det innebär att hälften faktiskt stannar kvar i fattigdom 

i över ett år! Det yttersta skyddsnätet som är avsett för korta perioder av försörjning tycks då 

närmare ha blivit en fälla som är svår att lämna. Följden av det är att det finns barnfamiljer 

som långvarigt måste leva på det låga försörjningsstödet.  

 

Socialstyrelsen har påtalat att barn som lever i familjer som återkommande måste utnyttja 

försörjningsstödet riskerar att utvecklas ogynnsamt. Mot bakgrund av den forskning som jag 

har tagit del av anser jag att den skäliga levnadsnivån inte ger utrymme för barns rätt till 

delaktighet i samhället vilket utgör ett hot mot barns grundläggande rätt till utveckling. 

Följden av försörjningsstödets konstruktion, målet med en skälig levnadsstandard, blir att 

barn trots biståndet inte kan delta i det som anses vara normalt i Sverige. I praktiken fungerar 

därmed inte målet att den enskilde genom försörjningsstödet ska tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå, i alla fall inte om barnets rättigheter ska beaktas. 

 

Målet i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

vars innehåll jag kortfattat har beskrivit ovan, är enligt min uppfattning högre satt än i 

socialtjänstlagen. I konventionen föreskrivs rätten till en tillfredsställande levnadsstandard 

samt att den ständigt ska förbättras. En tillfredsställande levnadsstandard anser jag vara något 

starkare en skälig levnadsnivå. Anmärkningsvärt är dessutom att socialtjänstlagen tillkom 

efter det att Sverige hade åtagit sig att efterleva konventionen med de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheterna.  

Med avseende på att flera av barnets rättigheter hotas av långvarigt försörjningsstöd anser jag 

att kritiken kring den låga riksnormen är berättigad. På grund av kombinationen, av den låga 

riksnormen och långvarigt bidragsberoende, motverkas snarare barns deltagande i samhället 

som är ett uttryckligt mål i Regeringsformen. Det går även tvärt emot socialtjänstlagens 

portalparagraf 1 kap. 1 § SoL som ska främja ett aktivt deltagande i samhället.  
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Det jag kan konstatera är att utformningen av målet i 4 kap. 1 § SoL inte ger utrymme för att 

garantera barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Mot bakgrund av att barns rätt 

till utveckling och deltagande i samhället kan hindras ifrågasätter jag om det utgör en skälig 

levnadsnivå? Ur ett barnrättsperspektiv anser jag inte att målet med försörjningsstödet 

uppfylls. Istället ifrågasätter jag om Sverige verkligen lever upp till artikel 6 och artikel 27 i 

barnkonventionen. Så länge inte barn själva kan välja i vilken familj de ska växa upp i anser 

jag att det är av högsta vikt att ur ett barnrättsperspektiv se över riksnormen, så att barn som 

lever i ekonomisk utsatthet kan få en värdig uppväxt, där deras grundläggande rättigheter 

beaktas.  

 

6.2 Barns grundläggande rättighet till utveckling    

Barns rätt till utveckling är en av de mest grundläggande principerna i barnkonventionen och 

är avgörande för flera andra grundläggande rättigheter. Rättigheterna för barnets utveckling 

ges därmed mycket stort utrymme i barnkonventionen. Med avseende på detta anser jag att 

barns utveckling inte har lika stort utrymme i svensk rätt som i barnkonventionen. 

Socialnämnden ska nämligen enbart ”verka för” att barn växer upp under goda förhållanden 

samt att ”främja” en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam och social utveckling 

hos barn (5 kap. 1 § SoL).  

 

Jag har förståelse för att socialtjänstlagen är en ramlagstiftning där övergripande mål ska vara 

vägledande för kommunerna. Dessa mål borde vara starka och tydligt formulerade så att varje 

kommun kan sträva efter dem. Dock ifrågasätter jag om målen i 5 kap. 1 § SoL är tillräckligt 

starka för att faktiskt ge barn rätt till den utveckling som stadgas i barnkonventionen. Om 

kommunerna ska använda sig av målen i ramlagen som ramar för sitt arbete anser jag att 

dessa mål borde stärkas och tydligare betona vikten av barns rätt till utveckling.  

 

Sveriges regering hävdar i den senaste kartläggningen, om hur den svenska lagstiftningen 

stämmer överens med rättigheterna i barnkonventionen, att det nuvarande välfärdssystemet 

uppfyller de krav som barnkonventionen ställer upp, även i fråga om ekonomisk utsatthet. Jag 

ifrågasätter vilket perspektiv som regeringens kartläggning har utgått från. Intar den verkligen 

det kritiska barnrättsperspektiv en sådan granskning bör inta? För att fortsätta vara ett ledande 

land inom välfärdsfrågor och barns rättigheter, anser jag, att regeringen måste kunna vara 

självkritisk i granskningen. Jag vill även påminna om kommentaren i regeringens proposition 
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om godkännande av barnkonventionen (se kapitel 5:1). Där konstaterandet att den svenska 

lagstiftningen väl motsvarade barnkonventionens krav, inte fick leda till att Sverige i 

framtiden blundar för olika problem som kan möta barn i Sverige. Jag anser att det idag finns 

ett problem i att barn på grund av ekonomisk utsatthet inte kan delta i samhället som andra 

barn och att deras grundläggande rättighet till utveckling hotas.  

 

Det har även konstaterats att det framförallt är välutvecklade rika länder som måste arbeta 

med målet om barns utveckling i barnkonventionen. Jag ifrågasätter om Sverige använder det 

yttersta av sin förmåga och tillgängliga resurser, för att ge barn i ekonomiskt utsatta familjer 

de förutsättningar som krävs för deras utveckling. Om Sverige hade tillämpat 

barnkonventionen fullt ut hade målet för barns rätt till utveckling varit högre och 

socialnämnden hade i samband med biståndsprövningen varit tvungen att beakta barnets rätt 

till utveckling i högre grad. 

 

6.3 Individualiseringen - ett hot mot barnets rättigheter 

Vid behovsprövningen för bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL ska insatsen riktas till den enskilde. I 

förarbetena ansågs barnperspektivet inte vara tillräckligt tydligt för att påvisa barnets behov 

vid biståndsbedömningen. Visserligen framgår att hänsyn till barns behov ska tas, men som 

jag kan se det tas inte denna hänsyn i tilläcklig mån. I en socialstyrelsens kartläggning av 

kommunernas styrdokument visades tydligt att det finns brister när det gäller 

barnperspektivets användning vid biståndsbedömningen. I flertalet kommuner var inte 

barnperspektivet upptaget en enda gång i styrdokumenten och i andra kommuner saknades ett 

genomgående barnperspektiv. Trots att barns situation påverkas i allra högsta grad av 

biståndsbedömningen är barns rättigheter inte ett prioriterat område. 

 

Det heter att biståndet ska bedömas utifrån en helhetsbedömning. Betydelsen av den är att se 

till förhållandet mellan individen och samhället. Efter denna genomgång kan jag se att barnets 

behov inte har tagits i beaktande om barnet riskerar att hamna utanför samhället. Istället 

handlar det om en helhetsbedömning som utgår från den vuxne individen.  

 

Utifrån de förarbeten som jag har granskat kan jag se att individens rättigheter i samhället har 

kommit till allt större uttryck och även att individens ansvar har kommit att betonas allt mer.  
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Denna iakttagelse kan stärkas av Lars D Eriksson resonemang som betonar att familjens 

betydelse successivt har byggts bort i takt med samhället fokuserar allt mer på en 

individualistisk syn, där varje person har rättigheter. Eriksson menar att det kan utgöra stora 

prövningar för det nuvarande välfärdssystemet eftersom staten genom individualiseringen, i 

större mån förutsätts gripa in i samhälleliga och ekonomiska processer utan att ta hänsyn till 

sociala strukturer, vilket medför en social orättvisa.111 Liknande resonemang har förts av 

andra forskare112 som menar att frågan om barns skydd har fått en större betydelse mot 

bakgrund av att de individuella rättigheterna har kommit att fokusera mer på varje enskilt 

rättssubjekt.  

 

Denna ökade individualisering ger enligt min mening upphov till ett behov av en förändrad 

syn på barnrätten. Frågan om barns egna rättigheter och individuella behov måste ges större 

utrymme. Jag kan se ett problem i att barn vid biståndsprövningen betraktas som en ”del av 

familjen” och inte som en enskild individ. Stadgandet i 4 kap. 1 § SoL visar på denna 

problematik. Det är en individuell rättighet som ska ges till den enskilde. Med avseende på 

individualiseringen ser jag ett problem i att barn fortfarande ses som ett ”bihang” till familjen, 

i alla fall vid biståndsprövningen. Förändringen mot individuella rättigheter synliggör inte alla 

individers behov, i varje fall inte barnets. I utredningen Barn och ungdomars välfärd 

påpekades att barn ska betraktas som ett eget handlande och tänkande subjekt. Min iakttagelse 

är att barn i samband med biståndsbedömningen inte ses som egna individer och deras behov 

och rättigheter riskerar därmed att inte bli tillräckligt beaktade.  

 

Barnets behov i samband med biståndsprövningen togs särskilt upp i utredningen om stärkt 

stöd och skydd för barn och unga. Utredningen uppmärksammade bristen av barnperspektivet 

vid biståndsbedömningen och föreslog att det skulle inrättas ett helt eget lagrum för 

bedömning av bistånd till barn. Möjligen är detta en väg att gå för att lyfta fram barns 

individuella rättigheter vid biståndsprövningen. 

 

Även barn är bärare av rättigheter och i takt med den ökande individualisering som sker anser 

jag att barnrättsperspektivet måste få en större betydelse. Risken är annars att 

individualiseringen kan leda till att barns behov och barns rättigheter riskerar att gå förlorade i 

                                                 
111 Eriksson 1995. 
112 Jacobsson, Nilsson och Wennberg 2012.  
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denna individualisering. Jag ser ett behov i att barnrättens betydelse inom detta område måste 

stärkas för att inte kollidera med den individualiserade välfärden. 

 

6.4 Regionala skillnader och barns rätt till icke diskriminering  

Sett utifrån ett barnrättsperspektiv medför socialtjänstlagens konstruktion, i form av en 

ramlagstiftning, konsekvenser för barns rättigheter. Jag har förståelse för att kommunerna har 

till uppgift att fylla ut ramlagstiftningens innehåll, men samtidigt ställer jag mig kritisk till hur 

lämpligt det är utifrån ett barnrättsperspektiv. FN:s Kommitté för barnet rättigheter har riktat 

kritik mot att barns rätt till icke-diskriminering inte garanteras i praktiken. Särskilt 

uppmärksammades att skillnaderna mellan kommunerna har ökat och att det medför 

konsekvenser när det gäller barns möjligheter att ta del av sina rättigheter.  

 

Socialstyrelsens kartläggning visade att begreppet skälig levnadsnivå i vissa kommuner tolkas 

som att det är riksnormen i sig som utgör den skäliga levnadsnivån. Det medför att barn i 

vissa kommuner kan komma att få ett ännu lägre försörjningsstöd som enbart grundar sig på 

riksnormen. På grund av riksnormens låga belopp, ifrågasätter jag, om barns behov har tagits i 

beaktande i dessa kommuner. Med avseende på att barn inte kan välja i vilken kommun de 

ska växa upp i anser jag att kritiken från FN:s barnrättskommitté är befogad. Som jag ser det 

medför de regionala skillnaderna i denna fråga en risk i att barns lika värde inte beaktas 

tillräcklig mån och det kan medföra en risk för diskriminering.  

 

6.5 Barns ekonomiska utsatthet - särskilt kopplat till specifika grupper 

FN:s Kommitté för barnets rättigheter har uppmärksammat att den stora andelen barn som 

lever i ekonomisk utsatthet i Sverige finns specifikt inom vissa grupper av barnfamiljer. Även 

Salonens forskning och Socialstyrelsens granskningar visar tydligt att vissa grupper i 

samhället löper en högre risk att bli ekonomiskt utsatta och oftare söker bistånd enligt 4 kap. 1 

§ SoL. En av dessa grupper är ensamstående förälder med barn.  

 

När det gäller att särskilt vissa grupper har en större risk att bli ekonomiskt utsatta är det av 

vikt att även se det i samband med att kraven för att berättigas försörjningsstöd har ökat. Det 

handlar främst om ökade krav på att den biståndssökande ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande och vara villig att flytta till en annan del av landet för att ta ett jobb. Det ställs 

högre krav på individen. Om den enskilde inte vill delta i de arbetsmarknadsrelaterade 
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åtgärderna kan försörjningsstödet dras in. Den vuxnes valfrihet kan då medföra konsekvenser 

för det enskilda barnets rättigheter, som faktiskt inte har någon valfrihet i att välja familj. Det 

är dock farligt att tro att den enskildes valfrihet är den enda orsaken ekonomisk utsatthet. Mot 

bakgrund av att det är särskilt vissa grupper som är utsatta för att hamna i ekonomisk utsatthet 

tror jag inte att det grundar sig enbart i den enskildes handlingar och val. Snarare grundar det 

sig i en djupare problematik som har sin orsak i konstruktionen av vårt rättssystem. Min 

analys stärks av Salonens och Wennbergs resonemang, som har påpekat att dessa grupper kan 

ha skapats på grund av strukturella problem.  

 

Utifrån att anlägga olika perspektiv på välfärdssystemets konstruktion kan systemet tolkas 

som att det är konstruerat utifrån ett synsätt som inte är anpassade efter alla grupper. 

Wennberg113 har gett ett exempel där hon har granskat välfärdsystemet utifrån ett 

genusperspektiv. Wennberg ifrågasatte den grundläggande idén till välfärdssystemet nämligen 

att hela systemet baseras på grundtanken om att betalt arbete är en förutsättning för social 

trygghet och jämställdhet. Det medför att en ensamstående förälder med barn inte passar in i 

den modell som välfärdssystemet är skapat utifrån och att konstruktionen därmed missgynnar 

de ensamstående kvinnorna.  

 

Mot bakgrund av att andelen ensamstående med barn som lever i relativ fattigdom närmare 

har tredubblats under de senaste åren anser jag att det finns en poäng i Wennbergs 

resonemang. När det gäller barns rättigheter medför konstruktionen av välfärdssystemet att 

barn i vissa familjer har betydligt högre risk att växa upp i ekonomisk utsatthet. Dessa barn 

har större risker att gå miste om sina rättigheter. När konstruktionen på det här sättet medför 

konsekvenser för barns rättigheter anser jag att det är viktigt att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till välfärdssamhällets konstruktion. 

 

6.6 Bekämpa ekonomisk utsatthet - med eller utan barnrättsperspektiv? 

I såväl regeringens femte rapportering till FN:s kommitté för barnets rättigheter som i 

regeringens budgetproposition för 2013 tycks lösningen för ekonomisk utsatthet bland 

barnfamiljer främst vara koncentrerade tillarbetsmarknadsrelaterade åtgärder.  

 

                                                 
113 Wennberg 2008.  
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Utifrån ett barnrättsperspektiv kan jag se två problem i med detta. Mot bakgrund av det 

resonemang som jag förde i ovanstående kapitel anser jag att dessa arbetsmarknadsrelaterade 

åtgärder måste ta hänsyn till strukturella problem. Annars risken stor att barn i vissa familjer 

fortfarande kommer ha betydligt högre risk att växa upp i ekonomisk utsatthet.  

 

Det andra problemet jag kan se efter är att det saknas konkreta förslag till att direkt förbättra 

för barn som lever i ekonomisk utsatthet. I en artikel i tidsskriften Akademikern114 gjordes en 

undersökning bland Sveriges riksdagspartier för att undersöka vad de ansåg kunde vara 

lösningen på frågan med barnfattigdom. Genomgående handlade åtgärderna om arbete, och 

mindre om faktiska lösningar för barns situationer.  

 

När det gäller att det inte finns några konkreta förslag till att förbättra barns situation i 

ekonomisk utsatthet, anser jag, att Sverige måste ta kritiken och rekommendationerna från  

FN:s barnrättskommitté på större allvar. Kommittén uttryckte oro för den stora andel barn 

som levde i ekonomisk utsatthet och rekommenderade bland annat att Sverige skulle införa en 

tydlig strategi för att kunna bekämpa den ekonomiska utsattheten.  

 

Regeringen svarade med att det finns en handlingsplan som går ut på de samlade åtgärderna 

inom olika områden, bland annat inom arbetsmarknaden. Dessutom menade regeringen att det 

finns flera direkta bidrag och andra åtgärder som är till för att förenkla för föräldrar att 

kombinera familj med arbete. Flera gånger framhålls att Sverige internationellt sett har ett 

mycket välutvecklat välfärdssystem. Jag får uppfattningen av att regeringen är nöjd med de 

bidrag som finns. Jag ser betydelsen med att bidrag finns och utan dessa bidrag hade 

situationen för barn i ekonomisk utsatthet troligen varit mer problematisk. Det jag saknar här 

är att det inte finns någon analys om dessa åtgärder är tillräckliga för att skydda barns 

rättigheter.  

 

Jag har i denna genomgång visat att barn i ekonomisk utsatthet trots bidrag och 

försörjningsstöd kan gå miste om sina mest grundläggande rättigheter. Barnrättsperspektivet 

måste stärkas, eftersom det inte synliggörs i tillräcklig mån. Regeringens arbete bör 

kompletteras med en kraftfull strategi för att ta tillvara på barns rättigheter när de befinner sig 

eller riskerar att hamna i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap. 

                                                 
114 Forsberg Björn, Jobb är medicinen, Akademikern, nr 8, 2012. 
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För att stärka barnrättsperspektivet i frågan om ekonomiskt bistånd ifrågasätter jag även om 

det räcker att upprätthålla en dialog med kommunerna i arbetet för att bekämpa ekonomisk 

utsatthet. Socialstyrelsens kartläggning visar att det finns regionala skillnader och att 

avsaknaden av en definition av begreppet skälig levnadsnivå medför olika bedömningar. 

Kommunerna verkar vara i behov av mer stöd och hjälp för att biståndsbedömningarna ska 

genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Vidare anser jag att riksnormen behöver ses över. För 

barn som långvarigt lever på försörjningsstöd medför det risker för barnets mest 

grundläggande rättigheter. Riksnormen behöver därmed anpassas efter de förhållanden som 

finns idag, bland annat så att försörjningsstödet även omfattar Internet och dator, som har 

blivit en viktig del ibland annat barns skolarbete. Jag anser att Sverige har en god grund att stå 

på för att sträva efter att barns rättigheter ska beaktas även vid ekonomisk utsatthet. 

 

6.7 Slutsatser 

Utifrån ett barnrättsperspektiv medför konstruktionen av rätten konsekvenser för barns 

rättigheter. Dels handlar det om att försörjningsstödets konstruktion, vars mål är att 

tillförsäkra en skälig levnadsnivå, inte ger utrymme för att garantera barns rättigheter i 

enlighet med barnkonventionen. Dels handlar det om att konstruktionen av socialtjänstlagens 

mål medför att barns grundläggande rätt till utveckling i samband biståndsprövningen inte kan 

beaktas i tillräcklig mån.  

 

Vidare medför de regionala skillnaderna, när det gäller bedömningen av bistånd, att barns lika 

värde inte beaktas på samma sätt. Konstruktionen av välfärdssystemet medför att barn i vissa 

familjer har betydligt högre risk att växa upp i ekonomisk utsatthet och gå miste om 

rättigheter.  

 

Slutligen ser jag en fara i att barn i samband med biståndsbedömningen inte ses som egna 

individer. Trots individualiseringen har inte barnets situation vid biståndsprövningen 

förstärkts och barnet riskerar att enbart ses som ett ”bihang” till familjen. Barns rättigheter 

behöver stärkas inom området för biståndsprövning för att inte kollidera med den 

individualiserade välfärden.  
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Avslutningsvis 

Sverige är folkrättsligt förpliktat att följa de internationella överenskommelserna och dessa 

betonar särskilt barns rätt till utveckling. Att det finns skillnader i barns förutsättningar har jag 

förståelse för men när skillnaderna beror på systemets konstruktion och dess genomförande, 

anser jag, att det är berättigat att vara kritisk. Sverige har åtagit sig att efterleva 

barnkonventionen men kan ändå inte ge alla barn den levnadsstandard som krävs för barns 

utveckling. Alla barn har lika värde, även barn som lever i ett socialt utanförskap på grund av 

ekonomisk utsatthet! 

 

Under arbetets gång har jag fått en ökad förståelse för rättssystemets konstruktion och att dess 

följder kan se olika ut beroende på vilket perspektiv som anläggs på rätten. Det som jag först 

ansåg vara ett ganska ”oskyldigt” lagrum har efter det att jag har intagit ett kritiskt perspektiv 

till rättsystemet visat sig ha en mycket större betydelse. Efter denna granskning inser jag att 

systemet konstruktion verkligen får följder för barns rättigheter. Det har medfört att jag själv 

har fått ett förändrat förhållningssätt till rätten, vilket jag kommer att ha med mig i mina 

framtida utmaningar.  
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