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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att granska rättssäkerheten i tillämpningen av mål om ekonomiskt 

bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen i förvaltningsdomstolarna, med fokus på Förvaltningsrätten 

i Stockholm. Studien visar att överklagandefrekvensen har ökat under åren 2013–2018 i alla 

förvaltningsrätter och att ändringsfrekvensen var 11 procent. Väldigt få mål fick prövningstillstånd i 

kammarrätterna och i Högsta förvaltningsdomstolen och under en procent av målen fick bifall.  

Till Förvaltningsrätten i Stockholm överklagades drygt två procent av socialtjänstens avslagsbeslut om 

ekonomiskt bistånd, vilket kan jämföras med andelen överklaganden av socialförsäkringsmål som var 

43 procent. Av besluten som överklagades fick tre procent av de klagande bifall. En närmare granskning 

av 100 domar från Förvaltningsrätten i Stockholm år 2018 visade att störst chans att få bifall har de 

mål som handlar om vad som är ett behov enligt Socialtjänstlagen. De mål som rör att den klagande 

själv anses kunna tillgodose behovet eller inte anses medverka i utredningen hade minst chans att få 

bifall. Förekomst av bevis samvarierade med bifall för båda parter. Vilka de klagande är eller om barn 

finns i hushållet påverkade inte utfallet och barns behov belystes inte alls. Vilken enhet och domare 

hos Förvaltningsrätten som dömt i målet samvarierade också med utfallet. 

Analysen utifrån rättssäkerhet visar att den ur ett formellt perspektiv är hög. De flesta fick avslag och 

besluten var därmed förutsebara. Rättssäkerheten minskade dock genom utfallets samvariation med 

vilken enhet och domare som dömt. Ur ett materiellt perspektiv på rättssäkerhet innebar 71 procent 

av avslagen att den enskilde inte tillförsäkrades en skälig levnadsnivå. Krav ställdes på den klagande 

som gjorde att bedömningen kom att handla om vad den klagande kunde ha gjort för att tillgodose 

behovet själv, inte huruvida denne faktiskt kunde det. Detta tillsammans med att högre beviskrav 

eventuellt ställdes i dessa mål gör att rättssäkerheten ur ett materiellt perspektiv kan ifrågasättas. 

 

Nyckelord: Ekonomiskt bistånd, rättstillämpning, rättssäkerhet, domsgranskning, överklaganden 
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Abstract 

The aim of this thesis has been to examine the legal certainty in in the application of law concerning 

social assistance according to Chapter 4, Section 1 of the Social Services Act in all administrative courts, 

focusing the Administrative Court in Stockholm. The study shows that the frequency of appeals has 

increased during the years 2013–2018 in all administrative courts and that the frequency of overturned 

decisions was 11 percent. Very few cases were given a review permit in the higher instances of the 

administrative courts and less than one percent were overturned.  

About two percent of the social services' decisions to reject social assistance was appealed to the 

Administrative Court in Stockholm, which can be compared with the proportion of appeals in social 

insurance cases being 43 percent. Of those who were appealed, three percent of the appeals were 

overturned. A closer examination of 100 cases from the Administrative Court in Stockholm in 2018 

showed that the greatest chance of getting an approval was in cases that concern the definition of  

what constitutes “a need” according to the Social Services Act. Cases where the applicant was seen as 

being able to meet the need oneself, or who did not cooperate during the investigation, had the least 

chance of being approved. The presence of evidence covaried with approval for both parties. Who the 

appellants are or if there are children in the household did not affect the outcome and children's needs 

were not addressed at all. Which unit and judge at the Administrative Court also affected the outcome.  

The analysis based on legal certainty shows that it exists from a formal perspective. Most cases were 

rejected, and the decisions were thus predictable. However, there was an absence of legal certainty 

through the covariation of the outcome with which unit and judge ruled. From a material perspective, 

71 per cent of the rejections meant that the individual was not assured a reasonable standard of living. 

Requirements were placed on the appellant, which meant that the assessment was about what the 

appellant could have done to meet the need himself, not whether he could actually meet the needs. 

This, together with the fact that higher evidentiary requirements may have been imposed in these 

cases, means that rule of law can be questioned from a material perspective. 

 

Keywords: Social assistance, application of legal rules, legal certainty, review of judgments, appeals 
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1. Inledning 

Din ansökan avslås då den inte avser behov enligt socialtjänstlagen. 

-------------------------------------- 

Behovet kan tillgodoses genom överskott av inkomster från förra månaden, du har ett eget ansvar för 

att spara av dina inkomster. 

--------------------------------------- 

Ett beaktande av barnperspektivet har gjorts. Du får avslag på din ansökan om försörjningsstöd och 

bistånd till hyra och el eftersom barnets bästa i detta fall är att föräldrarna får ett arbete med egen 

inkomst. 

Meningarna ovan är motiveringar för avslag om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. De är 

justerade men bygger på verkliga avslagsmotiveringar jag läst när jag tidigare arbetade med 

socialjuridisk rådgivning inom frivilligorganisationen Sociala missionen som verkar i Stockholm. 

Organisationen har specialiserat sig på att stötta människor i att få sina rättigheter tillgodosedda i 

kontakt med myndigheter. I det arbetet mötte jag många människor som fått avslag på ekonomiskt 

bistånd till de mest grundläggande behoven, som hyra, mat och medicin. 

I Sverige har ekonomiskt bistånd i nuvarande konstruktion en funktion av att vara ett yttersta 

skyddsnät när människor har uttömt alla andra möjligheter till försörjning (prop. 2015/16:136 s. 23). 

Tanken med Socialtjänstlagen (1980: 620) som trädde i kraft år 1982 var att komma ifrån den 

stigmatisering som präglat synen på fattiga. Till skillnad från det generella socialförsäkringssystemet 

skulle biståndet enligt Socialtjänstlagen utgå från det individuella behovet (Åström 1988; Hollander 

1995; Johansson 2001; prop 1979/80:1). Det gör att bedömningarna kan variera mycket mellan olika 

fall, vilket inte är konstigt. Däremot är det ur ett rättssäkerhetsperspektiv problematiskt när lika fall 

bedöms olika. Studier visar att variationerna har ökat över tid och att bedömningarna blivit mer 

restriktiva (Stranz 2007). 

Att kunna överklaga beslut är därför viktigt. Ett överklagande innebär en rätt till omprövning av en 

oberoende instans, där den enskildes rätt är avsedd att tas tillvara i en rättsprocess (Hollander 1995). 

Något som blev tydligt när Sociala missionen hjälpte till vid överklaganden var att det var svårt att få 

rätt till bistånd genom prövning i Förvaltningsrätten. Organisationen hjälpte till med överklagande 
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endast om det efter granskning av rättsläget bedömdes att det fanns en grund för ett sådant. Ungefär 

30–40 procent av besluten ändrades i de fall Sociala missionen var behjälpliga vid ett överklagande. 

För att ta reda på huruvida det var en hög eller låg andel ändrade beslut ville jag jämföra med statistik 

på hur många som faktiskt fick sina beslut ändrade av Förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd. 

Det är dock endast möjligt att genom statistik från Domstolsverket få reda på hur många mål som är 

avgjorda och ändrade enligt Socialtjänstlagen (2001:453) totalt. Dessa mål handlar om alla sorters 

bistånd, allt från hemtjänst till insatser som kontaktperson för ungdomar, bistånd, återkrav för bistånd 

mm. Ändrade mål behöver inte heller betyda att de ändras för den enskilde eftersom även avvisade 

eller avskrivna mål som inte sakprövats finns med i ändringsstatistiken (Caroline Wärnbring1). 

När jag år 2016 började arbeta med socialpolitik och socialförsäkringsfrågor i Riksdagen märkte jag att 

Försäkringskassans beslut var mer granskade än de om ekonomiskt bistånd. Jag arbetade där under de 

år som avslagsbesluten om sjukpenning ökade mycket. Inspektionen för socialförsäkringar (ISF) var 

mycket aktiva i att sammanställa och analysera förändringarna och visade till exempel att avslagen 

från Försäkringskassan ökade med över 500 procent under åren 2014–2017 (ISF 2018:12 s. 3).  

Det finns viss statistik om ekonomiskt bistånd, som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) samlar in från kommunerna, men den innehåller inte statistik om antal bifall och avslag.  

1.1 Problemformulering 

Allt fler hushåll är hänvisade till att under en lång tid leva på ekonomiskt bistånd. Dessa människor 

tillhör en av de mest utsatta grupperna i Sverige med höga ohälsotal och högre dödlighet än övriga 

befolkningen (Bergmark 2016). Dålig ekonomi påverkar möjligheterna att göra hälsosamma val och ger 

en låg status och ekonomisk stress, något som påverkar såväl den psykiska som fysiska hälsan (ibid.). 

Det finns få intresseorganisationer som belyser villkoren för ekonomiskt utsatta och det är fortfarande 

skamfyllt för många att vara i behov av och ansöka om ekonomiskt bistånd (Angelin & Starrin 2012). 

Enligt Johansson (2019) är det i Sverige ungefär 30 procent av de som enligt officiella beräkningar 

uppskattas leva i fattigdom som får ekonomiskt bistånd, vilket innebär att det troligen finns fler som 

har behov än som söker/får bistånd. 

Hur många beslut om ekonomiskt bistånd som beviljas och hur många som avslås kan vara ett sätt att 

följa generositeten/restriktiviteten inom området (Stranz 2007). Jag ville därför ta reda hur många 

 
1 Mejlkommunikation med Caroline Wärnbring, Analytiker, Ekonomiavdelningen, Enheten för analys och finansiering, Domstolsverket. 2020-

05-18. Finns hos författaren. 
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avslagsbeslut om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten som överklagas till domstol, hur många av 

dem som får beslutet ändrat och varför. Trots att överklaganderätten anses vara viktig hittade jag få 

undersökningar om Förvaltningsrätten som rättstillämpare i frågor om ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Många överklaganden kommer inte längre än till Förvaltningsrätten eftersom det 

krävs prövningstillstånd till nästa instans, Kammarrätten. Förvaltningsrättens beslut blir på så sätt 

viktiga. Överklaganderätten gör att det blir möjligt för den enskilde att få sin sak prövad och eventuellt 

ändrad av en oberoende domstol och är en viktig komponent för rättssäkerheten (Hollander 1995 s. 

39 f). Genom denna studie hoppas jag kunna bidra till kunskapen om hur domstolsprövningen ser ut 

och faller ut gällande beslut om ekonomiskt bistånd som överklagas till domstol. Då det finns få tidigare 

studier av ekonomiskt bistånd i förvaltningsdomstolarna kommer delar av resultatet att jämföras med 

avslagsbeslut från socialtjänsten och ett liknande område, socialförsäkringsmål. Genom en närmare 

granskning av ett urval av domar vill jag också belysa hur tillämpningen av ekonomiskt bistånd ser ut. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att granska rättssäkerheten i tillämpningen av mål om ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen i förvaltningsdomstolarna, med särskilt fokus på Förvaltningsrätten i 

Stockholm. Detta görs dels genom en frekvensundersökning av mål om ekonomiskt bistånd i 

förvaltningsdomstolarna, dels genom en domsgranskning där ett urval av domar studeras närmare. 

Resultaten jämförs med socialförsäkringsmål och Stockholm stads avslagsbeslut avseende ekonomiskt 

bistånd och analyseras därefter i förhållande till begreppen formell/materiell rättssäkerhet. 

Mina frågeställningar är:  

1. Hur ser överklagande- och ändringsfrekvensen ut i mål rörande ekonomiskt bistånd i Sveriges 
förvaltningsdomstolar i jämförelse med socialförsäkringsmål mellan åren 2013–2018? 
 

2. Hur många avslagsbeslut från socialtjänsten i Stockholm stad om ekonomiskt bistånd 
överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm åren 2013–2018 och hur många av dem fick 
bifall? 
 

3. Vad påverkar rättstillämpningen i domar om ekonomiskt bistånd från Förvaltningsrätten i 
Stockholm år 2018 och finns det skillnader mellan avslagsbesluten från Stockholm stad och 
domarna? 
 

4. Finns faktorer gällande domstolarnas lagtolkning, tillämpning och bevishantering som 
påverkar rättssäkerheten ur ett materiellt och formellt perspektiv? 
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1.3 Definitioner och avgränsningar 

Ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § har olika benämningar, bland annat socialbidrag, 

bidrag, stöd eller försörjningsstöd. Jag kommer att använda begreppet ekonomiskt bistånd eller bara 

bistånd. Försörjningsstöd är inte samma sak som ekonomiskt bistånd utan utgör endast en del av det. 

Begreppet socialbidrag används av många forskare, men jag kommer inte att använda termen, dels 

eftersom det inte heter så längre, dels för att begreppet bidrag fått en negativ klang. 

Undersökningen görs utifrån en svensk kontext och det är endast den svenska lagstiftningen som 

omfattas. Med lagstiftning avses själva lagen som här är Socialtjänstlagen, samt övriga rättskällor som 

exempelvis förarbeten och rättspraxis. Även Europakonventionen om mänskliga rättigheter och 

Barnkonventionen som är svensk lag behandlas samt domar från Europadomstolen med relevans för 

det studerade området. 

Med tillämpning1 avses i denna uppsats den rättsliga bedömningen som domstolen gör (Åström 1988; 

Hollander 2009). Det handlar om hur lagstiftningen används för att komma fram till ett avgörande, det 

vill säga hur lagen tolkas och hur tolkningen appliceras på verkligheten (Åström 1988). I denna 

undersökning har begreppet tillämpning avgränsats till fem olika teman. Dessa är parterna i målet, 

rättsliga krav, utfall och domskäl, domstolens sammansättning och processuella faktorer. Dessa 

beskrivs närmare i metodkapitlet. 

Tillämpningen i domstolarna leder till ett beslut, eller utfall, vilket är det begrepp som främst används 

i uppsatsen.  Den skriftliga produkt som är resultatet av tillämpning och utfall kallas för dom. Domar 

kan också kallas för rättsfall, mål eller rättspraxis. I uppsatsen används dessa begrepp parallellt. 

Prejudikat är däremot endast domar från högsta instans, för förvaltningsdomstolarna är det Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD), som förut hette Regeringsrätten. Domsgranskningen har avgränsats till 

Förvaltningsrätten i Stockholm. De som överklagar kallas i uppsatsen för klagande, eftersom de 

benämns så av domstolen. 

Rättssäkerhet2 är ett omfattande begrepp. I denna studie delas den in i materiell och formell 

rättssäkerhet, vilket utvecklas i kapitlet om teoretiska utgångspunkter. Rättssäkerhetsbegreppet 

används både för att analysera frekvensundersökningen och domsgranskningen. I den senare 

 
1 Tillämpningen av rätten är ett vidare begrepp som omfattar fler aspekter, men avgränsas i studien till dessa fem teman. 
2 Rättssäkerhetsbegreppet är omfattande och presenteras i studien översiktligt. Det finns mycket skrivet om begreppet och olika teorier om 
vad rättssäkerhet egentligen är. I denna studie sker analysen utifrån en indelning i formell och materiell rättssäkerhet, vilket vissa menar att 
det inte går att göra (ex. von Essen 2010).  
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avgränsas begreppet rättssäkerhet till domstolarnas lagtolkning, tillämpning och syn på bevisning, 

vilket utvecklas i kapitlet teoretiska utgångspunkter. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel som innehåller en rättslig genomgång av området 

ekonomiskt bistånd och en beskrivning av processen i förvaltningsdomstolarna, ekonomiskt bistånd i 

siffror samt överklagandestatistik. Därefter presenteras två myndighetsrapporter som utgör underlag 

för en komparativ analys.  

I följande kapitel redogörs för den forskning som finns om bedömningar i domstol gällande ekonomiskt 

bistånd, samt några studier om bedömningar i socialtjänsten. Utifrån forskningen förs också ett 

resonemang om socialtjänstlagens karaktär. En kort internationell utblick presenteras också. Efter 

kapitlet om tidigare forskning följer en presentation av några teoretiska utgångspunkter som används 

i analysen av rättssäkerhet i tillämpningen. 

Nästa kapitel i uppsatsen handlar om metoden och de metodologiska överväganden som gjorts. 

Uppsatsens design presenteras och hur sökningen för att få fram frekvenser och urvalet för 

domsgranskningen gjorts. Sedan beskrivs materialet och processen för att göra mätbara variabler av 

domarna. Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av hur bearbetning och analys av materialet 

genomförts och en reflektion över de valda metoderna. 

I följande kapitel redovisas resultat och analys. Först presenteras frekvensundersökningen och sedan 

undersökningen av rättstillämpningen i de granskade domarna. En komparativ analys och en 

sambandsanalys görs i samband med att resultaten presenteras och en analys utifrån teoretiska 

utgångspunkter görs därefter i ett eget kapitel utifrån de teoretiska utgångspunkter som presenterats. 

I slutdiskussionen sammanfattas uppsatsens resultat som sedan diskuteras utifrån vad tidigare 

forskning kommit fram till. I en avslutande diskussion görs några reflektioner utifrån egna 

erfarenheter, de senaste lagändringarna och biståndets dubbla funktion. Till sist framförs några tankar 

om vilken ytterligare kunskap som behövs inom området. 
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2. Bakgrund 

Här görs en genomgång av rättsområdet ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Statistik gällande 

ekonomiskt bistånd för riket och för Stockholm presenteras samt en rapport om socialförsäkringarna. 

Sist beskrivs överklagandeprocessen och förvaltningsprocessen i domstol. 

2.1 Ekonomiskt bistånd som rättsligt område 

Ekonomiskt bistånd är ett omfattande område med många olika infallsvinklar. Nedan redogörs för 

ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § ur ett rättsligt perspektiv. 

2.1.1 Socialtjänstlagens tillkomst 

Den första socialtjänstlagen trädde i kraft år 1982 efter en 10 år lång utredning, den så kallade 

socialutredningen (SOU 1977:40). Utredningen lades fram år 1977 och innehöll förslag på stora 

förändringar inom socialvården, bland annat föreslogs de tre tidigare lagarna socialhjälpslagen, 

nykterhetsvårdslagen och barnavårdslagen, ingå i den nya socialtjänstlagen. En helhetssyn på individen 

betonades och ekonomiska problem skulle likställas med andra sociala problem (ibid.). 

För att motverka skillnader mellan kommuner fanns i socialutredningen ett förslag om en annan lag 

som kallades för ett socialförsäkringstillägg (SOFT) som skulle administreras av försäkringskassorna. 

Den skulle bland annat omfatta arbetslösa, socialförsäkrade, arbetande och pensionärer med 

otillräckliga inkomster och biståndet skulle vara enhetligt. Syftet beskrevs vara att minska 

behovsprövningen och stärka den enskildes rättigheter. Den nya socialtjänstlagen skulle därmed bara 

reglera det ekonomiska stödet som var behovsprövat (ibid.).  

När regeringen några år senare lade fram propositionen Om socialtjänsten (prop. 1979/80:1) hade 

lagförslaget om ett socialförsäkringstillägg tagits bort, istället skulle allt ekonomiskt bistånd regleras 

genom socialtjänstlagen. Socialtjänstlagens konstruktion sades vara en målinriktad ramlagstiftning och 

i propositionen föreslogs målen inleda hela lagen (prop. 1979/80:1).  Den så kallade portalparagrafen 

har inte ändrats sedan dess och lyder: 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
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Själva biståndsparagrafen, 6 §, löd i förslaget:  

Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans 

behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.  

I den nya lagen fanns det också en rätt att överklaga beslut (prop. 1979/80:1 Del A s. 525). Det 

betonades att den nya lagen skulle ha en annan syn på biståndsbehövande än tidigare:  

Den tid är sedan länge förbi då man i praktiken omyndigförklarade den som var tvungen att söka 

socialhjälp genom att utan större urskiljning ge honom mat- eller klädeskuponger i stället för 

pengar (prop. 1979/80:1 Del A s. 205). 

Det fanns dock ett antal krav för att erhålla biståndet. Den som var arbetsför kunde endast tillfälligt få 

bistånd tills han eller hon själv kan klara sin försörjning. Den enskilde skulle i första hand själv tillgodose 

sina behov genom egna inkomster eller tillgångar eller genom annan huvudmans försorg 

(prop.1979/80:1 Del A s. 526 f). Socialtjänstens ansvar skulle endast finnas fram till att den 

huvudmannen tog ansvaret (prop. 1979/80:1 Del A s. 144, 184). 

Den nya socialtjänstlagen utformades med syfte att kommunerna skulle få stor frihet att arbeta utifrån 

sina förutsättningar, men den enskilde skulle genom biståndet samtidigt tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Lagstiftaren ville dock inte närmare precisera vad en sådan innebar: 

Bl.a. måste detta bedömas med utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilka den 

hjälpbehövande lever. Det måste därför överlämnas åt kommunerna att fastställa vilken levnadsnivå som 

skall anses skälig (prop. 1979/80:1 Del A s. 186). 

En skälig levnadsnivå har genom senare förarbeten och domstolspraxis, framförallt när det gäller 

boende, preciserats som den nivå som ”låginkomsttagare på orten lever på” (prop. 1996/97:124 s. 83, 

s. 169; RÅ 2008 ref. 21; RÅ 84 2:13). 

2.1.2 Prejudicerande domar om ekonomiskt bistånd på åttio- och nittiotalen 

Mellan åren 1983 och 1996 kom sammanlagt 165 domar om bistånd enligt Socialtjänstlagen från 

Regeringsrätten (Svensson 2000 s. 132). Här kommer ett urval att presenteras.  

Yttersta ansvaret 

Åren efter att lagen införts kom flera domar som fastställde kommunens yttersta ansvar (se ex. RÅ 83 

2:70 RÅ 84 2:59; RÅ 85 2:34). Det uppfattades i dessa domar inte som intressant vad en person gjort 

före ansökan eller varför behovet fanns. Domstolen utgick ifrån om behovet verkligen kunde 

tillgodoses på alternativa sätt eller inte. 
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Arbetskravet 

I RÅ 84 2:92 och RÅ 85 2:5 kom domstolen fram till att hjälpsökande som utan giltigt skäl vägrar att ta 

anvisat arbete kan nekas bistånd. Den biståndsbehövande ska vara anmäld som arbetssökande på 

arbetsförmedlingen och söka arbete. I RÅ 86 ref. 6 konstaterades att den som är arbetslös är skyldig 

att söka arbete och att godta anvisat arbete. Den arbetslöse bör också delta de i åtgärder som 

samhället ställer till förfogande för arbetslösa, exempelvis i form av arbetsmarknadsutbildning.  

Skyldigheten att söka arbete utvidgades i RÅ 1995 ref. 97 där deltagande i en av socialnämnden 

arrangerad arbetssökarverksamhet kunde krävas för rätt till bistånd. Regeringsrätten fann att det inte 

kunde anses stå i strid med socialtjänstens grundtanke att en arbetslös var skyldig att delta i en 

arbetssökarverksamhet hos socialnämnden. Också grundutbildning i svenska språket bör kunna räknas 

till sådana åtgärder, konstaterade Regeringsrätten i RÅ 1995 ref. 88, eftersom det ”måste vara en 

förutsättning för att få arbete i Sverige att den arbetssökande i erforderlig grad behärskar detta språk”. 

I RÅ 1995 ref. 79 hade den enskilde vistats utomlands under den tid det sökta biståndet avsåg och 

ansågs av rätten då inte ha stått till arbetsmarknadens förfogande. I RÅ 1996 ref. 70 stadgas att det i 

skyldigheten att acceptera anvisat arbete ingår att acceptera de åtgärder i övrigt som samhället ställer 

till förfogande för arbetslösa. Till sådana åtgärder hör bland annat arbetsmarknadsutbildning, under 

förutsättning att det i det enskilda fallet kan antas att den erbjudna utbildningen på sikt leder till 

arbete.  

Planeringskravet 

Det var inte bara kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande som utvecklades genom rättspraxis.  

Även den så kallade ”planeringsskyldigheten” stadgades genom domarna RÅ 1994 ref. 50 och RÅ ref. 

1997 ref 2. Det innebar att socialtjänsten har rätt att räkna inkomster flera månader tillbaka i tiden 

även om pengarna inte fanns kvar. Det motiverades med att den enskilde genom att planera sin 

ekonomi hade kunnat spara en del av det uppkomna överskottet. Socialnämnden fick därigenom rätt 

att i biståndsberäkningen ta hänsyn till inkomster två månader tillbaka i tiden.  

Makars och sambos försörjningsansvar 

I rättsfallet RÅ 1995 ref. 48, fastslås att sambos har försörjningsansvar för varandra i mål enligt 

Socialtjänstlagen trots att de inte har underhållsskyldighet enligt Sambolagen (2003:376). I rättsfallet 

RÅ 1995 ref. 79 utökades försörjningsansvaret mellan makar och gentemot barn då övriga 

familjemedlemmars rätt till bistånd ansågs bortfalla då en av de vuxna i hushållet inte stod till 

arbetsmarknadens förfogande. Socialtjänsten fick genom domen rätt att ”beakta även den inkomst 
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som makan skulle ha kunnat förvärva om hon stått till arbetsmarknadens förfogande under den 

aktuella tiden”.  

Nöd 

En rätt till bistånd i en akut nödsituation stadgades i RÅ 1995 ref 56. Det handlade om en kvinna vars 

inkomster hade gått åt till betalning av räkningar, lån och andra skulder. Hennes fortlöpande inkomster 

översteg socialbidragsnormen, men då hon prioriterat att betala sina skulder, hade hon vid ansökan 

inga pengar. Rätten fastslog att eftersom kvinnan helt saknade medel till sitt uppehälle hade hon rätt 

till bistånd även om hon själv hade försatt sig i nödsituationen. Planeringskravet fick då ge vika för 

behovet som då ansågs vara avgörande. 

2.1.3 Lagändringar i Socialtjänstlagen år 1998  

En utredning inleddes år 1991 som mynnade ut i betänkandet Ny socialtjänstlag (SOU 1994:139) och 

sedan kom propositionen Ändring i socialtjänstlagen (prop. 1996/97:124) som ledde till år 1998 års 

reviderade lag. I denna infördes en riksnorm som fastställde vad som var skäliga kostnader för vissa 

poster eftersom utredningen visade att dessa utgifter inte skilde sig åt beroende på var man bor i 

landet och för att minska kommunala variationer. Dessa poster var: 

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon 

och radio- och TV-avgift  

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap 

i fackförening och arbetslöshetskassa (prop. 1996/97:124 s. 7). 

De poster som finns i punkt 1 sågs som behov som alltid finns och hur mycket varje post får kosta 

bestämdes genom riksnormen. I punkt 2 lades övrigt försörjningsstöd. Kostnader för behov som inte 

räknades upp i dessa punkter skulle anses tillhöra ”livsföring i övrigt”. För dessa kostnader, exempelvis 

flyttkostnader, skulder och hemutrustning togs överklagningsmöjligheten bort (prop. 1996/97:124). 

För att förtydliga den enskildes ansvar föreslog regeringen en språklig justering av dåvarande 

biståndsparagraf, som innebar att bistånd kan erhållas först om den sökande inte själv kan tillgodose 

sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Därigenom ansågs den enskildes eget ansvar 

framstå tydligare (prop. 1996/97:124 s. 75). Så här blev den nya lydelsen: 

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 
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I propositionen förtydligades också vad det innebar att stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket 

redan stadgats i rättspraxis. För att erhålla bistånd skulle den enskilde, enligt propositionen, vara aktivt 

arbetssökande och delta i arbetsmarknadspolitiska insatser. Det infördes också ett tillägg till 

biståndsparagrafen som gav socialtjänsten rätt att öka kraven på främst ungdomar upp till 25 år samt 

på dem i behov av särskilt stöd, genom krav på att delta i praktik eller annan kompetenshöjande 

verksamhet. Den som avböjde eller uteblev utan godtagbart skäl riskerade att få lägre eller inget 

bistånd alls enligt dåvarande Socialtjänstlagen 6 d § (prop. 1996/97:124 s. 75). 

2.1.4 Lagändringar i Socialtjänstlagen år 2002 

När den nuvarande Socialtjänstlagen trädde i kraft år 2002 återinfördes överklagningsrätten för de 

beslut som handlade om livsföring i övrigt. Försörjningsstödet renodlades också till de utgifter som är 

återkommande varje månad och de övriga skulle ingå i livsföring i övrigt. I propositionen står att ”Det 

är inte möjligt att lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som skall anses ingå. 

En individuell bedömning måste, liksom är fallet nu, göras i varje enskilt fall” (prop. 2000/01:80 s. 92).  

Därutöver var den nya lagen baserad på den gamla och förändringarna var mest språkliga och 

organisatoriska då lagen kapitelindelades. Biståndsparagrafen hamnade i 4 kap 1 § och 6c och 6d §§ 

lades i nuvarande 4:4–6 §§ (prop. 2000/01:80 s. 93 ff).  

2.1.5 Rättspraxis om ekonomiskt bistånd under 2000-talet 

Undantag från aktivitetskravet 

I HFD 2009 ref. 103 framgår att socialtjänsten inte kan ställa villkor på en missbrukare att delta i ett 

visst rehabiliteringsprogram som en förutsättning för rätt till bistånd. HFD hänvisar till förarbeten 

(prop. 1996/97:124 s. 77) och rättspraxis (RÅ 83 2:70 och RÅ 84 2:86) där det framgår att lagstiftaren 

inte velat ge socialtjänsten möjlighet att vid prövningen av rätten till försörjningsstöd uppställa andra 

krav än vad som står i 4 kap. 4 - 6 §§ Socialtjänstlagen. Om biståndet villkoras på det sätt socialtjänsten 

gjort i fallet, innebar det enligt HFD, att myndigheten tillämpar en sanktion som socialtjänstlagen inte 

ger utrymme för.  

Rättsfallet HFD 2011 ref. 49 handlar om huruvida socialtjänsten kan kräva att en arbetslös 

biståndssökande ska genomgå en läkar- eller psykologundersökning trots att den sökande inte anser 

sig ha några problem. HFD kom fram till att socialtjänsten inte kan ställa ett sådant krav. Det hade varit 

annorlunda om den sökande själv uppfattat sig som sjuk, då hade socialtjänsten kunnat kräva ett 

läkarintyg. 

https://lagen.nu/prop/1996/97:124#sid77
https://lagen.nu/1980:620
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Bistånd för personer utan uppehållstillstånd 

I HFD 2014 ref 37 fastslogs att en man med ett utvisningsbeslut som inte gick att verkställa på grund 

av avsaknad av handlingar hade rätt till fullt försörjningsstöd. Socialtjänsten kunde inte kräva att den 

biståndssökande skulle bli självförsörjande, eftersom mannen på grund av utvisningsbeslutet inte hade 

rätt att vare sig arbeta eller studera i Sverige.  

I rättsfallet HFD 2017 ref. 33, fastslogs att den som omfattas av Lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl., men inte har någon faktisk rätt till bistånd med stöd av den lagen, inte heller har 

rätt till akut nödbistånd enligt socialtjänstlagen. Fallet gällde en familj som hade fått ett 

avvisningsbeslut, men som levde som gömda i Sverige.  

HFD 2018 ref. 39 handlar om en man som varken hade uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. Han var 

dömd till rättspsykiatrisk vård vilket innebar att han saknade möjlighet att frivilligt lämna landet. HFD 

fastslog att han skulle behandlas på samma sätt som de som vistas lagligt i landet gällande bistånd 

enligt socialtjänstlagen, och att hans rätt till bistånd inte kan begränsas till akuta nödsituationer. 

Planeringskravet 

I rättsfallet HFD 2017 ref. 51 fastslog HFD en rätt för socialtjänsten att ställa krav på den enskilde att 

planera sin ekonomi minst tre månader bakåt i tiden. Tidigare hade Regeringsrätten (RÅ 1997 ref. 2) 

fastslagit att denna planeringsskyldighet sträckte sig två månader tillbaka i tiden. Trots att 

utgångspunkten är att den enskildes faktiska tillgångar och behov ska utgöra underlag för 

bedömningen, menade HFD att det var rimligt att räkna inkomster bakåt i tiden tre månader och under 

speciella omständigheter under längre tid. I rättsfallet bedömdes fyra månader vara skäligt. Detta 

kallades av HFD för ”rullande normöverskott”.  Ett av justitieråden (Bull) var av skiljaktig mening och 

menade att detta blir en slags sanktion för ”oansvarigt” beteende om någon exempelvis inte sparat av 

överskottet, vilket inte stämmer överens med socialtjänstlagens intention. 

2.1.6 De senaste lagändringarna i Socialtjänstlagen 

År 2013 ändrades biståndsbestämmelserna återigen och aktiveringskraven som framgår av 4:4–6 §§ 

började gälla alla åldrar. Regeringen motiverade ändringen med att arbetslöshet är det vanligaste 

försörjningshindret bland personer i alla åldrar och att alla därför är i behov av tidiga insatser för att 

inte bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd (prop. 2012/13:94 s. 32 f). Genom propositionen 

infördes också en ny paragraf i 4 kap, 1b §, som handlar om jobbstimulans. Den innebär att de som har 

behov av bistånd för sin försörjning under en längre tid kan behålla en viss andel av inkomsten om de 

får arbete utan att biståndet minskar (ibid. s. 19 ff).  
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En utredning, Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) initierades år 2014 kring stöd och 

krav avseende arbetslösa personer i behov av ekonomiskt bistånd. I utredningen kartlades vilka krav 

socialtjänsten ställer på den som söker ekonomiskt bistånd om att stå till arbetsmarknadens 

förfogande (ibid.). Utifrån utredningen lämnades en proposition till Riksdagen, Arbetslöshet och 

ekonomiskt bistånd (prop. 2015/16:136). Där konstaterades att arbetslösheten är ett stort 

försörjningshinder då nästan hälften av biståndsmottagarna har arbetslöshet som sitt huvudsakliga 

försörjningshinder. Över häften av dessa saknade helt arbetslöshetsersättning och för övriga var 

ersättningen inte tillräcklig eller hade dröjt. Regeringens slutsats var att de arbetslösa bör ha liknande 

krav på sig som de som mottar a-kassa. Visserligen kände regeringen till att dessa krav redan ställdes 

av socialtjänsten men:  

Socialtjänstlagen ger inte explicit uttryck för vilka krav som kan ställas när en person som är arbetslös 

söker försörjningsstöd. Lagens otydlighet i detta avseende kan därför vara till nackdel för den enskilde 

som, så som lagstiftningen ser ut i dag, inte med självklarhet kan förstå vilka krav som förväntas av honom 

eller henne. Det kan även vara till nackdel för socialtjänsten i argumentationen i förhållande till en 

biståndssökande (prop. 2015/16:136 s. 19). 

Regeringens förslag blev att i biståndsparagrafen 4 kap. 1 § socialtjänstlagen införa ett nytt andra 

stycke i syfte att tydliggöra det redan befintliga kravet i paragrafens första stycke om den enskildes 

förstahandsansvar att själv tillgodose egna behov.  

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om 

han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt 

till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande (prop. 2015/16:136 

s. 25) 

Med godtagbara skäl menas sociala eller hälsomässiga hinder som gör det svårt att söka ett 

heltidsarbete, exempelvis sjukdom i familjen eller andra trängande familjeangelägenheter. Det ska 

dock bedömas från fall till fall. Syftet med lagändringen var att kravet på den enskilde kan främja 

möjligheten att få arbete (prop. 2015/16:136 s. 25). 

Regeringen valde att genomföra denna ändring trots att några av remissinstanserna, bland annat JO, 

Förvaltningsrätten i Malmö, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet och Statskontoret, 

tog upp problemet med att ändringen kan öppna upp för en sanktionerande lagtillämpning. 

Regeringen ansåg dock att det redan fastslagits i praxis att en biståndssökande som utan godtagbart 

skäl till exempel vägrar att ta anvisat arbete, helt eller delvis kan nekas bistånd. Förslaget skulle därför 

inte uppfattas som en sanktion utan som ett avslag på grund av att den enskilde inte uppfyllt det 

grundläggande kravet för att få bistånd. Den enskilde skulle dock inte försättas i nöd genom ett avslag 

(prop 2016/16:136 s. 25ff). 
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År 2017 kom ett kommittédirektiv från regeringen om en översyn av nuvarande socialtjänstlag, 

Framtidens socialtjänst (S 2017:03). Översynen har fått förlängd tid och skulle vara färdig till 3 augusti 

2020. Frågan om ekonomiskt bistånd är exkluderad så utredningen kommer troligtvis inte att innebära 

förändringar för det ekonomiska biståndet.  

Det har däremot publicerats en promemoria från regeringen (Promemoria 2019-12-20 

S2019/05353/FST) som föreslår att det införs ett tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om att den 

enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå till arbetsmarknadens 

förfogande, en så kallad språkplikt. Syftet är att tydliggöra vikten av att delta i språkutbildning för att 

därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete. Att stå till arbetsmarknadens förfogande inkluderar 

redan detta krav, men införandet av språkplikt var en av punkterna i januariavtalet som är en 

sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

2.1.7 Europakonventionen och ekonomiskt bistånd 

År 1995 inkorporerades Europakonventionen i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den artikel 

som kan bli aktuell för ekonomiskt bistånd i domstol är artikel 6.1 i Europakonventionen som handlar 

om rätten till en rättvis rättegång: ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och 

skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig 

förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag”. 

Genom praxis i Europadomstolen har det fastslagits att en rättighet är civil om den har direkt påverkan 

på någons privata rättigheter. Artikel 6.1 är tillämplig på tvister som rör sociala förmåner där det i den 

nationella lagen finns en ”individuellt lagreglerad” rätt till den aktuella förmånen (Danelius 2015). 

Artikeln inkluderar också tillträdet till domstol, Sverige har fällts ett par gånger för att ha kränkt denna 

rättighet (se ex. Mendel mot Sverige; Sporrong och Lönnroth mot Sverige). Artikel 8, som handlar om 

grundläggande fri- och rättigheter och rätten till privatliv, har också varit aktuell med bland annat 

frågan om socialtjänsten får göra hembesök som ett led i att utreda behov om ekonomiskt bistånd (JO 

dnr 6514–2009, JO dnr 2383–2007 och JO 148–2008). 

2.1.8 Barnets bästa i Socialtjänstlagen och barnkonventionen 

Barnets bästa i Socialtjänstlagen 

I Socialtjänstlagen 1 kap. 2 § framgår att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

Begreppet barnets bästa infördes första gången i socialtjänstlagen år 1998 (prop. 1996/97:124 s. 98 f).  
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Den nya bestämmelsen syftade till att stärka barns ställning inom socialtjänsten och svarar mot 

skrivningen i artikel 3 i FN:s barnkonvention som ratificerades år 1990. I propositionen framförs att 

barnets bästa inte alltid ska vara avgörande för vilket beslut som fattas men det ska alltid beaktas, 

utredas och redovisas (ibid.). Så här beskrivs barnperspektivet i förhållande till socialt arbete. 

Socialt arbete med barn måste utföras utifrån ett barnperspektiv, därför att barn inte själva kan göra sig 

hörda. Barnet är den svagare parten och samhället kan sägas ha ett moraliskt ansvar att bevaka den 

svagare partens intressen. Utsatta barns föräldrar är inte heller starka i förhållande till samhället, men de 

är åtminstone starkare än barnet (prop.1996/97:124 s. 99). 

Det är inte definierat närmare vad barns bästa innebär, men det lyfts fram att det i barnets intresse 

också ligger att föräldrarna får bästa möjliga stöd genom socialtjänsten. Myndigheten ska också 

uppmärksamma barnens situation när vuxna vänder sig dit med en ansökan om exempelvis 

ekonomiskt bistånd till familjen (prop. 1996/97:124 s. 99).  

År 2013 infördes ett andra stycke i samma paragraf ”vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande” (prop. 2012/13:10 s. 126). 

Att barnets bästa ska ”vara avgörande” innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå 

före. Detta motiverades ha en tydligare koppling till artikel 3 i FN:s barnkonvention om att barnets 

bästa ska komma i främsta rummet (prop. 2012/13:10 s. 126). Syftet var också att nivån skulle 

överensstämma med lydelsen om barns bästa i Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga (SOU 2016:19 s. 219). Därigenom gavs barnets bästa olika ”stark” betydelse i Socialtjänstlagen 

beroende på om insatsen för barnet rör en vård- eller behandlingsinsats eller en insats som exempelvis 

ekonomiskt bistånd.  

Barnets bästa i bedömningen om ekonomiskt bistånd 

När det gäller ekonomiskt bistånd har det inte fastställts i lagtexten i Socialtjänstlagen vad barnets 

bästa innebär. Socialstyrelsen gjorde år 2015 en genomgång av hur barnperspektivet beaktades i 

socialtjänstens utredningar om ekonomiskt bistånd till barnfamiljer. Resultatet visade på ett svagt 

dokumenterat barnperspektiv. Oberoende av vad ansökan gällde fördes ett identiskt resonemang i 

samtliga barnkonsekvensanalyser. Bifall betraktas generellt som en risk att frånta den sökande sitt 

föräldraansvar, medan ett avslag anses stärka föräldraansvaret. I de studerade förvaltningarnas 

riktlinjer stod att det finns forskning som visar att ”en stark positiv faktor för barnen är om föräldrarna 

får ett arbete och en fast inkomst”, vilket också hänvisades till i avslagsbesluten (Socialstyrelsen 2015). 

I den senaste propositionen på området, Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (prop. 2015/16:136) 

fastställs barnets bästa när föräldrarna behöver bistånd utifrån arbetslöshet. Dels ska barnets situation 
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uppmärksammas vid bedömningen av godtagbara skäl (prop. 2015/16:136 s.23), dels ska situationen 

ses ur både vuxnas och barns perspektiv, särskilt när familjer har behov av bistånd under en längre tid 

(ibid. s.25). Det står också att: 

Det är regeringens uppfattning att det torde vara i enlighet med barnets bästa att föräldern kommer ur 

sitt biståndsberoende och tar ett arbete. Att inte ha samma ekonomiska förutsättningar som andra barn 

kan, som Socialstyrelsen anför, innebära att barnet måste avstå från sådant som kamraterna tar för givet 

(ibid. s. 25). 

Om föräldern inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande och ges avslag ska barnets bästa 

bedömas från fall till fall, men ”i fall av avslag på en biståndsansökan kan, till följd av socialtjänstens 

yttersta ansvar, en sökande som nekas bistånd aldrig försättas i en nödsituation (prop. 2015/16 s. 26). 

I avsnittet barnkonsekvensanalys skriver Regeringen att många hushåll med barn uppbär ekonomiskt 

bistånd, men att ”(s)om regel kommer förslaget endast indirekt att beröra barn vars förälder/föräldrar 

ansöker om ekonomiskt bistånd” (ibid. s. 25). Enligt praxis (RÅ 1995:79) kan dock socialtjänsten avslå 

även barnets bistånd om en av föräldrarna inte står till arbetsmarknadens förfogande. 

Barnkonventionen  

Barnkonventionen blev år 2020 svensk lag. Det innebär att konventionen inkorporerades i den svenska 

lagstiftningen.  En statlig utredning, Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19), visade på en rad 

brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter enligt barnkonventionen och föreslog därför 

att den skulle inkorporeras i den svenska lagstiftningen. Tydligast var bristerna i fråga om principen om 

barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina åsikter (SOU 2016:19 s. 21). Av kartläggningen framgick 

att den prövning av vad som är bäst för det enskilda barnet inte gjordes i beslut enligt Socialtjänstlagen 

(SOU 2016:19 s. 220). 

2.2 Överklagande till förvaltningsdomstolarna 

I Socialtjänstlagen 16 kap. 3 § finns bestämmelser om vilka beslut som får överklagas. I övrigt gäller 

Förvaltningslagens (2017:900) regler om överklagande som finns i 40 – 48 §§. Där framgår vilka beslut 

som får överklagas, vem som får överklaga, överklagandetid etcetera. I Förvaltningsprocesslagen 

(1971:291) framgår hur domstolsprocessen i förvaltningsmål ska gå till. Nedan görs en genomgång av 

de olika instanserna i förvaltningsmål, sedan redogörs kort för domstolsprocessen. 
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2.2.1 Förvaltningsdomstolarna 

Förvaltningsdomstolarna har hand om mål som rör tvister mellan enskilda och myndigheter. 

Förvaltningsrätterna är lägsta instans, därefter kommer kammarrätterna och Högsta 

förvaltningsdomstolen är högsta instans. Det finns 12 förvaltningsrätter och fyra kammarrätter och en 

högsta förvaltningsdomstol i Sverige (Domstolsverket 2019 s. 24).  

I Förvaltningsrätten ska enligt huvudregeln en juristdomare och tre nämndemän döma, men statistik 

från domstolarna visar att år 2018 avgjordes ca 64 procent av endast en juristdomare. Vid 

förvaltningsrätterna tjänstgör förvaltningsrättsnotarier, som oftast är föredragande. Det innebär att 

de utreder och förbereder målen så att de är klara för avgörande. Notarierna brukar, efter viss tids 

tjänstgöring, även förordnas att döma i exempelvis enklare körkorts- och biståndsmål (ibid. s. 25).  

Gemensamt för alla instanser är att handläggningen i regel är skriftlig. Muntlig förhandling får ingå i 

handläggningen om det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av 

målet. I förvaltnings- och kammarrätten ska dessutom, om en enskild part begär muntlig förhandling, 

sådan hållas om det inte är obehövligt (ibid. s. 24ff). 

Kammarrätterna prövar överklagade mål från förvaltningsrätterna. För biståndsmål måste 

kammarrätten ge prövningstillstånd, och det får meddelas endast när kammarrätten är tveksam till 

om förvaltningsrätten dömt rätt, om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om 

förvaltningsrätten har dömt rätt, om det finns ett prejudikatsintresse av att överklagandet prövas av 

högre rätt eller om det annars finns synnerliga skäl (ibid. s. 25 f). 

HFD är högsta allmänna förvaltningsdomstol och prövar mål som överklagas från någon av 

kammarrätterna. För de flesta mål krävs prövningstillstånd. HFD meddelar prövningstillstånd bara om 

avgörandet kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, 

eller om det finns synnerliga skäl. Endast ett fåtal av de mål som överklagas till Högsta 

förvaltningsdomstolen beviljas prövningstillstånd (ibid. s. 26). 

2.2.2 Processen i förvaltningsdomstolarna 

I Förvaltningsprocesslagen 3 och 4 §§ finns bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av 

allmän förvaltningsdomstol ska innehålla. Rättens utredningsansvar slås fast i 

Förvaltningsprocesslagen 8 § 1 st. där det framgår att domstolen har det yttersta ansvaret för att 

utreda målet innan avgörande, den så kallade officialprincipen som är grundläggande i all 

myndighetsutövning. Principen innebär att en myndighet, eller domstol, måste utreda målet tillräckligt 

för att kunna fatta beslut. I Förvaltningsprocesslagen 8 § 2 st. framkommer att ”genom frågor och 
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påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheter i sina 

framställningar”. Det är dock inte säkert att alla sakförhållanden går att klargöra och då är rätten 

skyldig att avgöra målet ändå (Jansson 2008 s. 32). 

Domstolens utredningsansvar gentemot den enskilde är mer omfattande i förvaltningsmål än i andra 

typer av mål, bland annat därför att den enskilde inte förväntas ha ett juridiskt ombud (Diesen 2003 

s.13). Om styrkeförhållandet mellan parterna är ojämnt kan rättens ansvar ökas (Diesen 2003 s. 18). I, 

ett mål som handlade om avgift för boende enligt socialtjänstlagen stadgade Regeringsrätten att: ”när 

styrkeförhållandet mellan parterna är så ojämnt som i mål av nu aktuellt slag vilar ett stort ansvar på 

domstolen att se till att enskild part inte blir lidande genom att beslutsunderlaget är ofullständigt eller 

bristfälligt i något avseende” (RÅ 2006 ref. 46).  

2.3 Ekonomiskt bistånd i siffror 

Nedan presenteras kort vad orsaker till behov av ekonomiskt bistånd kan vara, antal hushåll som får 

bistånd, kostnader och antal överklaganden till förvaltningsrätterna för mål enligt Socialtjänstlagen.  

2.3.1 Orsaker till behov av bistånd 

Behov av ekonomiskt bistånd uppstår utifrån både individuella och strukturella faktorer (Stranz & 

Wiklund 2012). På en strukturell nivå är det ofta en svag förankring på arbetsmarknaden som är 

avgörande. Ensamstående mödrar och invandrade personer är störst inom denna kategori (Gustafsson 

2013; Stranz & Wiklund 2012). Individuella faktorer som exempelvis missbruk är störst inom kategorin 

ensamstående män utan barn (Nybom 2012). Den största gruppen som uppbär försörjningsstöd är 

ensamstående män utan barn, sedan följer gruppen ensamstående kvinnor med barn (Socialstyrelsen 

2019). 

2.3.2 Antal hushåll i behov av bistånd  

Hushållen med bistånd har minskat sedan början på 2000-talet, förutom en topp runt år 2010. Totalt 

sett har antal hushåll minskat från 7,5 procent år 1990 till ungefär 5 procent år 2018 (ibid.). Antalet 

biståndsmottagare år 2018 var 394 000. Av dem var omkring 120 000 kvinnor, 135 000 män och 139 

000 barn. Den genomsnittliga tid hushållen uppbär försörjningsstöd har ökat från 4 månader år 1990 

till 6,4 månader under år 2018 (ibid.). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-9-6309.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-9-6309.pdf
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Diagram 1. Antal biståndshushåll, riket, åren 1990–2018 (Socialstyrelsen 2020 a) 

Nästan 40 procent av de vuxna biståndsmottagarna har ett långvarigt behov, vilket innebär att de 

under ett år fick bistånd i tio månader eller mer. Av dem var hälften kvinnor (Socialstyrelsen 2019). 

Under år 2018 betalade kommunerna ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Under åren 1994–

1999 var utbetalt bistånd som högst, ca 12 miljarder kronor om året. I och med finanskrisen åren 2009–

2010 ökade utbetalningen av ekonomiskt bistånd något. I diagram 2 framgår att kostnaderna för 

utbetalt bistånd har ökat sedan år 2010 trots att antalet biståndsmottagare har minskat sedan samma 

år. Detta beror på att biståndsbeloppet per hushåll ökade (ibid.). 

Diagram 2. Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, riket, tusentals kronor per år 

mellan åren 1990–2018 (Socialstyrelsen 2020 b) 

Introduktionsersättningen till nyanlända är inte medräknad i diagram 2. Denna ersättning fasades ut 

från år 2010 då statlig etableringsersättning infördes. Hade den räknats med hade det sett ut som om 
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kostnaderna hade minskat sedan år 2010 (Socialstyrelsen 2020 b). Etableringsersättningen uppgick till 

4,6 miljarder kronor år 2016 (Salonen 2019). Om denna summa varit lika stor år 2018 skulle den totala 

kostnaden för ekonomiskt bistånd ligga på närmare 16 miljarder kronor (ibid.). 

2.3.3 Överklaganden 

Det finns ingen statistik från Domstolsverket om överklagandefrekvensen för mål om ekonomiskt 

bistånd då dessa ingår i mål enligt Socialtjänstlagen. Målen kan då handla om alla sorters bistånd, 

exempelvis boende och andra insatser för äldre och funktionshindrade eller placeringar av barn. I 

diagram 2 visas överklagandefrekvensen i avgjorda mål enligt socialtjänstlagen i alla förvaltningsrätter 

i Sverige åren 1989–2018 (Domstolsverket 2019). 

 

Diagram 3. Antal avgjorda mål enligt Socialtjänstlagen, alla förvaltningsrätter åren 1989 – 20181  

 

Puckeln på 90-talet som framgick i både antal biståndshushåll och utbetalt bistånd återkommer även 

här. Av diagram 3 framgår också att en tredubbling av antalet överklaganden för mål enligt 

Socialtjänstlagen har skett under de senaste trettio åren (diagram 3). 

 

 
1 Sammanställning av statistik från Domstolsverket, finns hos författaren. 
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2.4 Statistik om ekonomiskt bistånd och socialförsäkringsmål i domstolarna 

Det finns inte någon nationell statistik över antal beslut om ekonomiskt bistånd i kommunerna, eller 

andel bifall/avslag. Inte heller finns statistik om antal mål som överklagas till domstol. Därför kommer 

annan statistik användas som jämförelsematerial, vilken presenteras nedan. 

2.4.1 Avslagsbeslut från Stockholm stad 

Stockholm stad sammanställer varje år statistiken i en årsrapport (Stockholm stad 2019). 

  

Diagram 4. Andel hushåll med bifall och avslag år 1990–2018 (Stockholm stad 2019 s. 54). 

Diagram 4 visar att det år 1990 var nästan 80 procent av hushållen som enbart fick bifallsbeslut och 

under fem procent som enbart fick avslag. Resterande fick både avslag och bifall. Att ett och samma 

hushåll kan få både avslag och bifall kan bland annat bero på att ett hushåll under ett år lämnar in flera 

ansökningar. Det kan också bero på att ansökan omfattar flera poster där bifall kan ges till en post och 

avslag på en annan.  

Andelen avslag har ökat nästan varje år (diagram 4). År 2018 fick över 80 procent av alla hushåll både 

bifall och avslag och ca 20 procent fick enbart bifall. Andelen hushåll som endast fick avslag har 

dubblerats till tio procent. De som fick både bifall och avslag fick i genomsnitt 6,2 avslag under året. 

Sammanlagt handlade det om ca 80 000 avslagsbeslut år 2018. Det är mer än fyra procentenheter mer 

än 2017 och är den högsta andelen som uppmätts hittills i Stockholm stad. Den vanligaste 

avslagsmotiveringen är att ”behov avses ej i socialtjänstlagen” (Stockholm stad 2019 s. 54–56). 
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2.4.2 Överklaganden och domar inom socialförsäkringen 

För att kunna jämföra undersökningens resultat kring antal överklagade beslut till domstol med ett 

närliggande område presenteras här en studie om socialförsäkringsmål i domstol. ISF (2014:18) har 

undersökt överklagande- och ändringsfrekvenser i alla socialförsäkringsmål i både förvaltningsrätterna 

och kammarrätterna. I rapporten framgår att 43 procent, 18 200 av de 42 300 beslut som avslogs av 

Försäkringskassans omprövningsenheter överklagades till förvaltningsrätterna. Av de 18 200 mål som 

överklagades till förvaltningsrätterna fick cirka 3 200 helt eller delvis bifall, vilket motsvarar en 

ändringsfrekvens på nästan 20 procent (ISF 2014:18 s.39). 

 

Figur 1. Antalet socialförsäkringsärenden per år, genomsnitt av åren 2010–2012 samt utgången i respektive 
instans med antalet mål inom parentes (ISF 2014:18 s. 40). 

 

Rapporten visar att ändringsfrekvensen i dessa mål varierar mycket mellan de olika 

förvaltningsrätterna, Förvaltningsrätten i Stockholm har lägst ändringsfrekvens, 12 procent, och 
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Förvaltningsrätten i Luleå har högst, 36 procent. Av de mål som prövas av kammarrätterna ändras 

ungefär lika många till den enskildes fördel som till den enskildes nackdel (ibid. s. 53). 

ISF gjorde också i rapporten en granskning av domar från förvaltningsdomstolarna åren 2011–2012. 

Domarna gällde här sjuk- och aktivitetsersättning samt arbetsskadeersättning och omfattade totalt 

905 mål från förvaltningsrätterna och 291 mål från kammarrätterna. Det som visade sig ge en högre 

bifallsfrekvens är att den som överklagar har ett ombud, att det kommer in ny bevisning eller att 

förhandlingen var muntlig (ibid. s. 125ff.). Faktorerna som gav en högre bifallsfrekvens förklarar dock 

inte de stora skillnaderna i ändringsfrekvens som fanns mellan förvaltningsrätterna. De huvudsakliga 

förklaringarna till skillnaderna i ändringsfrekvens ligger istället hos domstolarna och i de olika synsätt 

som finns. Detta, menar ISF, är ett problem för rättssäkerheten (ibid. s. 148ff). 
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3. Tidigare forskning 

Denna studie fokuserar på rättsliga bedömningar av ekonomiskt bistånd i de svenska 

förvaltningsdomstolarna, vilket också är i fokus gällande den tidigare forskningen. Det fanns dock få 

studier som behandlade tillämpningen i domstol. Några studier har därför också valts ut om 

socialtjänstens bedömningar, framför allt sådana som fokuserar på mer rättsliga bedömningar. I 

genomgången av tidigare forskning söks framförallt svar på frågan vad som i forskningen ansetts 

påverka de rättsliga bedömningarna av ekonomiskt bistånd. 

Det hade varit intressant att se hur rättsliga bedömningar görs i andra länder, men trots en grundlig 

sökning i de olika sökbaserna, hittades inga studier om bedömningar rörande ekonomiskt bistånd i 

domstol utanför Sverige. Detta beror troligtvis på att Sverige är ganska unikt att ha en 

domstolsprövning av det ekonomiska stöd som ligger utanför socialförsäkringarna. 

I litteratursökningen har framförallt kedjemetoden använts, utifrån relevanta studier har andra studier 

av intresse hittats. I litteratursökningen har Unisearch använts, vilken är en databasvärd där flera 

olika databaser ingår, samt Scopus, DiVA och Google Scholar. Sökord som använts i olika 

kombinationer är ekonomiskt bistånd, socialbidrag, försörjningsstöd, överklaganden, domstol, 

beslutsfattande, avslag, bedömningar, sociala rättigheter, socialrätt, rättssäkerhet, bistånd, 

socialtjänstlagen och välfärd. På engelska har följande sökord använts: Social assistance, social policy, 

welfare, appeal, court, desicion-making, income-support. 

3.1 Bedömningar av ekonomiskt bistånd i domstol 

I detta avsnitt presenteras forskning om domar kring ekonomiskt bistånd, först redogörs för studier 

som handlar om de första åren efter Socialtjänstlagens tillkomst, därefter nyare studier. 

3.1.1 Rättspraxis de första åren efter socialtjänstlagens tillkomst 

Den första studien, och den enda som enbart fokuserar på underinstansens bedömningar, har gjorts 

av Annika Puide (1984). I studien granskas överklagade beslut om ekonomiskt bistånd till Länsrätten, 

nuvarande Förvaltningsrätten. Fyra kommuner ingick i hennes studie med sammanlagt 216 beslut. 

Syftet med studien var att undersöka om klienternas ställning hade stärkts genom den nya 

socialtjänstlagens överklagningsmöjligheter och om socialtjänstens och domstolens 

beslutsmotiveringar skilde sig åt. Den dominerande avslagsmotiveringen från socialtjänsten var att 

”behov kan tillgodoses på annat sätt”. Då inkluderades både nuvarande rekvisitet tillgodose sina behov 
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själv och på annat sätt. En femtedel av avslagsmotiveringarna från socialtjänsten var att det sökta 

biståndet inte var ett behov. Socialtjänstens och domstolens beslutsmotiveringar stämde väl överens, 

Länsrätten hänvisade till exempel ofta till fastställda normer från kommunerna. Därmed hade 

klienternas ställning inte stärkts (Puide 1984). 

Lotta Valne Westerhäll (1986) studerade socialtjänstlagens biståndsbestämmelse (dåvarande 

Socialtjänstlagen 6 §) i förhållande till ramlagskonstruktionen genom att undersöka Regeringsrättens 

praxis under åren 1982–85. Hennes slutsats blev att fram till år 1985 hade den enskildes rättigheter 

inte inskränkts genom praxis utan istället var bedömningarna generösa (Valne Westerhäll 1986). 

Karsten Åström (1988) har i sin avhandling studerat normbildningen som uppstod åren efter 

socialtjänstlagens tillkomst, från de socialpolitiska målen till socialnämndernas och domstolarnas 

beslut. Han kom fram till att det uppstått parallella normbildningsprocesser i tillämpningen av 

Socialtjänstlagen som han kallar för normrationell respektive målrationell tillämpning (Åström 1988).  

En normrationell tillämpning innebär att bedömningarna standardiserats utifrån normer som uppstått 

i genomförandet, exempelvis genom schabloniseringar. Det innebär att exempelvis hyreskostnaden 

bara fick uppgå till ett visst belopp, trots att kostnaden för individen var högre. Normerna fastslogs av 

domstolen vilket gjorde att bedömningarna inte då gjordes utifrån individuella behov (ibid.).  Åström 

menar att en målrationell tillämpning istället utgår från individuella behov och målet om att en skälig 

levnadsnivå ska uppnås. Åströms slutsats var att rättstillämpningen blivit mer normrationell än 

målrationell, framförallt i domstolarna, men också på socialtjänstnivå som en följd av Socialstyrelsens 

allmänna råd och kommunernas egna riktlinjer (ibid.). 

Anna Hollander (1995) har studerat funktionshindrades behov och berörde därmed både 

Socialtjänstlagen och andra lagar som då fanns för funktionshindrade. Hon analyserade lagstiftningens 

intentioner, rättspraxis och myndigheternas och domstolarnas tillämpning. Materialet utgjordes av 

domar från alla instanser och på myndighetsnivå av enkäter och intervjuer. Hon kom fram till att 

lagstiftningen inte gett tillräckliga förutsättningar för att funktionshindrades rättigheter skulle kunna 

förverkligas i tillämpningen. Gällande överklaganden till länsrätterna för mål enligt Omsorgslagen 

(1985:568) fann hon att ungefär två procent (i genomsnitt åren 1986–1989) av avslagsbesluten 

överklagades till länsrätterna. Över hälften av överklagandena ledde till bifall (ibid. s. 172). 

Gustav Svensson (2000) har studerat tillämpningen i bistånds- och funktionshinderfrågor i 

socialnämnder och förvaltningsdomstolarnas samtliga instanser. Hans syfte var att öka förståelsen för 

hur målsättningsparagraferna tillämpades och att undersöka om tillämpningen var mål- eller 
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normrationell. Han kom fram till att när det gäller behovsbedömningen har behoven till viss del 

normerats, framför allt i länsrätterna, som ofta fastställde socialtjänstens normering. De flesta målen, 

både på socialtjänst- och domstolsnivå bedömdes normrationellt, men det fanns också en målrationell 

bedömning av behov, exempelvis gällande måltyper som skulder, äldreboende, vård och behandling, 

umgängesresor etcetera (Svensson 2000). 

Däremot bedömdes det dåvarande rekvisitet om att tillgodose behovet på alternativa sätt, och övriga 

mål, på ett mer normrationellt sätt. Svensson menar att det beror på att normer från Regeringsrätten 

om krav på försörjningsplikt för anhöriga fastställdes i ett tidigt skede, och att denna fråga inte handlar 

om vilket bistånd, utan mer om bistånd ska ges eller inte (ibid.). 

Håkan Johansson undersökte i sin avhandling (2001) rätten till socialbidrag under 1980- och 90-talen 

genom att på både lokal och nationell nivå analysera rättsligt material, policydokument och liknande. 

Hans syfte var att analysera socialbidragstagarnas förändrade rättigheter och skyldigheter samt att 

spegla det sociala medborgarskapet i förhållande till välfärdsstaten. Johanssons slutsatser var bland 

annat att enskildas rättigheter förändrades drastiskt under denna tid, genom att betoningen på den 

enskildes rättigheter försköts till en betoning på den enskildes skyldigheter. Förändringen innebar 

också att fattigdomsfrågan gjordes till ett individuellt problem och att politiken kring detta glidit från 

att ha varit mer generell till att bli selektiv. Detta har i sin tur påverkat det sociala medborgarskapet, 

som aldrig kom att innefatta socialbidragstagare (Johansson 2001). 

3.1.2 Granskning av praxis de senaste åren 

Katarina Alexius och Pia Kjellbom (2012) har undersökt lagstiftningen för att fördjupa förståelsen för 

tolkningssvårigheterna i det socialrättsliga beslutsfattandet rörande hyresskulder vid risk för vräkning. 

Tillämpningen av socialtjänstlagen beskrivs som komplicerad eftersom den innehåller flera olika 

principer. Med principer menas de värderingar och påståenden om hur verkligheten bör förstås. Några 

av de socialrättsliga principerna nämns i förarbetena, exempelvis principen om helhetssyn. Men det 

finns också mer underförstådda principer som ibland kan påverka rättstillämpningen, bland annat 

egenansvars- och behovsprincipen. Behovsprincipen fokuserar på behov och konsekvenser av beslutet 

vägs in i bedömningen i motsats till egenansvarsprincipen som fokuserar på individens egna ansvar. I 

beslutsfattandet avvägs dessa principer mot varandra. I prejudicerande domar finns exempel både på 

att behovsprincipen och på att egenansvarsprincipen är överordnad (Alexius & Kjellbom 2012).  

I en annan studie (Kjellbom 2017) görs en analys av begreppet ”ramlag” som Socialtjänstlagen brukar 

karaktäriseras som. Begreppet har inte definierats och det råder osäkerhet kring dess betydelse i 
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enskilda fall. Osäkerheten har lett till att biståndsparagrafen ibland har behandlats som en flexibel 

bestämmelse i praktiken, trots att det enligt Kjellbom är en rättighetsbestämmelse. Flera skäl till att 

socialtjänsten inte är en ramlag förs fram, bland annat att en ram har flera yttre gränser, vilka saknas i 

socialtjänstlagen. Analysen appliceras på en kammarrättsdom där en familj nekades rätt till bistånd till 

en hyresskuld. I domen gjorde rätten ingen bedömning av deras förmåga att själva betala skulden eller 

hur de på annat sätt skulle kunna tillgodose sina behov. Det aktuella behovet bedömdes inte utan 

istället gjordes en retrospektiv och sanktionerande beteendebedömning. Detta menar Kjellbom 

hänger samman med att Socialtjänstlagen ses som en ramlag och att det kan leda till att både barn och 

vuxna saknar skydd för grundläggande behov i strid med lagens rättighetskaraktär (Kjellbom 2017). 

Pia Kjellbom och Anna Lundberg (2018) har analyserat en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 

2017 ref. 33) där en familj nekas akut bistånd enligt Socialtjänstlagen. Familjen saknade 

uppehållstillstånd och tillhörde då personkretsen i Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m. 

fl. Mamman och de två barnen kunde dock inte få bistånd genom den lagen då de levde som gömda. 

Trots att socialtjänstlagen ska gälla alla som vistas i en kommun och inte innehåller några 

begränsningar så fick familjen avslag av HFD för att de tillhörde ”fel personkrets”. Inte heller hade de 

rätt till nödbistånd som kommunens yttersta ansvar tidigare har medfört. Forskarnas slutsats är att 

domstolen därmed intar en formalistisk hållning istället för en kontextuell som skulle utgå från de 

faktiska sakomständigheterna och ta hänsyn till konsekvenserna av beslutet. Domstolen tar ur ett 

rättskartiografiskt perspektiv inte hänsyn till verkligheten (terrängen) utan lagen (kartan) blir 

avgörande för vad terrängen omfattar och inte tvärtom (Kjellbom & Lundberg 2018).  

3.2 Bedömningar i socialtjänsten 

Det finns ett flertal studier av beslutsfattande om ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten. Här har ett 

litet urval gjorts av dem som gäller rättsliga bedömningar. 

Hugo Stranz (2007) har studerat socialsekreterares bedömningar av rätt till socialbidrag. Han gjorde 

en vinjettstudie (fiktiva exempel på situationer där socialsekreterare bedömer biståndsrätten) av hur 

behov av ekonomiskt bistånd bedömdes inom socialtjänsten och kom fram till att det fanns stora 

variationer. Genom att jämföra med en tidigare vinjettstudie kunde han visa att variationerna i 

bedömningarna ökat över tid och att bedömningarna blivit mindre generösa. Variationerna var i hög 

utsträckning oförklarliga, men det som verkar påverka mest är de organisatoriska förutsättningarna. 

En hög ärendebelastning gjorde exempelvis handläggarna mer benägna att ge bifall. Han visar också 
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att användningen av kommunala riktlinjer ökat, vilket både kan begränsa socialsekreterarnas 

handlingsutrymme och göra besluten mer förutsebara (Stranz 2007). 

En annan undersökning av det ekonomiska biståndet har gjorts av Torbjörn Hjort (2012). Syftet i 

undersökningen var att undersöka hur socialtjänsten i praktiken hanterar frågor om skälig levnadsnivå 

i förhållande till ekonomiskt bistånd. Hjort kom fram till det var mycket olika hur stort 

handlingsutrymme socialarbetarna hade att göra självständiga bedömningar. I bedömningar kan 

faktorer som hur socialarbetaren ser på den sökande och på om problemen är individuella eller 

strukturella påverka bedömningarna (Hjort 2012). 

Jenny Nybom (2012) har forskat om aktiveringen av socialbidragstagare och undersökt bedömningar 

om insatser och utfall i relation till aktivering. Materialet bestod av fyra kommuners biståndsärenden 

under ett år och en registeruppföljning av försörjningssituationen. Hon kom fram till att 

aktiveringsinsatserna var svagt kopplade till klienternas försörjningshinder. Trots att brist på resurser 

som utbildning och arbetslivserfarenhet är de vanligaste försörjningshindren enligt socialarbetarna fick 

endast en femtedel av klienterna en sådan aktivering som Nybom kallar för resursaktivering. Istället 

fick de det hon kallar jobbaktivering, som innefattar jobbsökaraktiviteter och jobbträning på 

secondhandbutiker och liknande. Jobbaktiveringen gör att ansvaret för arbetslösheten och behovet av 

ekonomiskt bistånd läggs på individer och deras skyldigheter betonas (Nybom 2012). 

Pia Kjellbom (2015) har studerat socialtjänstens bedömningar av ekonomiskt bistånd till hyresskulder 

genom att jämföra kronofogdemyndighetens register med socialtjänstens register. En tredjedel av 

hyresskulderna ledde till påtvingad avflyttning. Kjellbom har gått igenom socialtjänstens beslut och 

dokumentation som visade att två av fem inte fick sitt behov prövat, nästan två av fem fick avslag och 

ca en av fem fick bifall. Flest avslagsbeslut motiverades av att den sökande själv ansågs kunna eller 

borde ha kunnat tillgodose sina behov själv. För en tredjedel motiverades avslagen med att skulden 

inte ansågs vara ett behov eller att behovet kunde tillgodoses genom make eller sambos 

försörjningsansvar. Bifallen var i en majoritet av fallen kopplade till dokumenterad social problematik. 

Olika handlingsnormer identifierades i beslutsfattandet, exempelvis egenansvarsnormen som gjorde 

att bedömningen utgick från hur den sökande betett sig bakåt i tiden och ledde till restriktivitet. 

Aktualitetsnormen utgick från behoven och konsekvenserna av en obetald hyresskuld och ledde då till 

bifall. Om detta betonades kunde socialtjänsten bortse från det ”felaktiga beteendet” (Kjellbom 2015). 

Hugo Stranz, Patrik Karlsson och Stefan Wiklund (2016) har gjort en studie av 423 bedömningar om 

ekonomiskt bistånd från 25 olika kommuner i Sverige. I studien framkom att cirka tre fjärdedelar av 

ansökningarna blev beviljade bistånd och att bedömningarna hängde samman med faktorer på både 
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socialarbetar- och klientnivån. Kvinnor och utrikes födda fick oftare bifall. Ensamstående föräldrar 

hade större risk att få avslag, vilket enligt författarna är förvånande eftersom de flesta är kvinnor. Det 

kan förklaras av att ensamstående är mindre flexibla gentemot arbetsmarknaden och att de kanske 

inte anses anstränga sig tillräckligt för att bli självförsörjande. Gällande socialarbetarna beviljade de 

oftare bistånd ju äldre de var, samtidigt som erfarna socialarbetare var mindre bifallsbenägna än de 

med mindre erfarenhet (Stranz, Karlsson & Wiklund 2016).  

3.3 En internationell utblick 

Sverige, tillsammans med övriga länder i Norden, har en lång tradition av att koppla rätten till 

ekonomiska ersättningar till arbete (Johansson & Hornemann Möller 2009). En aktiveringspolitik har 

utvecklats i dessa länder och i jämförelse mot BNP har resurserna som lagts på aktiveringsinsatser varit 

stora (Hollertz & Johansson 2019).  

I de flesta länder finns dock något slags ”yttersta skyddsnät”, även om detta benämns olika i olika 

länder. Flera forskare har jämfört de olika ländernas organisering av dessa stödsystem (ex. Eardley 

1996; Gough 2001). Eardley (1996) har undersökt både hur stor del av kostnaderna som lagts på det 

yttersta skyddsnätet, vilket oftast hänger samman med hur socialförsäkringssystemet i övrigt ser ut. 

De undersökte också hur olika länder organiserat systemet, exempelvis utifrån grad av 

centralisering/decentralisering, stödets reglering som rättighet samt behovs-/inkomstprövningar. 

Kostnaderna var störst i Australien och Nya Zeeland och där var också behovsprövningen svag. Länder 

som Japan, Tyskland, sydeuropeiska länder och Skandinavien hade en mer strikt behovsprövning och 

krav om att stå till arbetsmarknadens förfogande och kostnaderna var här i jämförelse lägre (Eardley 

1996 s. 67).  

Några studier fokuserar också på den politiska regleringen av stödsystemen Europa. Dessa visar att det 

finns en stor spridning av centraliserade och decentraliserade stödsystem, vilket kan knytas till 

förekomsten av en central eller regional i styrning generellt i länderna (Johansson & Panican 2016; 

Johansson & Maino 2016). I till exempel Italien och Schweiz är systemet mycket decentraliserat (Maino 

2016) medan en centraliserad modell återfanns i Frankrike, Tyskland och England (Kazepov 2010). En 

tredje kategori som identifierats är en så kallad lokal autonomi som är centralt inramad. De 

skandinaviska länderna kan placeras i denna kategori (Minas et al 2014). 

Täckningsgraden, andelen av de som enligt officiella beräkningar lever i fattigdom som nås av stödet, 

var högst i Slovakien och Tjeckien och lägst i Belgien, Estland och Tyskland. Sverige låg ungefär i mitten. 
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Gällande ersättningsnivå låg Sveriges ersättningsnivå under OECD-snittet. I länder som Belgien, 

Danmark och Irland är nivåerna betydligt högre (Johansson 2019). 

Studier finns också av handläggares handlingsutrymme i beslutsfattandet kring bistånd som visar på 

en ökande begränsning av detta genom ökad kontroll och styrning. Studier från Australien, Kanada och 

USA visar att det professionella handlingsutrymmet i det sociala arbetet minskar genom kontroll, regler 

och metoder (Kjellbom 2014; Evans & Harris 2004; Howe 1991 s. 204; Clark 2005 s. 190). 

3.4 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Nedan diskuteras det som framkom av den tidigare forskningen, med fokus på socialtjänstlagens 

karaktär och om vad som påverkar tillämpningen. 

3.4.1 Socialtjänstlagens karaktär 

Flera av forskarna har undersökt och resonerat kring huruvida Socialtjänstlagen har karaktären av en 

rättighetslag eller inte. 

Åström (1988) menar att en konflikt fanns redan i socialutredningen, som var ideologisk och handlade 

om karaktären på den nya Socialtjänstlagen. Å ena sidan fanns en ambition att formulera insatserna 

som rättigheter för individen vilket skulle medföra skyldigheter för kommunerna, å andra sidan ville 

man göra lagen målbetonad och inte bestämma över kommunernas verksamhet i lagtexten (Åström 

1988 s. 83). Vänstern kritiserade förslaget då de menade att lagförslaget kunde leda till en utarmning 

av den enskildes rättigheter. Högern riktade kritik mot att paragrafen var alltför värdeladdad och kunde 

leda till en alltför generös tolkning av lagen (ibid. s. 81 f).  

Hollander (1995) kom i sin undersökning fram till att Socialtjänstlagen är en rättighetslag, men att den 

är svagare än LSS genom att den inte definierar vare sig personkrets eller formerna för bistånd 

(Hollander 1995 s. 209 f). Förvaltningsdomstolarna fick genom ramlagstiftningen en politisk uppgift att 

fastställa biståndsnivån och därmed kommunernas ansvar för sociala behov (ibid. s. 25). 

Överklaganderätten framhölls av flera (se ex. Hollander 1995; Åström 1988; Westerhäll 1986) som en 

viktig komponent för en rättighetslag. Svensson (2000) menade dock att rätten endast bestod av att 

få sin ansökan prövad. Det beror i sin tur på att det inte är fastslaget vad ”en skälig levnadsnivå” är i 

Socialtjänstlagen och att den således inte att anse som en rättighetslag (Svensson 2000 s. 331).  

Johansson (2001) menar att socialtjänstlagen kom till i en anda av att fattigdomen på sikt skulle utrotas 

genom att socialförsäkringarna skulle fånga upp de flesta som blev sjuka eller arbetslösa. Därför var 
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också det ursprungliga lagförslaget att om behoven inte tillgodoses på annat sätt” mer av en absolut 

rättighet för kommunerna. Då SOFT-förslaget inte infördes av regeringen valde de också bort att 

biståndet skulle vara en rättighet och det blev istället ett stöd. Den slutliga formuleringen ”om behoven 

inte kan tillgodoses på annat sätt” öppnade upp för möjligheten att ställa krav och att rätten till bistånd 

enligt socialtjänstlagen därmed inte blev absolut (Johansson 2001). Enligt Åström ökade visserligen 

socialtjänstens möjligheter att ställa krav genom att orden ”kan” lades till, däremot bortföll inte lagens 

rättighetskaraktär (Åström 1988 s. 138).  

Kjellbom (2017) menar att Socialtjänstlagen är en rättighetslag. Att en bristande precision vad gäller 

rättigheters innehåll försvagar rättigheterna i sig, stämmer inte enligt Kjellbom. Biståndsparagrafen 

har en klassisk grundstruktur för en positiv krav-rättighet som inkluderar rättsfakta och rättsföljd. 

Rättsfakta, det vill säga sakomständigheterna bör underordnas (subsumeras) lagens 

förutsättningsrekvisit. Dessa är att någon inte (själv eller på annat sätt) kan tillgodose sina behov (på 

en skälig levnadsnivå). Är dessa förutsättningar uppfyllda inträder rättsföljden som är en rätt till 

bistånd. Därför, menar hon, med stöd av den normrationella utformningen av biståndsparagrafen, är 

socialtjänstlagen på individnivå, en målinriktad rättighetslag (Kjellbom 2017). 

3.4.2 Tillämpningen av Socialtjänstlagen 

Enligt Åström (1988) ”vann” de som förespråkade ramlagstiftningen vilket gjorde att regeringen vid 

socialtjänstlagens tillkomst inte tog ställning i frågan om det skulle finnas en absolut rätt till bistånd 

eller inte. Konflikten lades istället ut till dem som skulle tillämpa lagen som därför hela tiden måste 

hanteras på nytt i varje beslut i både socialtjänsten och förvaltningsdomstolarna (ibid.).  

Några forskare menar att lagstiftaren trodde att biståndet i första hand skulle vara en fråga för 

kommunernas socialtjänster (Johansson 2001; Svensson 2000). I praktiken blev domstolarnas 

normbildning en stark faktor som påverkade ambitionsnivån med biståndet. Domstolarnas påverkan 

blev dock inte avgörande enligt Svensson, eftersom praxis från Regeringsrätten inte alltid följdes av 

kommunerna. Det gällde speciellt domar som var till den enskildes fördel som var kostsamma för 

kommunerna. Domar som innebar besparingar efterföljdes däremot oftast genast genom att de lokala 

normerna ändrades (Svensson 2000 s. 316). 

En annan faktor som kan påverka tillämpningen är den enskilde handläggarens handlingsutrymme (jfr 

Stranz 2007; Hjort 2012). Enligt Hjort (2012) kan det bero på hur socialsekreteraren ser på den sökande 

eller klagande, om försörjningsproblemen till exempel ses som individuella eller strukturella. När 

ansvaret läggs hos individen själv blev också bedömningarna mer restriktiva. Enligt Stranz (2007) har 
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användandet av kommunala riktlinjer ökat, vilket kan begränsa socialsekreterarnas 

handlingsutrymme. Organisatoriska faktorer hade dock störst betydelse enligt Stranz, en hög 

ärendebelastning gjorde exempelvis bifallen fler (Stranz 2007). Även internationell forskning tyder på 

att handlingsutrymme minskar för socialarbetare, men inte huruvida det leder till ökad restriktivitet 

eller inte (se ex. Evans & Harris 2004). 

Sverige lägger också större resurser på aktiveringsinsatser än många andra länder (Hollertz & 

Johansson 2019). Här är också rätten till bistånd tydligt kopplat till kravet på att stå till 

arbetsmarknadens förfogande arbete (Johansson & Hornemann Möller 2009). Hur påverkar det då 

bedömningarna om kopplingen till socialt arbete minskar och kopplingen till 

arbetsmarknadsregleringar ökar? Enligt Kjellbom studie (2015) hade de flesta bifall samband med en 

uttalad social problematik, då såg socialtjänsten mer till det aktuella behovet. Enligt Nybom (2012) gör 

det hon kallar jobbaktivering att ansvaret för arbetslösheten och behovet av ekonomiskt bistånd läggs 

på individer och deras skyldigheter betonas (Nybom 2012). Detta kan tänkas leda till färre bifall.  

I en annan studie (Stranz, Karlsson & Wiklund 2016) framkom att bedömningarna i socialtjänsten 

hängde samman med faktorer på både socialarbetar- och klientnivån. Gällande klienter fick kvinnor 

generellt färre avslag, medan ensamstående (mödrar) fick fler avslag. Forskarna menar att det kan ha 

med den starka kopplingen till arbetsmarknaden att göra, då ensamstående kan ses som mindre 

flexibla (ibid.). I kapitlet bakgrund framkom i senaste propositionen (prop. 2015/2016:136) ett 

barnperspektiv där det viktigaste var att föräldrar kom ut i arbete. Att ge avslag kan, enligt en studie 

från Socialstyrelsen (2015), ses som att stärka föräldraansvaret. Även detta kan tänkas påverka utfallet. 

3.4.3 Sammanfattning 

I den tidigare forskningen framkom dels att forskarna har olika syn på om lagen är en rättighetslag eller 

inte, dels att de som tillämpar lagen har olika syn på om biståndet är en rättighet eller inte. I en 

internationell kontext verkar också synen på om stödet är en rättighet eller inte ha betydelse. Förutom 

synen på lagen som en rättighetslag eller inte påverkar även faktorer som handlingsutrymme, 

aktiveringskravet, organisation och faktorer på både klient- och socialarbetarnivå, såsom ålder, kön 

etcetera. Detta gällde dock socialtjänstens tillämpning, det fanns inga studier om det finns egenskaper 

hos domarna som påverkar deras beslut. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

En utgångspunkt i studien är att rättstillämpningen sker i ett spänningsfält mellan rätten och samhället. 

Samhällsförhållanden påverkar rätten, samtidigt som rätten påverkar förhållandena i samhället genom 

att skapa förutsättningar för hur det ska fungera. Att rätten och samhället påverkar varandra växelvis 

på detta sätt brukar kallas ett rättssociologiskt perspektiv (Mathiesen 2005).  

4.1 Rättssäkerhet 

Syftet med studien, att granska rättssäkerheten i domstolarnas tillämpning, har formulerats utifrån det 

övergripande perspektivet att rätten och samhället samverkar.  När ett begrepp som rättssäkerhet 

används kan rättssystemets trovärdighet också granskas eftersom ett utifrånperspektiv på 

rättssystemet antas (jfr Papadopoulou & Skarp 2019 s. 135). Eftersom rättssäkerhet kan inkludera 

mycket och olika uppfattningar finns vad begreppet innebär har vissa avgränsningar och val gjorts i 

denna studie. De valda begreppen som används för att analysera rättssäkerhet är de lagtolknings- och 

tillämpningsmetoder som används av domstolen, samt begrepp eller metoder som används gällande 

bevisning. Till sist analyseras metoderna som identifierats utifrån indelningen i formell och materiell 

rättssäkerhet. Nedan gås begreppen igenom.  

4.1.1 Lagtolkning och tillämpning 

Till viss del kan olika lagtolknings- och tillämpningsmetoder väljas av domstolen i bedömningen. Inom 

juridiken finns olika lagtolkningsmetoder som ofta är dikotoma.  Exempelvis en objektiv lagtolkning där 

stor vikt läggs vid orden i lagtexten, till skillnad mot en subjektiv tolkning där fokus ligger på 

förarbetena (Papadopoulou & Skarp 2019). En restriktiv tolkning, i motsats till extensiv, snävar in 

begreppen i lagtexten. I Sverige har den teleologiska metoden haft stor betydelse. Denna utgår från 

lagens ordalydelse och försöker sedan fastställa lagens syfte med hjälp av formulerade mål i en lag 

eller från det som står om lagens syfte i förarbetena (Lundberg et. al 2019). Den metoden kan ställas 

mot den eklektiska eller pluralistiska metoden som är mer öppen och kan tillåta en sammanvävning av 

olika faktorer (Papadopoulou & Skarp 2019). 

Det finns också olika sätt att tillämpa lagen, vilket kan hänga samman med hur den tolkas. Exempelvis 

används uppdelningen ”målrationalitet” och ”normrationalitet” (se ex. Åström 1988; Svensson 2000). 

En målrationell tillämpning görs utifrån målen i lagen eller förarbetena. Exempelvis kan principen om 

helhetssyn eller målet om en skälig levnadsnivå användas i en målrationell tillämpning av 
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Socialtjänstlagen. Normrationalitet innebär att beslutsfattandet standardiseras, vilket gör att 

bedömningen inte blir individuell utan administrativ (Åström 1988).   

Kjellbom och Lundberg (2018) använder begreppen kontextuell och formell lagtolkning i sin analys av 

en dom från HFD (se tidigare forskning).  De menar att hanteringen av rättens innehåll kan göras utifrån 

en formell och/eller kontextuell tolkning. Den formella tolkningen sker genom en instrumentell syn på 

lagen där syftet med lagstiftningen helt försvinner för att de klagande till exempel tillhör ”fel 

personkrets”. I det fall som forskarna analyserat konstateras att de klagande saknar möjligheter att 

själva tillgodose sina behov och konsekvensen av avslaget är att de klagande förväntas leva under en 

skälig levnadsnivå. Dessa konsekvenser tas inte alls hänsyn till av domstolen, som med en mer 

kontextuell tolkning hade kunnat komma fram till ett annat beslut (Kjellbom och Lundberg 2018).  

4.1.2 Bevisning 

I en rättsprocess ska de sakförhållanden som föreligger bevisas genom att jämföras mot det rekvisit 

(krav) som ska uppfyllas. Domstolen avgör vad i målet som ska bevisas, vilket kallas bevistemat (Diesen 

2003 s. 15). I olika typer av mål finns olika beviskrav, vilket är det krav som anger hur stark bevisning 

som krävs, för att kunna konstatera att ett sakförhållande föreligger (Diesen 2003; Lindkvist 2019). I 

brottsmål är exempelvis beviskravet att något ska ”vara ställt bortom rimligt tvivel”, vilket är den 

högsta nivån, motsvarande i stort sett 100 procent säkerhet eller att något är uppenbart. På en fallande 

skala är några av de övriga nivåerna; styrkt eller visat, sannolika skäl eller övervägande skäl. Det 

sistnämnda innebär att något endast behöver vara mer än 50 procent säkert för att anses bevisat 

(Diesen 2003).  

HFD har uttalat att beviskravet för förvaltningsmål ska bestämmas med hänsyn till ”sakens 

beskaffenhet” (HFD 2013 ref. 61). Innan denna dom kom har det tvistats om huruvida ett ”normalkrav” 

inom förvaltningsrätten fanns eller inte. Diesen (2003 s. 112) menade att beviskravet som utvecklats 

som ett normalkrav i förvaltningsmål var ”sannolikhet”. Detta stödde han bland annat på att det i 

förvaltningsmål ofta görs framtidsbedömningar som bygger på prognoser till skillnad mot till exempel 

brottsmål som bygger på att fastställa vad som hänt i det förflutna. I framtidsbedömningar går det inte 

att använda sig av samma metoder för bevisprövningen som i tvistemål eller brottmål och därför är 

beviskravet lägre (Diesen 2003 s. 122 ff). Lindkvist (2019) och von Essen (2016) invänder mot det 

resonemanget och menar att något allmänt beviskrav inte är möjligt att fastslå utifrån förarbeten eller 

praxis. Beviskrav ska bestämmas med hänsyn till vad målet gäller, ju svårare sak målet gäller, desto 

strängare beviskrav bör ställas (von Essen 2016). 
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Avseende rätten till bistånd framkommer inget beviskrav i Socialtjänstlagen. Det som står specifikt om 

mål rörande ekonomiskt stöd i förarbetena till Förvaltningsprocesslagen är ”i mål om beviljande av 

ekonomiska förmåner eller bidrag bör kraven ställas tillräckligt högt för att minska risken för obehörig 

åtkomst av förmånen” (SOU 1964:27 s. 429). I mål gällande ekonomiskt bistånd påverkar beviskravet 

de ekonomiska konsekvenserna för det allmänna. Låga beviskrav kan öka kostnaderna då det kan bli 

lättare att erhålla bistånd och omvänt (Jansson 2008).  

Om beviskravet är högt och inte nås drabbas den part som har bevisbördan. Bevisbörda innebär att 

bevisningen ska vara tillräcklig för att rättsfaktum ska anses föreligga. Med ”börda” menas alltså ingen 

plikt att frambringa bevisning utan att den part som har bördan förlorar på att bevisningen inte anses 

övertygande (Diesen 2003 s. 62 f). Den klagande har bevisbördan när det gäller ansökningar medan 

förvaltningsmyndigheten har bevisbördan i fråga om ingripanden, förbud och andra betungande 

beslut. Det innebär att myndighetens påståenden om sakförhållandena läggs till grund när det gäller 

till exempel rätt till bistånd om de inte motbevisas. Den enskilde måste då ta fram tillräckligt stark 

bevisning om denne vill bestrida de anförda sakförhållandena (ibid.).  

4.2 Formell och materiell rättssäkerhet 

Av Regeringsformen (RF) (1974:152) 1 kap. 1 § framgår att den offentliga makten ska utövas under 

lagarna och i RF 1 kap. 2 § framgår bland annat att den offentliga makten ska utövas med respekt för 

allas lika värde, frihet och värdighet. Rättssäkerhet i traditionell juridisk mening innebär att 

rättstillämpningen ska vara saklig, förutsebar och likformig. Avsaknad av förutsebarhet och 

likabehandling utgör ur detta perspektiv en rättssäkerhetsbrist (Alexius 2009). Detta brukar kallas ett 

formellt rättssäkerhetsbegrepp. Överklagande- och ändringsfrekvenser kan vara ett sätt att mäta 

formell rättssäkerhet, men det ger bara en uppskattning. Låga frekvenser behöver inte alltid betyda 

att det ursprungliga beslutet var rätt utan kan handla om andra orsaker (Marcusson 2010). 

Den formella aspekten av rättssäkerhet säger dock inget om själva innehållet i rätten. Om alla blir lika 

illa behandlade kan det fortfarande vara rättssäkert i formell mening. Det gör att det inte enbart går 

att eftersträva förutsebarhet och likabehandling inom den socialrättsliga lagstiftningen (Svensson 

2000). Rättssäkerhet måste också inkludera vad rätten innehåller, en materiell aspekt. Den materiella 

rättssäkerheten gör att lagens innehåll, etiska frågor och konsekvenser av beslut också beaktas. 

Materiell rättssäkerhet avser att regler tillämpas på ett sätt som ger materiell rättvisa i ett etiskt 

perspektiv (Vahlne Westerhäll 2002 s. 571 ff). 
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5. Metod 

Här kommer metoden och de metodologiska överväganden som gjorts i studien att beskrivas. Först 

redogörs för studiens design, sedan vilket material som använts och hur operationaliseringen gått till. 

Därefter presenteras metod för databearbetningen och hur analysen av materialet gjorts. 

Avslutningsvis förs en diskussion om för-och nackdelar med de tillvägagångssätt som valts. 

5.1 Design 

I uppsatsen undersöks dels överklagande- och ändringsfrekvenser för domar om ekonomiskt bistånd 

som överklagas till förvaltningsdomstolarna, dels rättstillämpningen. Överklagande- och 

ändringsfrekvenser har sökts fram genom sökningar i rättsdatabasen Juno, som är en juridisk 

informationstjänst som Norsteds Juridik tillhandahåller. I domsgranskningen har ett urval gjorts av 

domar från Förvaltningsrätten i Stockholm som rör ekonomiskt bistånd år 2018. Studien är 

rättssociologisk och har ett kvantitativt tillvägagångssätt. 

5.1.1 Rättssociologi 

Denna studie är rättssociologisk både ur ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv. Det 

rättssociologiska perspektivet som kort presenterades i kapitlet ”teoretiska utgångspunkter” vilar på 

en idé om att rätten och samhället påverkar varandra ömsesidigt (Mathiesen 2005).  Rätten är inte 

bara det som finns i rättsligt material utan ”sker” hela tiden, i samspel med det kringliggande samhället 

(ibid.). Därför undersöks rätten med sociologiska metoder som en empirisk företeelse (Papadopoulou 

& Skarp 2019 s. 135). Det skiljer sig från den rättsdogmatiska metoden som vanligen syftar till att få 

kunskap i rätten genom att fastslå gällande rätt genom en tolkning av rättskällorna, medan en 

rättssociologisk studie söker kunskap om rätten (Alexius 2009; Hollander 2009).  

Den rättsdogmatiska metoden innebär att tolka regelsystemets innehåll och hitta den ”rätta” regeln i 

rättssystemet och konflikten upphöjs till ett rättsligt plan. Därmed skalas det bort som inte anses vara 

relevant i konflikten (Mathiesen 2005). I denna studie blir det som ”skalas bort” i en rättsdogmatisk 

metod intressant utifrån ett perspektiv där också rättens konsekvenser är viktiga. Ekonomiskt bistånd 

är ett område där det finns många moraliska och ideologiska åsikter om fattigdom och välfärd som kan 

påverka exempelvis hur långt någon anser att samhällets ansvar sträcker sig när en person inte klarar 
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sig själv (Åström 1988). Ur ett rättssociologiskt perspektiv kan även utomrättsliga faktorer såsom 

åsikter hos de som dömer påverka tillämpningen (Papadopoulou & Skarp 2019). 

5.1.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden valdes för att få fram frekvenser kring överklaganden av ekonomiskt 

bistånd. Metoden härstammar enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2018) från en positivistisk syn 

på vetenskap där det anses möjligt att få fram en sanning om något, att det finns en objektiv verklighet 

som kan undersökas och beskrivas. All vetenskaplig kunskap bygger visserligen på antagandet om att 

det existerar en verklighet som kan undersökas och användas till att vederlägga påståenden, men 

skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ studie är att syftet i den senare oftast är att förklara ett 

fenomen snarare än att förstå det (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018). 

Den kvantitativa metoden valdes också i domsgranskningen, främst för att kunna generalisera 

resultatet. Ett kvantitativt tillvägagångssätt möjliggör generalisering i högre grad än kvalitativa 

metoder. Under vissa förutsättningar kan resultatet säga något om hela den undersökta populationen 

medan resultaten från kvalitativa studier kan vara svåra att använda för andra än de undersökta fallen 

(Eliasson 2018). Genom att använda ett formaliserat tillvägagångssätt blir det också möjligt att 

kontrollera de slutsatser som dras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018 s. 101).  

5.2 Material 

I rättsdatabasen Juno finns en mängd rättsmaterial samlat och sedan år 2013 är även domar från 

samtliga förvaltningsrätter i Sverige sökbara. Detta har gjort det möjligt att undersöka samtliga domar 

från förvaltningsrätterna mellan åren 2013–2018. Nedan beskrivs hur sökningar och urval gjorts och i 

avsnittet operationalisering hur domarna tematiserats och kategoriserats. 

5.2.1 Överklagande- och ändringsfrekvenser 

Den första frågeställningen i min studie gäller överklagande- och ändringsfrekvensen mellan åren 

2013–2018 i alla förvaltningsdomstolar i hela landet.  Här utgörs materialet av alla domar som avgjorts 

dessa år och sökningarna har skett i rättsdatabasen Juno. 

Sökningen för att få fram överklagandefrekvenserna gjordes genom att i Junos söksystem välja alla 

förvaltningsrätter/kammarrätter/HFD/ och rättsområdet socialrätt, år och lägga till sökorden 

"ekonomiskt bistånd" "bistånd enligt socialtjänstlagen” -återkrav -återbetalning. Att det behövdes fler 
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sökord än ”ekonomiskt bistånd” beror på att sökfunktionen ger resultat för alla domar som innehåller 

frasen ”ekonomiskt bistånd” inte bara de där saken faktiskt gäller det. Sökorden ovan har valts ut 

genom att pröva olika kombinationer och sedan jämföra resultaten genom stickprov. Sökorden med 

minustecken framför, återkrav och återbetalning är med för att sortera bort dessa mål eftersom de 

inte ingår i undersökningen. Resultaten sorterades utifrån relevans och i Juno visades 25 domar per 

sida. Förutom stickproven granskades domarna på de tre sista sidorna för att kontrollera sökordens 

träffsäkerhet.  

Gällande ändringsfrekvensen används i studien domstolarnas kategorisering av ändrade mål. Där ingår 

mål som avskrivits, avvisats, bifallits, bifallits delvist eller återförvisats till nämnden (Caroline 

Wärnbring1). Återförvisning sker till exempel när domstolen ändrat socialtjänstens beslut i rättsfrågan, 

men att prövning av rätten till bistånd i övrigt behöver göras av socialtjänsten. För att få information 

om ändringsfrekvenserna lades följande sökord till ”Förvaltningsrättens avgörande. Förvaltningsrätten 

ändrar/bifaller/återförvisar/bifaller/bifaller delvist/ avvisar/avskriver överklagandet”. Den första 

delen ”Förvaltningsrättens avgörande” är med för att säkerställa att det blir själva utfallet i domen 

som kommer med i sökningen och inte exempelvis yrkandet där samma formulering kan återfinnas.   

För kammarrätterna och HFD byttes endast domstolsinstansen ut. På dessa nivåer fick ytterligare ett 

steg läggas till gällande ändringsfrekvenserna. I Förvaltningsrätten betyder alltid ett bifall att det är 

den enskilde som får rätt, eftersom det är ett avslagsbeslut från socialtjänsten som överklagas. För 

målen från kammarrätterna och HFD kan ett bifall betyda både avslag och bifall för den enskilde 

eftersom även socialnämnden kan överklaga beslut dit om beslutet gick dem emot i förvaltningsrätten. 

Därför söktes bifallen för den enskilde fram genom att först söka fram alla bifall på samma sätt som i 

förvaltningsrätterna och sedan granskades vart och ett av bifallen för åren 2013–2018 för att klarlägga 

hur många av dem som var till den enskildes fördel.  

För den andra frågeställningen, hur många av avslagsbesluten om ekonomiskt bistånd från Stockholms 

stad som överklagandes till Förvaltningsrätten i Stockholm åren 2018 - 2013 och hur många av dem 

som fick bifall lades sökfrasen ”Stockholm stad” till de övriga sökorden. Här togs endast de ”rena” 

bifallen med då en ändring inte alltid betyder att den enskilde får rätt till bistånd. Resultatet jämfördes 

sedan med avslagsbesluten från Stockholm stad, som finns i årsrapporten (Stockholm stad 2019). 

 
1 Mejlkommunikation med Caroline Wärnbring, Analytiker, Ekonomiavdelningen, Enheten för analys och finansiering, Domstolsverket. 2020-

05-18. Finns hos författaren. 
 



 

46 

 

5.2.2 Urval av domar för granskning 

Ett urval på 100 domar från klagande från Stockholm stad i Förvaltningsrätten i Stockholm år 2018 

gjordes. Frågeställningarna i domsgranskningen var vad som påverkar rättstillämpningen i 

överklaganden om ekonomiskt bistånd till Förvaltningsrätten i Stockholm år 2018 och vilka skillnader 

som fanns mellan avslagsbesluten från Stockholms stad och de överklagade besluten. 

Utfallet var den beroende variabeln och för att säkerställa att ett tillräckligt antal bifall och avslag kom 

med gjordes ett stratifierat urval. Det innebär att målen delades in i bifall och avslag innan urvalet 

gjordes och att lika många valdes ut ur varje kategori. Det fanns endast 44 domar med utfallet bifall så 

bland dem behövdes inget urval göras. För att få 100 domar gjordes ett urval på 56 avslagsdomar. Det 

fanns totalt 1173 avslagsdomar och ett systematiskt urval gjordes genom att välja den första domen 

på alla 47 sidor och sedan börja om från början till det fanns 56 avslagsdomar. Resultaten var sorterade 

på relevans då urvalet gjordes. 

Efter att urvalet gjorts kontrollerades så att målen rörde ekonomiskt bistånd. Tre domar ersattes under 

denna process. Två av dem handlade om återkrav och en om ett rådrumsbeslut. Några av domarna, 

både gällande bifall och avslag, innehöll flera överklagade beslut med olika utfall och motiveringar. I 

dessa fall togs bara det första beslutet i varje dom med. 

5.3 Operationalisering 

Här beskrivs hur innehållet i domarna studerades och tematiserades.  

5.3.1 Beskrivning av en dom 

Domarna är vanligtvis skrivna i en viss ordning, se bilaga 1 för ett exempel på en dom. Följande fanns 

med i alla granskade domar: 

• Domstolens namn 

• Enhetens nummer 

• Datum för dom  

• Målnummer 

• Klagande; namn, personnummer, adress och eventuellt ombud.   

• Motpart; stadsdelstillhörighet, datum för beslut 

• Saken; information om vad målet gäller 

• Förvaltningsrättens avgörande; utfall  

• Yrkanden mm;  
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o Beskrivning av det överklagade beslutet och av den avslagsmotivering stadsdelen 
angivit, eventuellt stöd för talan (bevis) 

o Beskrivning av klagandes skäl för överklagande samt dennes yrkande och eventuellt 
stöd för talan (bevis) 

o Eventuellt yttrande nämnden över den klagandes inlaga eller endast vidhållande  
o Eventuellt yttrande från klagande 

 

• Skälen för avgörandet. Ibland med indelning i underrubrikerna; 
o Tillämpliga bestämmelser/Rättslig reglering; vilka rättskällor som domstolen 

använder, minst en och ofta flera. 
o Förvaltningsrättens bedömning; motivering/ domskäl som domstolen anger för sitt 

avgörande. 

• Domare: rådman, fiskal eller förvaltningsrättsnotarie. 

• Eventuell föredragande 

• Eventuella nämndemän  

De utvalda domarna från Förvaltningsrätten i Stockholm behövde operationaliseras till mätbara 

variabler. Detta gjordes genom en förstudie av 20 andra slumpmässigt valda domar om ekonomiskt 

bistånd från år 2017, varav tio domar bestod av bifall och tio av avslag. Utifrån förstudien identifierades 

30 olika variabler som sedan tematiserades. Följande fem teman utkristalliserades: 

1. Parter: klagande och nämnden 
2. Rättsliga krav 
3. Utfall och domskäl 
4. Domstolens sammansättning 
5. Processuella faktorer 

5.3.2 Parter 

Den som överklagat beslutet, ”den klagande” är oftast en person, men ekonomiskt bistånd utges till 

hushåll och inte till individer, vilket gör att det också kan vara två vuxna och ett eller flera barn som 

omfattas av ett beslut. Därför återfinns tre kategorier under variabeln kön i tabell 2.  

Tabell 2. Klagande 

Variabler Kategorier 

Ålder 18–29 år 30 +  

Kön Man Kvinna Kvinna och man 

Barn finns i hushållet Ja Nej  

Beskrivning av barns behov Ingen beskrivning Kort beskrivning Lång beskrivning 

Beaktande av barns behov Ja Nej Kan ej tillgodose behov 

Skäl för klagan Ohälsa, regelokunskap, övrigt Har behov Kan ej tillgodose behov 

Ombud Ja Nej  
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Det fanns endast olikkönade par i materialet, därför återfinns endast dessa kategorier i tabell 2. Ålder 

delades in i två kategorier för att se om unga vuxna behandlats annorlunda av rätten. Barn delades 

upp i tre olika variabler, om det fanns barn, om deras behov beskrivits och om deras bästa beaktats. 

”Skäl för klagan” innebär de motiveringar som de klagande angav för sina överklaganden. Ombud 

innebär att en annan person företrädde klagande. 

För motparten, Stockholm stad, valdes två variabler ut, ”nämndens avslagsmotivering” och ”vilken 

stadsdelsnämnd”, vilka också återfanns i statistiken från Stockholm stad. Detta möjliggjorde att 

undersöka skillnader mellan domarna och det totala antalet avslagsbeslut från Stockholms stad. För 

att kategorisera avslagsmotiveringarna användes de motiveringar som Stockholm stad använder, vilka 

redovisas i bilaga 2 tillsammans med avslagsfrekvens i de olika stadsdelarna.  

5.3.3 Rättsliga krav 

Bland målen om ekonomiskt bistånd fanns olika rättsfrågor, vilket är den fråga som ska besvaras av 

domstolen. Rättsfrågan kan enligt Svensson (2000) definieras utifrån de rättsliga krav som återfinns i 

biståndsparagrafens rekvisit. Han delade in de rättsliga kraven i (1) de som rör behovsbedömning och 

(2) de som handlar om alternativa sätt att tillgodose biståndet, vilket grundade sig på rekvisiten i 

biståndsparagrafens första stycke (ibid. s.69 ff). 

Första stycket i den nuvarande biståndsparagrafen i Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § lyder: 

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. 

Alternativa sätt har i nu gällande Socialtjänstlag delats upp i två rekvisit, att tillgodose behoven själv 

eller på annat sätt. Behovsrekvisitet innefattar att det ska avse försörjning eller livsföring i övrigt. 

Behov är ett kumulativt rekvisit och ska alltid vara uppfyllt, medan rekvisiten som handlar om olika sätt 

att tillgodose behovet är alternativa, vilket gör att bara ett av dem behöver vara uppfyllt.  

Det finns dock ytterligare ett krav som används för att fastställa vad ett behov är. Det är begreppet 

”skälig levnadsnivå” som återfinns i det fjärde stycket i biståndsparagrafen. Det är egentligen ett mål 

med biståndet, men används också i det rättsliga kravet för att fastställa vad ett behov gällande 

livsföring i övrigt är (Svensson 2000; Åström 1988). 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det 

stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
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I detta stycke återfinns ytterligare ett mål, om att biståndet ska stärka möjligheterna att leva 

självständigt, men det har aldrig fungerat som ett rättsligt krav, utan har bara använts i bedömningen 

av vilket bistånd som ska ges när det konstaterats att rätten till bistånd finns (Svensson (2000 s. 70). 

Detta ger sammanlagt fyra rättsliga krav. Men, även om de var uppfyllda, fanns i de undersökta 

domarna ytterligare ett rättsligt krav för att bistånd skulle beviljas; att den enskilde ska medverka i 

utredningen. Det är inget rekvisit enligt biståndsparagrafen, men är ett förvaltningsrättsligt krav och 

behandlades av Förvaltningsrätten som ett eget rättsligt krav. Medverkan handlar om att den som 

ansöker om bistånd måste lämna den information som krävs för att myndigheten eller domstolen ska 

kunna utreda om denne är berättigad bistånd eller inte. Kravet blir därmed blir ett eget kumulativt 

rekvisit, då det gör att bistånd inte beviljas även om de andra kraven uppfyllts. Det fanns inte med som 

ett rättskrav i Svenssons studie, men eftersom det är avgörande för rätten till bistånd tas det med som 

ett rättskrav i denna studie. Det ger sammanlagt fem rättsliga krav som kan formuleras så här: 

1. Behovet ska gälla bistånd till försörjning eller livsföring i övrigt  
2. Behovet ska ligga inom ramen för skälig levnadsnivå 
3. Behovet kan inte tillgodoses själv 
4. eller kan inte tillgodoses på annat sätt 
5. Den som söker bistånd måste medverka i utredningen 

De två första rekvisiten är kumulativa och måste båda vara uppfyllda för rätt till bistånd. Om de är det 

blir nästa steg att avgöra om något av rekvisiten i punkt tre och fyra är uppfyllda. Eftersom 

bedömningen görs stegvis innebär det att om det är rekvisit tre eller fyra som behandlas i domen görs 

ingen behovsbedömning då domstolen implicit utgår från att det är ett behov som avses. Även om de 

fyra första är uppfyllda kan biståndet avslås med det femte kravet som också måste vara uppfyllt. 

Svensson (2000) delade i sin undersökning av praxis i länsrätterna (nuvarande förvaltningsrätter) in 

målen efter rekvisiten ”behov” och ”alternativa sätt” samt en kategori han kallade ”övriga mål”. 

Svensson kom fram till att behovsmålen sällan delades in i försörjning och livsföring i övrigt och därför 

skapade han andra underkategorier, till exempel grundläggande försörjning, boendekostnader, 

hemutrustning, färdtjänst och hemtjänst, skulder etcetera. Alternativa sätt delade han in i: egna 

resurser (inklusive att stå till arbetsmarknadens förfogande), anhöriga, socialförsäkringsförmåner och 

övriga alternativa sätt. I kategorin övriga mål ingick mål som handlade exempelvis mål om 

kommuntillhörighet, retroaktivt bistånd och nödsituationer (Svensson 2000 s. 234 ff). 

Indelningen som gjorts i denna studie presenteras i tabell 3. Jag har valt att ha med färre 

underkategorier än Svensson då dessa inte var relevanta för denna studies syfte.  
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Tabell 3. Rättsfrågan som ska avgöras av domstolen 

Rättsligt krav Underkategorier 

1. Det ska vara ett behov: 
a) Behovet ska avse bistånd till försörjning eller 
livsföring i övrigt. 
b) Behovet ska ligga inom ramen för skälig 
levnadsnivå 

Övrigt försörjningsstöd 

Livsföring i övrigt 

2. Behovet kan inte tillgodoses själv Genom egna inkomster eller tillgångar 
 
Genom att stå till arbetsmarknadens förfogande/göra allt man kan 
för att bli självförsörjande 

3. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt --- 

4. Den enskilde ska medverka i utredningen --- 

 

I de undersökta domarna kategoriserades behovsmålen i försörjning eller livsföring i övrigt, därför 

används dessa kategorier. Bland målen som rörde försörjning handlade flest om boendekostnader, 

inga mål fanns som gällde vad som ska ingå i de grundläggande behoven, vilket kan bero på att dessa 

behov numer är lagstadgade genom införandet av riksnormen, där vissa poster ingår. Det blir då ingen 

rättslig fråga om de poster (behov) som ingår i riksnormen behövs för att uppnå en skälig levnadsnivå.  

När det gäller rekvisitet ”tillgodose sina behov själv” behandlades i de undersökta domarna frågan om 

någon ”står till arbetsmarknadens förfogande” som ett eget rättskrav. I lagändringen i 

Socialtjänstlagen år 2016 lades kravet till som ett eget stycke. I propositionen framgår att det ska ses 

som ett förtydligande av rekvisitet ”kan tillgodose sina behov själv” som endast gäller de som ”kan 

arbeta” (prop. 2015/16:136). Det var dock så många mål i undersökningen som handlade om den 

frågan så de fick vara en egen underkategori.  

Som framgår av tabell 3 har inte de två sista rättskraven delats in i underkategorier. Detta beror på att 

kravet om att tillgodose behoven på annat sätt, exempelvis genom sambo/make/maka eller genom 

annan huvudman var så få att de inte delades upp. I dessa ingår också mål om kommuntillhörighet, då 

det hänvisats till att en annan kommun är ansvarig. Medverkan i utredningen gick inte att dela upp 

ytterligare. 

5.3.4 Utfall och domskäl 

Med utfall menas om domarna fått avslag eller bifall. Domskäl är de motiveringar som finns till utfallet. 

Vilket av de rättsliga kraven målet gäller och utfallet styr vilka domskälen är. Detta visas i tabell 4. 
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Tabell 4. Domskäl 

Rättsligt krav Utfall Motiveringar 

1. Behov: 
a) Behovet ska avse bistånd till 
försörjning eller livsföring i övrigt. 
b) Behovet ska ligga inom ramen för 
skälig levnadsnivå 

Avslag 
 

Behovet är ej visat 

Behovet avser ej försörjningsstöd eller livsföring i övrigt, eller är 
oskäligt (behövs ej för skälig levnadsnivå) 

Bifall Behovet är visat 

Behovet avser livsföring eller försörjningsstöd och är skäligt 

2. Behovet kan inte tillgodoses själv 
 
 

Avslag Behovet kan tillgodoses genom inkomster eller tillgångar som 
finns 

Avslag Behovet kunde ha tillgodosetts genom inkomster eller tillgångar 
som borde ha funnits (sparade) 

Avslag Behovet kunde ha tillgodosetts själv om den klagande stått till 
arbetsmarknadens förfogande 

Bifall Den klagande har ej stått till arbetsmarknadens förfogande, men 
har godtagbara skäl 

Bifall Behovet kan inte tillgodoses själv 

3. Behovet kan inte tillgodoses på annat 
sätt 
 

Avslag Behovet kan tillgodoses på annat sätt 

Avslag Behovet kunde ha tillgodosetts på annat sätt 

Bifall Behovet kan ej tillgodoses på annat sätt 

Bifall Behovet borde kunna tillgodoses på annat sätt, men gör inte det 
och därför kan bistånd ges. 

4. Den enskilde ska medverka i 
utredningen 

Avslag Den klagande har ej medverkat till utredningen 

Bifall Den klagande har medverkat i utredningen 

 

Att kunna tillgodose sitt behov själv gav tre olika avslagsmotiveringar i domarna. Det beror på att det 

i domsgranskningen framkom att ett avslag som grundades på det rekvisitet/rättskravet inte alltid 

innebar att domstolen bedömt att personen kan tillgodose sina behov själv. Ibland framgick att det 

fanns faktiska tillgångar eller inkomster vilket gör att den klagande kan tillgodose behoven själv, men 

ibland var motiveringarna att behoven ”kunde ha tillgodosetts” genom inkomster över norm eller 

tillgångar som borde ha funnits (sparade). I många av domarna var också avslagsmotiveringen att 

behovet kunde ha tillgodosetts om den klagande hade stått till arbetsmarknadens förfogande. 

Detsamma gällde rekvisitet om att tillgodose behov på andra sätt. Där räknades ibland fiktiva 

inkomster in, som exempelvis socialförsäkringsbidrag som kunde ha sökts eller en make/maka som 

borde ha betalat underhåll. Dessa krav har uppkommit genom prejudicerande domar från 

Regeringsrätten (se kapitlet bakgrund).  

5.3.5 Domstolens sammansättning 

Ytterligare ett tema som undersöks är ”domstolens sammansättning”, som handlar om vem eller vilka 

som dömer.  
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Tabell 5. Domstolens sammansättning 

Dömande i målen Kategorier 

Domstolens enhet Enhet 20–22 Enhet 30–33 Enhet 39 

Domarens kön Man Kvinna 

Typ av domare Juristdomare (Rådman/fiskal mm) Notariedomare 

Nämndemäns medverkan Ja Nej 

Det är endast de enheter som finns i tabellen som framkommit i materialet, det framgår inte om det 

bara är vissa enheter som har hand om ekonomiskt bistånd eller om det är en slump att endast dessa 

enheter fanns i materialet. Domarens kön valdes ut då det visat sig ha haft påverkan i andra studier 

Ibland får notarier döma i biståndsmål som anses ”enkla” och ibland är nämndemän med och dömer. 

Dessa variabler är med för att se om utfallet varierar utifrån vem som dömer. 

5.3.6 Processuella faktorer 

Processuella faktorer har med domstolens utredning och bedömning att göra. Här finns bara faktorer 

med som kunnat utläsas av domarna. 

 
Tabell 6. Processuella faktorer  

Faktorer Kategorier 

Beskrivning av nämndens 
avslagsmotivering 

Ingen beskrivning Kort beskrivning  Lång beskrivning 

Beskrivning av vad klaganden 
anför 

Ingen beskrivning Kort beskrivning Lång beskrivning 

Nämnden: yttrande Ja Nej/ Endast vidhållande  

Klagande: bevis Framgår inte/finns ej Finns och värderas 
lågt/används ej 

Finns och värderas 
högt 

Nämnden: bevis Framgår inte/finns ej Finns och värderas 
lågt/används ej 

Finns och värderas 
högt 

Beviskrav Har gjort sannolikt Har styrkt/visat Övrigt 

Första rättskälla  Biståndparagrafen/ annat 
lagrum SoL 

Rättspraxis/förarbeten Allmänna råd/övrigt 

Andra rättskälla  Biståndsaragrafen/ annat 
lagrum SoL 

Rättspraxis/förarbeten Allmänna råd/övrigt 

Tredje rättskälla Biståndparagrafen/ annat 
lagrum SoL 

Rättspraxis/förarbeten Allmänna råd/övrigt 

Prövas nöd 
  

Nej, framgår ej nöd Nej, trots att nöd hävdas
  

Ja, av domstolen eller 
genom återförvisning 

Muntlig förhandling Ja Nej  

 

 

Beskrivningsvariablerna i tabell 6 har rangordnats utifrån hur mycket plats domstolen har gett till de 

olika parterna, kort betyder att beskrivningen är upp till sex rader och lång innebär då sju rader och 
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mer. Nämndens eventuella yttrande har endast två kategorier, ja innebär att yttrande finns och 

nej/vidhåller att yttrande inte finns eller att det endast står att nämnden vidhåller sitt beslut. 

Beviskategorierna är rangordnade från att inga bevis finns, att de finns men värderas lågt till att de 

värderas högt. Kategoriseringen gjordes utifrån om det i domskälen hänvisades till ett konkret bevis 

eller inte, för att värderas högt skulle det dessutom ha påverkan för utfallet. Variabeln beviskrav är 

den bevisnivå som domstolen hänvisar till. I förvaltningsmål finns fler nivåer, men i förstudien framkom 

endast kategorierna ”har gjort sannolikt”, ”har styrkt/visat”. I domsgranskningen framkom också andra 

uttryck som inte går att veta om de avses vara beviskrav eller inte. Exempelvis att ”det har inte 

framkommit” ”det framgår/framgår inte” och ”det står inte klart att”. Det var så få fall att de 

kategoriserades som övriga nivåer.  

Rättskällor utgör tre separata variabler då domstolen ibland använder flera. Ett allmänt råd är ingen 

egentlig rättskälla men är med för att den används som detta av domstolen.  

5.4 Bearbetning och analys  

I resultat och analyskapitlet görs löpande jämförelser. Jämförelsen görs med socialförsäkringsmål och 

med avslagsbeslut från Stockholm stad om ekonomiskt bistånd (se bakgrundskapitlet). Statistiken från 

Stockholm stad möjliggör en jämförelse mellan antal avslagsbeslut och antal överklaganden som 

kommer in till Förvaltningsrätten från klagande från staden, som syftar till att få fram hur stor andel av 

socialtjänstens beslut som överklagas. En jämförelse görs också mellan avslagsmotiveringar och 

stadsdelar i avslagsbesluten från staden och de granskade domarna.  

För att sammanställa och redovisa data samt för att kunna göra sambandsanalyser har programmet 

SPSS, version 26, använts. Alla variabler i materialet är kvalitativa och befinner sig på nominal- eller 

ordinalskalan. Nominalskalan innebär att variablerna kan kategoriseras och ordningen mellan dem 

saknar betydelse (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018 s. 42). Detta gäller exempelvis kategorierna 

man/kvinna/man och kvinna. På ordinalskalan rangordnas kategorierna, det går inte att ändra den 

inbördes ordningen, men skalan går att ändra på (ibid.). Det gäller exempelvis beskrivningsvariablerna 

som är indelade i en skala som går från ingen – kort – lång eller från lång – kort – ingen. De flesta 

variabler hade fler kategorier från början, men har kodats om för att göra resultatet tydligare. En 

omkodning av kvalitativa variabler innebär ingen förändring av mätnivån (ibid. s. 73). 
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Då variablerna återfinns på nominal- och ordinalskalan har sambandsanalyser gjorts i form av 

korstabeller. För att testa så att inte sambandet är slumpmässigt har signifikansen testats genom Chi2-

test med vald risknivå på fem procent. Det innebär att det är 95 procent säkert att resultatet inte är 

slumpmässigt. P-värdet måste då vara under 0,05 procent för att anses statistiskt signifikant (ibid.). 

Den teoretiska analysen gjordes utifrån rättssäkerhetsbegreppet som beskrivits i kapitlet teoretiska 

utgångspunkter. 

5.5 Reflektion kring valda metoder 

Studien är rättssociologisk i meningen att det är en studie om rätten och en kvantitativ metod har 

använts för att genomföra den. En jämförande och en sambandsanalys görs i anslutning till att 

resultaten presenteras. Analys utifrån teoretiska utgångspunkter görs i ett eget kapitel, vilket inte alltid 

förekommer i kvantitativa studier, där oftast resultat och analys är sammanvävt och knyts ihop med 

tidigare forskning och teori i en slutdiskussion.  

Tillvägagångssätten för att svara på de olika frågeställningarna har varit olika, för den första och andra 

frågeställningen som handlade om frekvenser gjordes sökningar i Juno och för den tredje frågan om 

påverkansfaktorer och skillnader undersöktes ett urval på 100 domar närmare. Innehållet i domarna 

operationaliserades till mätbara variabler i en förstudie i form av en kvalitativ analys av 20 domar. Den 

fjärde frågeställningen besvarades genom att analysera resultaten ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

5.5.1 Validitet  

Validitet handlar om den begreppsmässiga och teoretiska relevansen, alltså hur väl frågeställningarna 

besvaras. I den kvantitativa metoden talar man ibland om inre och yttre validitet. Den inre validiteten 

handlar om giltigheten i resultatet medan den yttre validiteten handlar om huruvida granskningens 

resultat går att generalisera till hela populationen (Eliasson 2018).  

Yttre validitet 

I frekvensundersökningen är det totalpopulationer som mäts, så i denna del är generaliserbarheten 

hög. För domsgranskningen har studien avgränsats till Förvaltningsrätten i Stockholm och studien gör 

därför inte anspråk på att kunna generaliseras till alla förvaltningsrätter. Ett slumpmässigt urval från 

alla Förvaltningsrätter i Sverige hade kunnat göras istället, men då hade materialet inte kunnat 

jämföras med statistik från Stockholm stad. Ett geografiskt klusterurval hade kunnat göras av en 
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förvaltningsrätt, och ändå generalisera resultatet till att gälla alla Förvaltningsrätter i Sverige. Men det 

hade då funnits en risk att vissa variabler skulle vara korrelerade med klustret (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2018 s. 126). I detta fall är Stockholm är en storstad med delvis andra förutsättningar än 

mindre orter.  

Ett geografiskt urval gjordes emellertid i studien av de 100 domarna genom att alla domarna var 

överklaganden av avslagsbeslut från Stockholm stad. Detta kan påverka generaliserbarheten genom 

att Stockholm stad endast innefattar de centrala områdena, innerstaden och de förorter som ligger 

närmast och de övriga kommunerna i Stockholms län är mer perifera. Min bedömning är dock att det 

inte påverkar bedömningarna i Förvaltningsrätten så mycket att resultatet inte kan generaliseras till 

att gälla alla domar som rör ekonomiskt bistånd i Förvaltningsrätten i Stockholm. Det är samma 

organisation, samma domare och samma nämndemän som har dömt i målen. 

Inre validitet 

Frekvensresultaten bygger på sökningar i en rättsdatabas. ”Överklagande- och ändringsfrekvens” är 

begrepp som används av domstolarna och i studien användes också deras sätt att mäta. Resultaten 

kunde kontrolleras genom en jämförelse mot det totala antalet mål enligt Socialtjänstlagen, vilket 

ökade validiteten. Olika metoder användes för att komma fram till ”rätt” sökord och resultatet som 

fåtts fram är utifrån de angivna sökorden i denna databas. Det går inte med säkerhet att veta att de är 

de rätta frekvenserna, med andra sökord skulle resultatet kunnat ha sett annorlunda ut. Därmed är 

validiteten det som rör frekvenserna inte så hög som den kunde ha varit om målen om ekonomiskt 

bistånd från början statistikförts separat. 

Validiteten påverkades också negativt av att sökunderlaget i Juno inte är helt tillförlitligt. Enligt Carl 

Fernandez1 på Juno kan enstaka bortfall finnas i sökunderlaget i Juno eftersom de filer som inte 

inkommer som digitala kopior till Juno OCR-tolkas. Exempelvis kan då 2001:453 felaktigt tolkas som 

2001;453 vilket leder till att detta dokument inte dyker upp i träfflistan vid en sökning.  

Gällande domsgranskningen påverkas validiteten av hur frågorna har operationaliserat så det som ska 

mätas verkligen är det som mäts det, det vill säga relevansen i mätningen. En hög validitet förutsätter 

frånvaro av systematiska fel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018). I denna del är validiteten hög 

eftersom det har gått att ha en större kontroll över att mätningen korrelerar med materialet och 

därmed att det som var avsett att mätas.  

 
1 Mejlkommunikation med Carl Fernandez, Kundkoordinator, Karnovgroup, Norstedts Product Support (finns hos författaren) 
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5.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om frågornas och forskarens tillförlitlighet och hur noggrant mätningen utförts. 

Bristande reliabilitet uppstår exempelvis när frågorna är otydliga i hänseende av vad som ska mätas 

och om det finns slumpmässiga fel. Ett sätt att kontrollera detta är att jämföra med liknande studier 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018). I denna undersökning är det svårt att jämföra resultaten med 

liknande studier då det inte fanns så många att tillgå. Undersökningen har dock genomförts noggrant 

och systematiskt för att öka reliabiliteten.  

I undersökningen av frekvenser har tillvägagångssättet med sökningar beskrivits noggrant, så en 

liknande undersökning skulle ge samma resultat oavsett om den görs av en annan person. Detta ökar 

reliabiliteten enligt Eliasson (2018 s.15). I studien av domarna har vidare ett systematiskt 

tillvägagångssätt använts vid operationalisering. En kvalitativ förstudie genomfördes av 20 domar där 

texten i domarna analyserades och innehållet gjordes till mätbara variabler och tematiserades. 

Domarna jämfördes med varandra för att se vilka olika svarskategorier som skulle väljas till varje 

variabel.  

Samtidigt undersöktes vilka variabler som valts ut i liknande studier och hur de kategoriserats. De 

färdiga kategoriseringarna testades sedan på tio domar. Efter några dagar gjordes detta om för att 

säkerställa att de kategoriserades likadant. Några kategoriseringar fick då göras om. Även under 

processen med att registrera domarna i SPSS fick vissa svarskategorier tillföras som inte fanns i 

domarna i förstudien. Under studiens gång har också några variabler fått tas bort då de inte fanns 

explicit i materialet, exempelvis vilka principer som använts i bedömningen. Att dessa olika steg och 

olika tillvägagångssätt har använts, menar jag, har ökat reliabiliteten, alltså tillförlitligheten för hur 

frågorna besvarats. Att bortfallet har varit litet gör också att reliabiliteten blir högre. 

De processuella variablerna, framför allt bevisvärdering och beviskrav var svåra att mäta eftersom jag 

inte har tillgång till det material som domstolen haft. Där hade det varit en fördel att veta vilka bevis 

som fanns när handlingarna kom till domstolen, vilka som tillförts under processen i domstol och hur 

de värderats. Det hade också varit bra att kunna följa kommunikationen i målet, att veta antal gånger 

som parterna fått yttra sig kring den andra partens yttrande, hur domstolen utrett det som parterna 

anförde, etcetera. Jag hade bara det som stod explicit i domen att utgå ifrån och det kan göra att 

mätningen, åtminstone delvis, inte stämmer. I många av domarna framkom inte hur bevisvärderingen 

gått till eller vilket beviskravet var, det fanns ett stort bortfall. Sammantaget gör detta att reliabiliteten 

för beviskrav och bevisvärdering är lägre än i studiens övriga delar. 
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5.5.3 Etiska principer 

Förutom att forskningen ska hålla en hög kvalitet ska den också följa de forskningsetiska principer som 

finns (Vetenskapsrådet 2002 s. 5). Individskyddskravet är utgångspunkten för etiska överväganden och 

innebär att individer till exempel inte får utsättas för skada. Detta krav kan ställas mot forskningskravet 

som innebär att tillgängliga kunskaper fördjupas och därmed kan förbättra exempelvis människors 

hälsa och livsvillkor. I de forskningsetiska principerna tas fyra huvudkrav upp; informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 5). 

Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen har rätt att få information om syftet 

med den. När det gäller uppgifter som hämtats från register ska det bedömas från fall till fall om och 

hur information ska lämnas. Vid bedömningen ska det väga in om en faktisk olägenhet uppstår vid 

utebliven eller indirekt information (Vetenskapsrådet 2002 s. 7). Domarna som granskas i studien är 

offentliga handlingar och bedömningen har här gjorts att ingen olägenhet uppstår eftersom inga namn 

anges. I studien redovisas inte heller resultaten på individbasis. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om individerna i en undersökning ska ges största möjliga 

skydd. Namn och andra personliga uppgifter ska förvaras oåtkomligt för andra och i det publicerade 

materialet ska det inte vara möjligt att identifiera enskilda (Vetenskapsrådet 2002 s. 7). Namnen på 

individerna som överklagat framkom i de undersökta domarna och vid registreringen i SPSS gjordes de 

om till nummer och blev då anonyma, även för mig. Namnen på föredragande och domare registrerade 

i SPSS, men namnen skrevs inte ut i uppsatsen. Domarna och den data som finns i SPSS förvaras hos 

författaren.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rätt att bestämma över sin medverkan 

Eftersom det är offentliga handlingar som granskats har inget samtycke från individerna ansetts 

behövas då de inte själva vet om att domstolsbesluten har granskats.  De är också helt anonyma och 

inga detaljer i domarna redovisas som gör att de kan identifieras. 

Nyttjandekravet är det krav som redogör för hur uppgifterna i en studie får behandlas och innebär att 

de endast får användas för studiens syfte och inget annat (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Uppgifterna i 

denna studie nyttjas endast för forskningsändamål. 
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6. Resultat och analys 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar utifrån de tre första frågeställningarna. Den första delen handlar 

om överklagande- och ändringsfrekvenser för ekonomiskt bistånd i förvaltningsdomstolarna i relation 

till antal socialförsäkringsmål. I den andra delen jämförs avslagsbesluten från Stockholm stad med 

överklaganden till Förvaltningsrätten i Stockholm. I den tredje delen presenteras domsgranskningen 

utifrån de teman som beskrevs i metodkapitlet och samband med utfallet analyseras för varje tema.  

6.1 Överklagande- och ändringsfrekvenser i förvaltningsdomstolarna 

Nedan presenteras frekvenserna för mål om ekonomiskt bistånd i alla förvaltningsdomstolar. Sedan 

visas varje instans var för sig åren 2013–2018 och jämförs med frekvenser för socialförsäkringsmål. 

 

Figur 3. Överklagnings- och ändringsfrekvens i genomsnitt för åren 2013–2018 

 

Antal överklaganden till förvaltningsdomstolarna gällande ekonomiskt bistånd var totalt drygt 12 500 

om året.  Majoriteten av dessa, runt 11 400, gjordes till förvaltningsrätterna. Av de 89 procent av målen 

som fick avslag i förvaltningsrätterna överklagades uppskattningsvis 900 mål om ekonomiskt bistånd 
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till kammarrätterna. Där fick 16 procent av dem prövningstillstånd. I HFD fick i genomsnitt en procent 

av de runt 200 mål som ekonomiskt bistånd som överklagades dit prövningstillstånd. Exakt antal mål 

om prövningstillstånd gällande ekonomiskt bistånd i kammarrätterna och HFD gick inte att få fram, 

eftersom de målen inte fanns i rättsdatabasen. Därför gjordes en uppskattning utifrån hur stor andel 

biståndsmålen var av socialtjänstmålen i förvaltningsrätterna, vilket var i genomsnitt 45 % (Figur 3).  

Ändringsfrekvensen i förvaltningsrätterna var i genomsnitt elva procent, men det behöver inte 

innebära bifall för den enskilde utan det kan vara delvist bifall, återförvisning till nämnden eller att 

målet blivit avvisat eller avskrivet. I kammarrätterna var sannolikheten att få bifall i mål om ekonomiskt 

bistånd 0,3 procent. I Högsta förvaltningsdomstolen var sannolikheten för bifall 0,1 procent (Figur 3). 

6.1.1 Frekvenserna i förvaltningsrätterna 

Här görs en jämförelse av frekvenser för olika år i förvaltningsrätterna. 

 
Tabell 7. Antal avgjorda och ändrade mål i samtliga förvaltningsrätter i Sverige åren 2013 – 2018. 

Årtal Antal över-
klagade SoL-
mål 1 

Andel 
ändrade 
SoL-mål1 

Antal 
överklagade 
socialförs. mål1 

Andel ändrade 
socialförs. mål1 

Antal (andel) 
mål ek. bistånd 

Andel 
ändrade mål 
ek. bistånd 

2013 25 697 12,6 % 14 947 18,0 % 10 099 (39,3%) 11,2% 

2014 25 983 12,6 % 14 042 16,0 % 11 258 (43,3%) 10,9% 

2015 25 476 12,5 % 11 270 13,5 % 11 864 (46,5%) 10,8 % 

2016 23 170 11,6 % 12 884 24,5 %2 10 009 (43,2%) 11,6% 

2017 24 864 11,3 % 12 719 11,3 % 11 472 (46,1%) 10,3% 

2018 26 979 10,7 % 17 360 12,9 % 13 723 (50,9%) 10,2 % 

Genomsnitt 
2013–2018 

25 362 11,9 % 13 870 16,0 % 11 404 (44,9 %) 10,8 % 

 

Av tabell 7 framgår att sedan år 2013 har andelen mål som handlar om ekonomiskt bistånd legat på 

knappt hälften av det totala antalet mål enligt Socialtjänstlagen i förvaltningsdomstolarna och att en 

ökning skett de senaste åren. År 2018 utgjorde målen om ekonomiskt bistånd för första gången fler än 

hälften av målen enligt Socialtjänstlagen.  

 
1 Statistik från Domstolsverket. Finns hos författaren. 
2 Att år 2016 avviker beror på att domstolen avgjorde ett stort antal mål rörande måltyp ”Lagen om ersättning för kostnader till följd av vård 

i annat land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet” detta år.  
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Ändringsfrekvensen för alla mål enligt Socialtjänstlagen låg under åren 2013 till 2018 på ett genomsnitt 

på 11,9 procent och för mål om ekonomiskt bistånd på 10,8 procent (tabell 7). Det innebär att nästan 

nio av tio överklaganden inte ändrades av domstolen, utan att socialtjänstens beslut fastställdes. I 

socialförsäkringsmålen var ändringsfrekvensen för åren 2010–2012 i genomsnitt 20 procent (ISF 

2014:18) och för åren 2013–2018 i genomsnitt 16 procent.  

Ändringsfrekvensen varierade mycket mellan olika förvaltningsrätter. I genomsnitt är det dubbelt så 

stor chans att få beslutet ändrat om målet avgjordes av Förvaltningsrätten i Luleå än om målet 

avgjordes av Förvaltningsrätten i Malmö eller Linköping (Domstolsverket 2019). Även för 

socialförsäkringsmål varierade frekvensen mycket mellan olika domstolar (ISF 2014:18 s. 53).  

6.1.2 Frekvenser i kammarrätterna 

Överklaganden av mål enligt Socialtjänstlagen till kammarrätterna förutsätter prövningstillstånd. I 

rättsdatabasen gick det inte att få fram hur många av målen som överklagats som gällde ekonomiskt 

bistånd då målen om prövningstillstånd inte fanns med. Däremot gick det att se hur många mål om 

ekonomiskt bistånd som prövats i sak. 

Tabell 8. Avgjorda och ändrade mål i alla kammarrätterna i Sverige åren 2013 – 2018. 

 
Årtal 

Antal 
över-
klagade 
mål SoL1 

Antal 
(andel) mål 
SoL som 
sakprövats1 

Andel 
ändrade mål 
SoL av de som 
sakprövats1 

Antal 
överklagade 
socialförs. 
mål 1 

Andel ändrade 
socialförs. mål 
av de som 
sakprövats 1 

Antal mål 
ek. bistånd 
som har 
sakprövats 

Antal 
(andel) 
bifallna mål 
ek. bistånd  

2013 2195 375 (17 %) 9,1% 4896 13,8 % 82 9 (11%) 

2014 1988 322 (17 %) 12,2% 3622 12,6 % 81 4 (5%) 

2015 2 136 320 (16 %) 9,91% 3063 10,4 % 74 5 (7 %) 

2016 2 103 333 (17 %) 11,1% 3283 13,3 % 55 4 (7 %) 

2017 2 040 324 (17 %)  10,8% 7970 54,2 %2 81 7 (9 %) 

2018 1899 264 (16 %) 10,2% 3175 8,8 % 73 5 (7%) 

Genomsnitt 
2013–2018 

2027 323 (17 %) 10,6 % 4335 18,9 % 74  6 (8 %) 

 

I genomsnitt sakprövades 17 procent av målen enligt Socialtjänstlagen. Det innebär att knappt ett av 

sex överklaganden fick prövningstillstånd (tabell 8). Det framgår inte här vem som överklagat, den 

enskilde eller socialtjänsten. Ändringsfrekvensen för mål enligt Socialtjänstlagen är något lägre i 

 
1 Statistik från Domstolsverket, finns hos författaren. Det framgick inte hur många socialförsäkringsmål som sakprövats.  
2 Att år 2017 avviker beror på att domstolen avgjort ett stort antal mål rörande måltyp ”Lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i 
annat land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet” detta år.  
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kammarrätterna än i förvaltningsrätterna vilket beror på att alla inte får prövningstillstånd och därmed 

räknas som ej ändrade. Ändringsfrekvenserna är högre för socialförsäkringsmål, både jämfört med 

förvaltningsrätterna och jämfört med mål enligt Socialtjänstlagen. I kammarrätterna kan både 

myndigheten och den enskilde ha överklagat, vilket gör att ändringen kan ha skett både till den 

klagandes nackdel och fördel. Ändringsfrekvensen säger då inget om den enskilde får rätt eller inte och 

därför presenteras istället andelen bifall till den enskildes fördel för målen om ekonomiskt bistånd i 

tabell 8. 

6.1.3 Frekvenser i Högsta förvaltningsdomstolen 

Till HFD överklagades ca 25 % av målen enligt Socialtjänstlagen som fick avslag eller som inte beviljades 

prövningstillstånd i kammarrätterna åren 2013–2018. Inte heller här gick det att få fram hur många av 

överklagande som rörde ekonomiskt bistånd.  

 

Tabell 9. Avgjorda och ändrade mål i Högsta Förvaltningsdomstolen åren 2013–2018 

 
Årtal 

Antal 
SoL-mål   
som 
över-
klagats1 

Antal 
(andel) 
mål SoL 
som sak-
prövats1 

Andel 
ändrade 
SoL-mål av 
de som 
sakprövats1 

Antal 
överklagade 
socialförs. 
mål1 

Andel ändrade 
socialförs. mål 
av de som 
sakprövats1 

Antal mål 
om ek. 
bistånd som 
sakprövats 

Antal 
(andel) 
bifallna 
mål om 
ek. bist.  

2013 454 6 (1,3 %) 1,1% 2129 0,9 % 2 1 (50 %) 

2014 522 3 (0,6 %) 0,8 % 1548 0,8 % 1 1 (100 % 

2015 566 4 (0,7 %) 0,5 % 1101 0,9 % 0 - 

2016 478 7 (1,5 %) 0 % 948 0,8 % 0 - 

2017 463 5 (1 %) 1,3 % 1045 1,3 % 4 1 (25 %) 

2018 419 4 (1 %) 0,2 % 991 1,2 % 1 1 (100 %) 

Genomsnitt 
2013–2018 

484 5 (1 %) 0,7 % 1294 0,98 % 1,3 0,7 (69 %) 

 

Av målen enligt Socialtjänstlagen fick i genomsnitt en procent av överklagandena prövningstillstånd 

under åren 2013–2018. Antal mål om ekonomiskt bistånd som sakprövats uppskattas också till omkring 

en procent. Ändringfrekvensen i mål enligt Socialtjänstlagen är knappt en procent. Chansen att få bifall 

om den enskilde väl fått prövningstillstånd är dock mycket högre i HFD där 69 procent fått bifall under 

åren 2013–2018 (tabell 9).   

 
1 Statistik från domstolsverket, finns hos författaren. Där framgick inte hur många socialförsäkringsmål som sakprövats. 
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6.2 Överklagande- och bifallsfrekvenser i Förvaltningsrätten i Stockholm 

Här är frekvenserna i Förvaltningsrätten i Stockholm i fokus och framförallt överklagande från klagande 

i Stockholm stad. Frekvenserna jämförs med antal avslagsbeslut från Stockholm stad. 

6.2.1 Förvaltningsrätten i Stockholm 

I tabell 10 presenteras resultaten kring den del som rör Förvaltningsrätten i Stockholm, både 

socialtjänstmål och mål om ekonomiskt bistånd som överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm 

åren 2018 – 2013, hur många av dem som kom från klagande från Stockholm stad och hur många av 

dem som fick bifall.  

 
Tabell 10. Antal avgjorda och bifallna mål enligt Socialtjänstlagen och om ekonomiskt bistånd från 
Förvaltningsrätten i Stockholm åren 2013 – 2018. Bifallsfrekvensen är andel bifall av antalet överklaganden. 

Årtal Antal avgjorda 
mål enligt SoL1 

Andel ändrade mål 
enligt SoL1 

Antal (andel) mål om 
ekonomiskt bistånd 

Varav Stockholm 
stad 

2013 7495 13 % 2278 1287 

2014 7909 14,5 % 2815 1424 

2015  7726 14,9 % 3101 1596 

2016 6350 14,3 % 2557 1188 

2017 6595 13,4 % 3048 1438 

2018 7349 12,9 % 3700 1701 

Genomsnitt 2013 - 2018 7146 14 % 2917 (41 %) 1439 

 

Av tabell 10 framgår att knappt hälften av målen i Förvaltningsrätten i Stockholm kom från klagande 

från Stockholm stad och att antalet mål om ekonomiskt bistånd har ökat med mer än 1000 mål mellan 

åren 2013–2018.  

6.2.2 Jämförelse med antal avslagsbeslut från Stockholm stad 

För att besvara frågan om hur många av avslagsbesluten från Stockholms stad som överklagades till 

Förvaltningsrätten i Stockholm åren 2013 - 2018 och hur många av dem som ledde till bifall behövs 

uppgifter om beslut om ekonomiskt bistånd i Stockholm stad. Dessa har hämtats från årsrapporter om 

ekonomiskt bistånd som staden publicerar och jämförs i tabell 11 med antal överklaganden från 

klagande i Stockholm stad. 

 
1 Statistik från Domstolsverket, finns hos författaren. 
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Tabell 11. Antal biståndshushåll, avslagsbeslut, överklaganden, samt andel överklaganden av avslagsbesluten 
och bifall åren 2013 – 2018. Bifallsfrekvensen är andel bifall av antalet överklaganden. 

Årtal Antal 
bistånds-
hushåll 
Sthlm stad1 

Uppskattat antal 
ansökningar (antal 
hushåll x 12 
månader) 

Antal 
avslags-
beslut Sthlm 
stad1 

Antal (andel) 
överklaganden från 
Sthlm stad om 
ekonomiskt bistånd 

Varav 
bifall 

Bifalls-
frekvens 

2013 18 290 219 480 75 390 1287 (1,7%) 49 3,8% 

2014 17 730 212 760 77 060 1424 (1,8 %) 54 3,7% 

2015 16 620 199 440 68 500 1596 (2,3%) 55 3,3% 

2016 15 530 186 360 68 060 1188 (1,7%) 38 3,3% 

2017 16 050 192 600 73 150 1438 (2,0 %) 34 2,4% 

2018 15 610 187 320 79 940 1701 (2,1%) 44 2,7% 

Genomsnitt 
2013 - 2018 

16 638 202 128 
 

73 683 
 

1439 (1,9%) 
 

45,7 3,2 % 

 

Det finns inga uppgifter om det totala antalet ansökningar i Stockholm stad, men antal hushåll ger en 

fingervisning om antal ansökningar. Det vanligaste är att en ansökan per månad lämnas in och i tabell 

11 har hushållen därför multiplicerats med antal månader på ett år.  

Knappt två procent av avslagsbesluten från Stockholm stad överklagades och hamnade i domstol de 

studerade åren. Detta kan jämföras med socialförsäkringsmål där 43 procent av de drygt 42 000 mål 

som avslogs av Försäkringskassans omprövningsenhet överklagades åren 2010–2012 (ISF 2014:18 s. 

40). Försäkringskassan har till skillnad mot socialtjänsten egna omprövningsenheter och där prövades 

nästan 60 000 beslut varav en sjättedel av dessa bifölls där.  Det framgår dock inte hur många beslut 

Stockholm stad själva har omprövat/ändrat på begäran av den enskilde. När beslutet ändras så som 

den enskilde begär skickas överklagandet inte vidare till Förvaltningsrätten (tabell 11).  

Tabell 11 visar också att antal biståndshushåll/ansökningar under de studerade åren minskat. Andelen 

bifall i Förvaltningsrätten i Stockholm var drygt tre procent i genomsnitt. Bifallsfrekvensen har minskat 

med cirka en procent under dessa år. Detta innebär att de allra flesta inte får bifall genom ett 

överklagande. En jämförelse mot socialförsäkringsmål visar att närmare 13 procent var rena bifall (ISF 

s. 39).  

 
1 se https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/statistik-om-ekonomiskt-bistand/ 
 

 

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/statistik-om-ekonomiskt-bistand/
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6.3 Rättstillämpningen i domsgranskningen 

Här presenteras resultatet utifrån följande teman; parter, rättsliga krav, utfall och domskäl, 

domstolens sammansättning och processuella faktorer. I temana ingår ibland flera variabler. I 

tabellerna redovisas fördelningen mellan kategorierna i förhållande till utfall. Analyserna har gjorts 

genom chi2-test och p-värdet visar om sambandet är signifikant och inte beror på slumpen. För att vara 

signifikant ska värdet vara under 0,05.”N” i tabellerna utgör det totala antalet. Anledningen till att det 

inte alltid är 100, som antalet domar var, är att det ibland saknades uppgifter i materialet, exempelvis 

var personuppgifterna skyddade i en dom och därmed framgick inte ålder eller kön på den klagande. 

När det är streck istället för värden beror det på att det varit för få fall för att räkna ut värdena. 

6.3.1 Parter 

I tabell 12 redovisas faktorer för de klagande. När det gäller mål om ekonomiskt bistånd är den som 

klagar inte en person utan ett hushåll, där flera vuxna och barn kan ingå. Ålder och kön gäller den 

vuxne som överklagat, eventuella barn framgick varken ålder eller kön på.  

 

Tabell 12. Faktorer hos de klagande 

 Antal (N) Avslag % Bifall % Total (% P-värde 

Ålder N=99   
  

18–29 år 17 69 31 100  

Över 30 år 83 54 46 100 0,283 

Kön N=99     

Kvinna 48 52 48 100  

Man 42 55 45 100  

Kvinna och man 9 89 11 100 --- 

Barn finns i hushåll N=100     

Ja 26 50 50 100  

Nej 74 58 42 100 0,474 

Skäl för klagan N=97     

Ohälsa, regelokunskap, övrigt 29 72 28 100  

Har behov 34 50 50 100  

Kan ej tillgodose behov 34 58 42 100 0,156 

 

Åldersfördelningen i tabell 12 visade en övervikt för de över 30 år, däremot var könsfördelningen 

ganska jämn. De flesta hushåll bestod av ensamstående kvinnor och män. I en fjärdedel av hushållen 
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fanns barn och majoriteten av barnhushållen var hushåll med en ensamstående kvinna (tabell 12). 

Ingen beskrivning fanns med om barnen eller deras behov i någon dom, de nämndes bara i en bisats i 

de 26 målen. Endast i ett fall beaktades barnets bästa i domskälen och där fick de klagande bifall.  

De vanligaste orsakerna till överklagandet togs upp var att behov fanns och att den klagande inte 

kunde tillgodose behovet själv. Det hängde samman med vad den klagande fick för avslagsmotivering 

i avslagsbeslutet från nämnden. För de som fått avslag för att de inte stått till arbetsmarknadens 

förfogande har flest anfört psykiskt eller fysiska ohälsa eller att de inte kände till reglerna (tabell 12).  

Ingen av faktorerna i tabell 12 som handlade om de klagande visade ett signifikant samband med 

utfallet. Gällande ålder fanns en tendens att oftare ge avslag till åldersgruppen 18–29 år och kvinnor 

fick lite oftare avslag än män, men skillnaderna var i båda fallen små. Det fanns inte heller något 

samband mellan om barn fanns i hushållet och utfall, hälften av dem fick avslag och hälften bifall.  

Att ha ombud visade sig påverka utfallet i överklagade socialförsäkringsärenden (ISF 2014:18). I denna 

granskning av domar från Förvaltningsrätten fanns endast ett mål där klagande hade ombud, så det 

går inte att säga om det har påverkat utfallet eller inte. 

Nämnden 

Den andra parten i målen var stadsdelsnämnderna. De faktorer som granskades var vilka 

stadsdelsnämnder som flest överklaganden kom ifrån och vilka de vanliga avslagsmotiveringarna var. 

Gällande vilka stadsdelsnämnder som gav flest avslagsbeslut fanns endast statistik om hur stor andel 

hushåll som fick avslag någon gång under året i varje stadsdel (Stockholm stad 2019 s. 56) vilket är den 

första kolumnen i tabell 12. I den andra kolumnen presenteras andel överklaganden från stadsdelen i 

förhållande till alla domar i studien, vilket gör att procentsatserna skiljer sig åt. Den tredje kolumnen i 

tabellen är de stadsdelar som har högst andel biståndshushåll i staden (Stockholm stad 2019 s. 36). 

 

Tabell 13. Jämförelse mellan stadsdelsnämnderna i Stockholm stad med högst andel avslagsbeslut, högst 
andel överklaganden i denna studie och högst andel biståndshushåll år 2018 

Stadsdelar med högst andel hushåll 
med avslag i Stockholm stad 

Stadsdelar med högst andel 
överklaganden Stockholm stad 

Stadsdelar med högst andel biståndshushåll 
av befolkningen i Stockholm stad 

Hässelby-Vällingby 89 % Hässelby-Vällingby 18 % Spånga-Tensta ca 7 % 

Enskede-Årsta-Vantör 88 % Skärholmen 13 % Rinkeby-Kista ca 5 % 

Rinkeby-Kista 87% Farsta 12 % Skärholmen ca 5 % 
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Tabell 13 visar att den stadsdel med flest hushåll som fick något avslag under året och där flest var 

benägna att överklaga var Hässelby-Vällingby, som inte fanns med bland de stadsdelar med högst 

andel biståndshushåll bland befolkningen. I stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör och Rinkeby-

Kista fanns en hög andel hushåll med avslag, men sökande från de stadsdelarna var inte lika benägna 

att överklaga. Lägst andel avslagsbeslut gavs på Kungsholmen, Östermalm och Norrmalm, som också 

var de stadsdelar med lägst biståndstagande. Östermalm och Kungsholmen hade också lägst 

överklagandefrekvens (Stockholm stad 2019 s. 56).  

Stockholm stad visar också i sin årsrapport vilka avslagsmotiveringar de sökande fått. I diagram 5 visas 

de fyra vanligaste avslagsmotiveringarna i domsgranskningen, jämfört med hur vanliga de var bland 

avslagsmotiveringarna från Stockholm stad (ibid.). 

 

Diagram 5. Jämförelse mellan de vanligaste avslagsmotiveringarna för beslut som överklagats till 
Förvaltningsrätten och för avslagsmotiveringar från Stockholm stad totalt 

 

De vanligaste avslagsmotiveringarna för de granskade domarna var att den klagande inte står till 

arbetsmarknadens förfogande och att behov kan tillgodoses genom egna inkomster. Därefter kommer 

motiveringen att ”behov ej avses i Socialtjänstlagen” (diagram 5). 

Bland avslagsbesluten som gavs från Stockholm stad var den vanligaste avslagsmotiveringen istället 

att ”behov avses ej i Socialtjänstlagen”, vilket i rapporten beskrivs som att det ”innebär att man ansökt 

om bistånd till ändamål som inte anses vara nödvändiga behov” (Stockholm stad 2019 s. 55). Knappt 

en femtedel av överklagandena i domsgranskningen hade denna motivering, vilket innebär att ganska 

få beslut med den avslagsmotiveringen överklagades (diagram 5).  
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6.3.2 Rättsliga krav 

Rättsliga krav är dels de rekvisit som finns i biståndsparagrafen, dels det förvaltningsrättsliga kravet att 

den enskilde ska medverka i utredningen.  

Tabell 14. De rättsliga krav som behandlats i domsgranskningen 

Rättsligt krav Underkategorier Antal  Andel (%) 

1. Det ska vara ett behov: 
a) Behovet ska avse bistånd till 
försörjning eller livsföring i 
övrigt. 
b) Behovet ska ligga inom ramen 
för skälig levnadsnivå 

Försörjningsstöd 10 25 % 

Livsföring i övrigt 15 

2. Behovet kan inte tillgodoses 
själv 

Genom egna inkomster eller tillgångar 
 

17 51 % 

Genom att stå till arbetsmarknadens förfogande/göra 
allt man kan för att bli självförsörjande 

34 

3. Behovet kan inte tillgodoses 
på annat sätt 

 11 11 % 

4. Den enskilde ska medverka i 
utredningen 

 13 13 % 

Total  100 100 

 

Det vanligaste rättsliga kravet som behandlades i domarna var ”behovet kan inte tillgodoses själv” och 

inom detta rekvisit handlade flest mål om att den klagande inte hade stått till arbetsmarknadens 

förfogande. En fjärdedel av domarna handlade om rekvisitet behov och över hälften av dessa om 

livsföring i övrigt. Försörjningsstöd handlade oftast om boendekostnader. 

 

Tabell 15. Rättsliga krav i förhållande till utfall 

 Antal = N Avslag % Bifall % Total % P-värde 

Behov försörjningsstöd 10 20% 80% 100 
 

Behov livsföring i övrigt 15 20% 80% 100  

Tillgodose själv: genom inkomster/tillgångar 17 65% 35% 100 
 

Tillgodose själv: genom att stå till arbetsmarknadens 
förfogande 

34 68% 32% 100 
 

Tillgodose på annat sätt 11 45,5% 54,5% 100 
 

Medverkan i utredningen 13 92% 8% 100 0,000 

Totalt 100     

 

Av tabell 15 framgår att det fanns ett signifikant samband mellan vad målet handlade om och vad 

utfallet blev. De mål som gäller behov har störst sannolikhet att få ett bifall, vilket innebär att 
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domstolen gjorde en generösare bedömning kring vad ett behov är än socialtjänsten. De mål som 

handlade om medverkan i utredningen och att själv tillgodose sitt behov hade störst sannolikhet att få 

avslag.  

6.3.3 Utfall och domskäl 

Utfall och domskäl hänger samman och därför görs ingen sambandsanalys här. Om kravet gäller att 

någon borde ha stått till arbetsmarknadens förfogande, blir avslagsmotiveringen att den klagande inte 

har gjort det och inte haft godtagbara skäl till detta. En bifallsmotivering är i det fallet att den klagande 

visst stått till arbetsmarknadens förfogande eller har haft godtagbara skäl att inte göra det. 

 

Tabell 16. Domskäl uppdelat i avslags- och bifallsmotiveringar 

Avslagsmotiveringar Antal N=56 Andel (%) 

Behovet är ej visat 4 7 

Behovet är oskäligt (behövs ej för skälig levnadsnivå) 2 4 

Behovet kan tillgodoses genom inkomster eller tillgångar som finns 8 14 

Behovet kunde ha tillgodosetts genom inkomster eller tillgångar som 
borde ha funnits (sparade) 

2 4 

Behovet kunde ha tillgodosetts genom att den klagande borde ha stått till 
arbetsmarknadens förfogande 

22 39 

Behovet kan tillgodoses på annat sätt (annan huvudman/make/sambo) 2 4 

Behovet kunde ha tillgodosetts på annat sätt genom att klagande t ex 
borde ha sökt bostadsbidrag/blivit försörjd av make/sambo 

4 7 

Den klagande hade ej medverkat till utredningen  12 21 

Total 56 100 

   Bifallsmotiveringar Antal N=44 Andel % 

Behov är visat och ingår i skälig levnadsnivå 20 45 

Behovet kan inte tillgodoses själv 6 14 

Behovet kan ej tillgodoses på annat sätt 6 14 

Har godtagbara skäl att inte stå till arbetsmarknadens förfogande 11 25 

Den klagande har medverkat till utredningen 1 2 

Total 44 100 

 

Av tabell 16 framgår att de avslagsmotiveringar som gäller behov är elva procent, tillgodosekraven är 

68 procent och medverkanskravet är 21 procent. De flesta avslag gäller alltså mål där det finns ett 

behov, men att det ansågs tillgodosett på något sätt av domstolen.  
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När tillgodosekraven delades upp i att behoven kan tillgodoses och att den klagande kunde ha gjort 

något för att tillgodose dem blev andelen kunde-avslag 50 procent. Kunde-avslagen är kursiverade i 

tabell 16. Det innebär att i hälften av tillgodosefallen gjorde domstolen en retrospektiv bedömning 

utifrån den klagandes beteende. Behovet var konstaterat men domstolen bedömde att behovet kunde 

ha tillgodosetts själv på olika sätt (tabell 16). 

De avslag där den klagande inte anses ha medverkat i utredningen utgör 21 procent av 

avslagsmotiveringarna. I de målen hade också ett behov konstaterats men avslag gavs för att den 

klagande kunde ha agerat annorlunda. Tillsammans med de 50 procent där de klagande fick avslag för 

att de kunde ha tillgodosett behoven, utgör dessa avslag 71 procent. Avslagen innebär då att de 

klagande inte tillförsäkras en skälig levnadsnivå eftersom deras behov inte faktiskt tillgodoses, utan 

kunde ha tillgodosetts (tabell 16). 

I tabell 16 framkommer också att de vanligaste bifallsmotiveringarna är att behovet är visat och att 

biståndet behövs för att uppnå en skälig levnadsnivå.  

6.3.4 Domstolens sammansättning 

Domstolens sammansättning handlar om vem eller vilka som dömer i målet. Rådman är titel på domare 

i underrätt, en fiskal är en jurist under domarutbildning och notarie är en jurists första steg i 

domstolstjänstgöring (www.domstol.se).  En notarie är vanligtvis föredragande, men får i vissa fall 

döma i ”enklare mål” (Domstolsverket 2019).  

Gällande enhet och kön har sambandsanalysen gjorts på två sätt, en med alla domare och en med 75 

av domarna. Detta gjordes eftersom det i materialet framkom att det fanns två domare som stod för 

nästan hälften av avslagen (se metod).  
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Tabell 17. Domstolens sammansättning i de granskade domarna 

  Antal Avslag % Bifall % Total % P-värde 

Domstolens enhet (alla domare) N=100   
 

 
Enhet 20–22, 30–33 58 38 62 100 

 
Enhet 39 42 81 19 100 0,000 

Domstolens enhet (utan två av domarna) N=75     

Enhet 20–22, 30–33 56 38 62 100  

Enhet 39 19 68 32 100 0,019 
       

Domare kön N=100   
 

 
Kvinna 39 46 54 100 

 
Man 61 62 38 100 0,113 

Domare kön (utan två av domarna) N=75     

Kvinna 39 46 54 100  

Man 36 44 56 100 0,882 

Typ av domare N=100   

 

 

Fiskal, rådman 91 44 56 100 

 
Notarie 9 57 43 100 --- 

      
Medverkan av nämndemän N=100    

 

Ja 10 40 60 
100 

 

Nej 90 58 42 100 0,283 

 

Enhet 39 hade dömt i närmare hälften av målen. Det är flest män som dömt, och de flesta var utbildade 

domare och nämndemän medverkar i endast tio procent av fallen. Förvaltningsrättsnotarien är 

vanligtvis den föredrar målet och skriver fram texten i en dom, men i vissa mål fick de döma. Det 

framgick genom att ingen föredragande fanns med i de målen. Nämndemän medverkade oftast om en 

notarie dömde (tabell 17). 

När enhet 39 jämfördes mot de andra enheterna tillsammans kunde ett signifikant samband 

konstateras mellan enhet och utfall. När två av domarna togs bort ur analysen (se metod), var 

sambandet fortfarande signifikant, om än inte lika mycket. Även kön visade samband med utfall men 

sambandet var inte signifikant. Signifikansen minskade också kraftigt när de två manliga domarna togs 

bort. Att två enskilda domare påverkade resultatet så pass mycket är dock intressant i sig (ibid.).  

Gällande typ av domare var det för få fall för att kunna se ett samband med utfallet. Nämndemän 

medverkade bara i tio procent av målen och det fanns en liten tendens att bifallen då ökade, men 

sambandet var inte signifikant (ibid.). 
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6.3.5 Processuella faktorer 

Detta tema handlar om hur domstolen kommit fram till sitt beslut. Temat har delats upp i 

beskrivningsfaktorer, bevisfaktorer och rättskällor.  

 
Tabell 18. Beskrivningsfaktorer i målen om ekonomiskt bistånd 

 
Totalt antal Avslag % Bifall % Total % P-värde 

Beskrivning av nämndens avslagsmotivering N=100    
 

Ingen eller kort beskrivning 40 62,5 37,5 100 
 

Lång beskrivning 60 52 48 100 0,285 

      Beskrivning av vad klaganden anför N=100  
 

 
 

Ingen eller kort beskrivning 50 62 38 100 
 

Lång beskrivning 50 50 50 100 0,227 

      Nämnden har yttrat sig N=100    
 

Ja 55 56 44 100 
 

Nej/ Endast vidhållande 45 56 44 100 0,935 

      
Nödprövning N=100     

Nej, framgår ej nöd 82 57 43 100  

Nej, trots att klagande hävdar nöd 14 57 43 100  

Ja, i domstol eller genom återförvisning 4 56 44 100 --- 

 

Det fanns inte några större skillnader i hur mycket utrymme de olika parterna har fått av domstolen, 

även om nämnden hade fått några fler långa beskrivningar än den klagande. Däremot fanns en stor 

skillnad i vilken omfattning parterna yttrat sig, nämnden yttrade sig i ungefär hälften av fallen (tabell 

18), men endast i en dom framkom att den klagande yttrat sig om det nämnden anfört i sitt yttrande. 

I domarna undersöktes också om domstolen beaktat om nöd för den klagande uppstod vid ett avslag. 

I 82 procent av fallen framgick inte om nöd uppstod. I 14 procent av fallen hävdade den klagande nöd, 

men det gjordes inte någon nödprövning. I fyra fall gjordes en nödprövning eller så återförvisades 

målet till nämnden för en sådan prövning (tabell 18).  

Ingen av faktorerna i tabell 18 hade ett signifikant samband med utfallet. Variablerna om yttrande från 

den enskilde och nödprövning var inte möjliga att pröva för samband med utfall då det var för få fall. 

Muntlig förhandling finns inte med i tabell 18 då det inte fanns någon dom där en sådan hade hållits. 
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Tabell 19. Bevisfaktorer i målen om ekonomiskt bistånd 

 Totalt antal Avslag % Bifall % Total % P-värde 

Klagande har stöd för talan/bevis N=100     

Framgår inte/finns ej 58 69 31 100  

Finns och värderas lågt/används ej 18 89 11 100  

Finns och värderas högt 24 0 100 100 0,000 

Nämnden har stöd för talan/bevis N=100     

Framgår inte/finns ej 54 41 59 100  

Finns och värderas lågt/används ej 15 27 73 100  

Finns och värderas högt 31 97 3 100 0,000 

Beviskrav N=100     

Framgår ej 65 54 46 100  

Har styrkt/visat 21 81 19 100  

Har gjort sannolikt/övriga nivåer 14 29 71 100 0,008 

 

I majoriteten av målen fanns inte, eller framkom inte att det fanns, bevis från någon av parterna. Bevis 

i förvaltningsmål är ofta dokument av något slag. Det var vidare svårt att hitta ett explicit beviskrav i 

domarna och endast i 35 procent av målen formulerades ett sådant. Beviskravet är olika i olika typer 

av mål men ska vara samma i de mål som är av samma typ (tabell 19). 

Bevisfaktorerna i tabell 19 visade signifikanta samband med utfallet, bevisningen samvarierade med 

om det blev bifall eller avslag. För den klagande ökade möjligheten för bifall om denne gett in bevis till 

stöd för talan. I en fjärdedel av fallen värderades beviset högt och i de målen fick samtliga klagande 

bifall. För nämnden värderades bevisen högt i en tredjedel av målen, alltså något fler än för de 

klagande. I dessa mål gick domstolen på nämndens linje och gav avslag i nästan alla fallen (tabell 19).  

I många av de mål som fick avslag hänvisade domstolen till att den klagande inte ”har visat” och i 

bifallsmålen hänvisades oftare till att den klagande ”har gjort sannolikt”. Här fanns ett signifikant 

samband mellan beviskrav och utfall, men eftersom beviskrav endast fanns med i en tredjedel av fallen 

är detta resultat osäkert. Även oklarheten i huruvida det verkligen var ett beviskrav som formulerats 

av domstolen gör resultatet osäkert (tabell 19). 

 

 

 



 

73 

 

Tabell 20. Rättskällor som har använts i målen om ekonomiskt bistånd 

 
Totalt antal Avslag % Bifall % P-värde 

Första rättskälla N=100    

Biståndparagrafen 4:1 SoL 95   
 

Rättspraxis/förarbeten 1 0 100 
 

Allmänna råd/övrigt 1 100 0 
 

Ingen rättskälla 3 67 33 --- 

Andra rättskälla  N=99    

Har ej använt någon 27 70 30  

Har använt någon 72 44 56 0,069 

Tredje rättskälla N=99    

Har ej använt någon 68 60 40  

Har använt någon 31 45 55 O,160 

 

I majoriteten av domarna har biståndsparagrafen använts som första rättskälla. I över 70 procent av 

målen har en andra rättskälla hänvisats till och i runt 30 procent även en tredje (tabell 20). Bland de 

rättskällor som använts som andra och tredje rättskälla återfanns Socialstyrelsens allmänna råd i 

nästan 40 procent av målen, trots att detta inte är en egentlig rättskälla  

Vilka rättskällor som använts verkade inte ha betydelse för utfallet. Däremot finns ett samband mellan 

de domar där endast en eller två rättskällor har använts och avslag, detta samband är dock inte 

signifikant. Det var också tänkt att undersöka om domstolen använt målen i socialtjänstlagens 

portalparagraf eller någon av principerna i förarbetena, men dessa faktorer fanns inte med explicit i 

någon av domarna, så det gick inte att undersöka. 
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7. Analys utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv 

Att endast tre procent fick bifall i min undersökning kan bero på att övriga inte hade en faktiskt rätt till 

bistånd. Men kan det också finnas faktorer gällande domstolarnas tolkning, tillämpning och syn på 

bevisning som påverkar rättssäkerheten ur ett formellt eller materiellt rättssäkerhetsperspektiv? 

7.1 Tolkning och tillämpning 

Domstolen kan tolka lagen extensivt eller restriktivt. I domsgranskningen framkom att 

Socialtjänstlagen tolkades mer extensivt genom att tolkningen utvidgade rekvisitens betydelse i 

lagtexten. ”Kan” till att också innefatta ”kunde ha” och ”borde ha” (jfr Kjellbom, 2014; 2017). I cirka 70 

procent av avslagen i studien gjordes sådana retrospektiva bedömningar. Detta sätt att tolka 

Socialtjänstlagen på har etablerats genom rättspraxis, till exempel genom det så kallade 

”planeringskravet” och ”arbetskravet”. Det senare kravet har också befästs i de två senaste 

lagändringarna av Socialtjänstlagens biståndsparagraf. 

Detta skulle kunna ses som en normrationell tillämpning av Socialtjänstlagen då beslutsfattandet är 

standardiserat utifrån normer. Normrationella inslag framkom i tillämpningen av Socialtjänstlagen 

både i Åströms (1988) och Svenssons studie (2000). Tillämpningen av ”tillgodoserekvisitet” kan i denna 

studie sägas vara normrationell i den mening att ”kravnormerna” ofta används. Så var också fallet i 

Svenssons studie där tillämpningen av tillgodoserekvisitet var mer normrationell än behovsrekvisitet. 

Han menar att det beror på att behovsrekvisitet oftare handlar om vilket bistånd som behövs, medan 

tillgodoserekvisitet handlar om bistånd eller inte (Svensson 2000).  

I tillämpningen gällande barn följde domstolen också en norm som uppstått genom praxis (RÅ 1995 

ref. 79). Den innebär att alla medlemmar i hushållet, även barnen, förlorar rätten till bistånd om en av 

de vuxna i familjen inte uppfyller något av kraven. Inte i något av de 26 fall där barn fanns med beskrev 

eller bedömde domstolen deras behov (jfr Kjellbom 2017).   

Praxis är en av de normer som domstolen ska förhålla sig till, så i den meningen blir tillämpningen 

normrationell. Frågan är emellertid vilken av de rättsliga normer som finns som ska styra 

tillämpningen. Den norm som står högst i den rättsliga hierarkin, lagtexten, borde vara den som styr 

(Kjellbom 2017). Om tillämpningen avviker för mycket gentemot lagtexten, menar Kjellbom (2017), att 

den inte kan beskrivas som normrationell. Lagtexten ställer krav både på att den som inte kan 

tillgodose sina behov ska ha rätt till bistånd och att bedömningen ska vara individuell, genom rekvisitet 

”den som” (Kjellbom 2017; Kjellbom & Lundberg 2018). Barns bästa ska också alltid beaktas enligt 
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Socialtjänstlagen 1 kap 2 §. Detta gjordes endast i en av de 26 domarna i min undersökning där barn 

fanns med i hushållet. 

En teleologisk lagtolkning görs utifrån syftet med lagen. Gällande socialtjänstlagen finns både principer 

i förarbetena och en portalparagraf där målen med lagen framkommer. Trots det tolkades lagen inte 

på ett sådant sätt i någon av domarna i domsgranskningen i den mening att socialtjänstlagens mål eller 

principer användes.  

Eftersom tillämpningen inte utgår från målen är det också svårt att kalla den för målrationell. 

Domstolen hänvisade ibland till begreppet ”skälig levnadsnivå”, men det var ofta i syfte att avgöra om 

något var ett behov eller inte, inte för att se till att en skälig levnadsnivå tillförsäkrades de som 

överklagat. Målen i socialtjänstlagens portalparagraf användes inte i tillämpningen i domstol i varken 

Svenssons (2000) eller Åströms (1988) studier. I Svenssons studie (2000 s. 332) framkom att viss 

målrationell tillämpning gjordes på socialtjänstnivå när handläggaren och klienten var överens om att 

behovet finns och skulle utforma typ av insats.  

Då tillämpningen utifrån ovanstående perspektiv varken kan beskrivas som mål- eller normrationell 

blir begreppen som Kjellbom och Lundberg (2018) formulerade i sin studie, formell och kontextuell 

tillämpning, mer användbara. Dessa begrepp kan bena ut skillnaderna i tillämpningen på ett tydligare 

sätt än mål- och normrationalitet.  

I min studie fanns ett samband mellan vad saken gällde och vilka beslut som fick avslag och bifall. När 

målen handlade om behov, vilket en fjärdedel gjorde, var domstolens bedömning mer generös än 

socialtjänstens kring vad ett behov var och ändrade 80 procent av målen. Den mer generösa tolkningen 

av behov kan beskrivas som kontextuell då den tog hänsyn till att de klagande genom beslutet skulle 

uppnå en skälig levnadsnivå. 

Hälften av målen handlade om det rättsliga kravet att tillgodose behovet själv. Av dessa ändrades en 

tredjedel. När kravet att tillgodose behovet själv delades in i ”kan tillgodose” och ”kunde ha 

tillgodosetts” utgjorde den senare kategorin hälften av domstolens avslag och tillsammans med 

medverkanskravet utgjorde dessa över 70 procent av avslagen. Denna formella tillämpning tog då inte 

hänsyn till att konsekvensen för de klagande blev att de inte uppnådde en skälig levnadsnivå. Att så 

många av domarna från Förvaltningsrätten tillämpar socialtjänstlagen på detta sätt är inte konstigt 

med tanke på att även Högsta förvaltningsdomstolen gör det (ex. HFD 2017 ref. 33; HFD 2017 ref. 51; 

Rå 1995 ref. 79).  
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7.2 Bevisning  

Bevisning hade en stark påverkan på utfallet i de granskade domarna, den av parterna som hade någon 

form av bevis (vanligen dokument) som stöd för sin talan, fick oftare bifall. Bevisen värderades dock 

olika av domstolen. Om bevisen värderades högt blev bifallsfrekvensen högre. Med ”värderas högt” 

menas att det framgick av domskälen att beviset varit avgörande. ”Värderas lågt” innebär att bevisen 

nämndes men inte användes i domskälen. 

Beviskrav handlar om den nivå som anger hur stark bevisning som krävs för att kunna utgå från att ett 

sakförhållande föreligger (Diesen 2003; Jansson 2008). Endast i en tredjedel av domarna angavs någon 

nivå på beviskrav och de nivåer som främst angavs var att något ansågs vara eller inte vara styrkt/visat 

eller att något var sannolikt eller inte. Sannolikhet innebär att något är till ungefär 75 procent är säkert 

och styrkt/visat är en högre nivå, där runt 85 - 90 procent säkerhets krävs (Diesen 2003 s. 112).  

I socialtjänstlagen framgår ingen nivå på beviskrav, men i förarbetena till Förvaltningsprocesslagen 

framgår att när mål rör ekonomiskt stöd ska kraven ställas ”tillräckligt högt” för att obehöriga inte ska 

kunna få stödet (SOU 1964:27 s.429). Vad det motsvarar är oklart, men visat/styrkt kan tyda på en 

högre nivå än ”tillräckligt högt”. Det kan dock vara så att användningen av dessa begrepp inte behöver 

betyda att det är det beviskrav som faktiskt har använts (jfr Jansson 2008). Men, om domstolen syftade 

på de angivna begreppen som beviskravsnivåer, var beviskravet styrkt/visat högre ställt än 

”sannolikhet” som enligt Diesen (2003 s. 112) utvecklats som ett normalkrav i förvaltningsmål. Å andra 

sidan har det i en dom (HFD 2013 ref. 61) uttalats att beviskravet handlar om ”sakens beskaffenhet”, 

vilket betyder att domstolen anser att beviskraven för ekonomiskt bistånd ska vara höga. 

Det som är problematiskt är att beviskraven var olika och att de samvarierade med utfallet, på det sätt 

att det högre kravet ”styrkt/visat” samvarierade med avslag. Det är också problematiskt eftersom om 

beviskravet inte nås drabbas den part som har bevisbördan, vilket i denna måltyp är den enskilde 

(Diesen 2003). Det gör att även om socialtjänstens påståenden är mindre sannolika, så blir det svårt 

för den enskilde att ”motbevisa det” om dennes bevis inte anses nå upp till beviskravet (ibid.). Hade 

beviskravet endast varit bevisövervikt, där endast 51 procents säkerhet krävs, hade ingen av parterna 

gynnats (Jansson 2008). 

Eftersom de flesta avslag handlade om något som hänt i förfluten tid, var domstolens uppgift att 

klarlägga vad som hänt, i likhet med exempelvis brottsmål (Diesen 2003 s. 122 ff). När det handlade 

om kravet att ha stått till arbetsmarknadens förfogande kunde bevisningen exempelvis handla om 

antal sökta arbeten eller om att den klagande haft godtagbara skäl att inte söka arbete. Det höga 
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beviskravet styrkt/visat korrelerade med avslag, vilket kan tyda på att domstolen tillämpar ett högre 

beviskrav i de domar där bedömningen sker retroaktivt. 

7.3 Rättssäkerhet 

Enligt Regeringsformen 1 kap. 9 § ska rättstillämpningen ska vara saklig, opartisk och beakta allas likhet 

inför lagen. Enligt Regeringsformen 1 kap. 2 § 2 st. ska den offentliga makten ”verka för social omsorg 

och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. Det första kan benämnas ett formellt 

rättssäkerhetsperspektiv och det andra ett materiellt (Vahlne Westerhäll 2002). 

7.3.1 Formell rättssäkerhet 

Denna studie visar att överklagandefrekvenserna för mål enligt Socialtjänstlagen har ökat över tid i 

förvaltningsdomstolarna och att andelen mål om ekonomiskt bistånd ökat bland dem. Att 

överklagandefrekvensen ökat säger dock inte så mycket om den inte ställs i relation till hur många 

avslagsbeslut som getts. Undersökningen visar att det år 2018 överklagades 1701 avslagsbeslut från 

Stockholm stad till Förvaltningsrätten, i jämförelse med att närmare 80 000 avslagsbeslut gavs. Det 

innebar att drygt två procent av avslagsbesluten från Stockholm stad överklagades. Om det ställs i 

relation till hur många av Försäkringskassans beslut som överklagades under åren 2011–2012 är det 

ett litet antal, då 43 procent av Försäkringskassans beslut överklagades (ISF 2014:18).  

Överklagandefrekvensen kan vara ett sätt att mäta rättssäkerhet, men låga frekvenser kan tyda på 

både hög och låg grad av rättssäkerhet. Om det beror på att grundbeslutet var ”rätt” tyder det på en 

hög grad av rättssäkerhet, men om det beror på att andra orsaker påverkar den enskildes benägenhet 

att överklaga kan det istället innebära en lägre grad av rättssäkerhet (jfr Marcusson 2010). Det kan 

således vara ett rättssäkerhetsproblem ur ett formellt perspektiv om det beror på andra orsaker än att 

socialtjänstens beslut är rättsligt korrekta. Att andelen överklaganden var större från vissa stadsdelar 

i Stockholm stad trots att andelen avslagsbeslut var mindre där kan tyda på att olika förutsättningar 

finns för att överklaga beslut, men ingen slutsats kan dras enbart utifrån de resultaten. 

Majoriteten av målen om ekonomiskt bistånd i förvaltningsdomstolarna gavs avslag. 

Ändringsfrekvensen var runt 11 procent i genomsnitt för åren 2013–2018 i alla förvaltningsrätter. 

Enligt min undersökning ledde knappt tre procent av överklagandena av beslut från Stockholm stad till 

rena bifall år 2018. Även här kan detta tolkas som att ett stort mått av formell rättssäkerhet finns om 

det beror på att socialtjänstens beslut var riktiga. Även ur likabehandlingssynpunkt var den formella 
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rättssäkerheten hög, då fallen behandlas lika genom att de flesta målen gavs avslag. Det gick därmed 

att förutse att överklagandet troligtvis skulle leda till avslag.  

Socialtjänstens vanligaste avslagsmotivering var att behovet inte avsågs i Socialtjänstlagen, medan de 

flesta beslut som överklagades hade motiveringen att den klagande inte stått till arbetsmarknadens 

förfogande. Om kunskap hade funnits hos de klagande om att behovsavslag oftare blev bifallna skulle 

kanske fler ha överklagat dessa avslagsbeslut, men detta var inte förutsebart för den enskilde. Studien 

visar också på ett samband mellan vilken enhet och domare som dömde i målen och utfall. Detta tyder 

på att likabehandling inte alltid fanns, vilket påverkar den formella rättssäkerheten negativt. 

I domsgranskingen framkom också att nivån på beviskravet var högt ställt. Om det stämmer är det 

allvarligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv då det innebär att olika beviskrav ställs för samma typ av mål. 

Det blir ännu allvarligare i ljuset av att beviskravet påverkar de ekonomiska konsekvenserna för både 

den enskilde och det allmänna, vilket framkom redan i förarbetena till Förvaltningsprocesslagen år 

1967 (SOU 1967).  

7.3.2 Materiell rättssäkerhet  

Ur ett materiellt perspektiv behöver det inte vara ett problem att det finns olikheter i tillämpningen så 

länge som den sociala situation som uppstår genom insatsen blir lika och uppfyller kravet om en skälig 

levnadsnivå (Åström 1997 s 49). Svensson (2000) menar att överklaganderätten i sig inte heller 

garanterar rättssäkerhet, utan endast rätten till prövning. Därför måste det också beaktas vad rätten 

innehåller, etiska frågor och de konsekvenser besluten medför (Svensson 2000).  

För att säga något om den materiella rättssäkerheten måste rättens innehåll och syfte jämföras med 

hur utfallet blev för den enskilde individen (jfr Svensson 2000). Domsgranskningen visade att det i 71 

procent av avslagen i domstol fanns ett konstaterat behov, men att den klagande kunde eller borde ha 

gjort något annorlunda. I dessa mål säkerställdes således inte att behovet verkligen kunde tillgodoses 

själv och att den enskilde tillförsäkrades en skälig levnadsnivå. 

En tredjedel av de klagande anförde att de inte kunde tillgodose behovet själv och i vissa fall hävdades 

nöd. Domstolen gjorde en nödprövning för sju procent av avslagen, och hälften återförvisades till 

nämnden för nödprövning. Det rättsliga kravet om att tillgodose behovet själv har därmed i 

Förvaltningsrätten i Stockholm utvidgats på ett sätt så att runt 70 procent av besluten riskerar att 

försätta den klagande i nöd. Att denna konsekvens inte tas i beaktande av domstolen gör att den 

materiella rättssäkerheten kan anses vara låg i domarna från Förvaltningsrätten i Stockholm år 2018. 
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8. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att granska rättssäkerheten i tillämpningen av mål om ekonomiskt bistånd 

enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen i förvaltningsdomstolarna, med fokus på Förvaltningsrätten i 

Stockholm. Innan sammanfattning och diskussion behöver några metodologiska brister tas upp. 

Gällande frekvensundersökningen korrelerade resultatet med de sökord som valts, men sökorden kan 

inte med säkerhet sägas ge de ”rätta” frekvenserna, vilket är en brist i undersökningen. Men eftersom 

frekvenserna också kontrollerades mot mål enligt socialtjänstlagen där säkerställd statistik från 

Domstolsverket användes, kan resultaten peka på tendenser, även om frekvenserna inte stämmer lika 

bra som om domarna om ekonomiskt bistånd hade statistikförts separat från början. 

De signifikanta sambanden som uppstod i studien genom bivariat analys hade också kunnat analyseras 

och kontrolleras ytterligare med hjälp av en multivariat analys. Då studien redan var omfattande togs 

dock beslutet att inte gå vidare med en sådan analys, men skulle ha kunnat utesluta att sambanden 

inte berodde på något annat. 

8.1 Sammanfattning 

Undersökningen visade att överklagandefrekvensen för mål om ekonomiskt bistånd åren 2013–2018 

ökat i förvaltningsrätterna. I jämförelse med hur många avslagsbeslut som gavs av socialtjänsten i 

Stockholm stad överklagades i genomsnitt två procent av dem till Förvaltningsrätten i Stockholm. Det 

var få i jämförelse med socialförsäkringsmål där 43 procent överklagades (ISF 2014:18). 

I förvaltningsrätterna ändrades 11 procent av målen om ekonomiskt bistånd i genomsnitt de studerade 

åren jämfört med socialförsäkringsmål där ändringsfrekvensen var nästan 20 procent. I 

kammarrätterna sakprövades 74 mål om ekonomiskt bistånd året och 6 mål i genomsnitt fick bifall 

vilket var 0,7 procent av alla överklaganden. I HFD sakprövades 1,3 mål i genomsnitt och 0,3 procent 

fick bifall, vilket var något lägre än i socialförsäkringsmålen. Av de mål som väl fick prövningstillstånd 

de studerade åren bifölls 69 procent i genomsnitt. 

Granskningen av domar från Förvaltningsrätten i Stockholm år 2018 visade att tre procent gavs bifall. 

Mål som hade störst chans att få bifall var de som handlade om behov och där det fanns bevis som 

värderades högt genom att de användes i domskälen. Detta kan ha att göra med att behov definieras 

i förhållande till om en skälig levnadsnivå uppnås för individen eller inte, vilket kan göra att 
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bedömningen blir mer kontextuell och utgår från individens faktiska situation. De mål som handlade 

om att den enskilde själv kunde tillgodose behovet och medverka i utredningen fick minst andel bifall.  

Övriga faktorer som påverkade utfallet var vilken enhet och domare målet hamnade hos. Två manliga 

domare vid en viss enhet stod för nästan hälften av avslagen. Vilka de klagande var eller om barn fanns 

påverkade inte utfallet och barns behov belystes inte alls. Endast i ett fall beaktades barnets bästa, 

vilket ledde till bifall. Det fanns endast ett mål med ombud och muntlig förhandling hölls inte i något 

fall. Biståndsparagrafen var den vanligaste rättskällan som användes av domstolen. Förutom praxis och 

förarbeten användes även Socialstyrelsens allmänna råd som andra eller tredje rättskälla i 40 procent 

av målen.   

Analysen utifrån rättssäkerhet visar att den ur ett formellt perspektiv kunde sägas vara hög gällande 

att lika fall ska behandlas lika, då de flesta fick avslag. Besluten var därmed förutsebara. Att utfallet 

samvarierade med vad målet gällde gav dock inte högre förutsebarhet för den enskilde. Att också 

faktorer som vilken domare och enhet målet hamnade hos påverkade utfallet minskade också den 

formella rättssäkerheten.  

Att överklagandefrekvensen var låg kan tyda på en hög grad av rättssäkerhet om det beror på att 

besluten från socialtjänsten är rättsligt korrekta. Om den låga andelen överklaganden istället beror på 

andra faktorer, som att biståndsbehövande har olika förutsättningar, kan det vara tecken på en låg 

formell rättssäkerhet.  

Ur en materiell rättssäkerhetssynpunkt kan det vara problematiskt att endast tre procent fick bifall 

genom ett överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm. Speciellt eftersom undersökningen visade 

att den enskilde inte tillförsäkrades en skälig levnadsnivå i över 70 procent av avslagen, vilket enligt 

Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § är målet med biståndet. Krav ställdes som gjorde bedömningen till en 

beteendebedömning av vad den klagande kunde ha gjort för att tillgodose behovet själv, inte om 

denne faktiskt kunde det. Dessa retrospektiva bedömningar korrelerade också med att högre beviskrav 

ställts. Om domstolen verkligen ställde högre beviskrav i de fall där bedömningen skedde bakåt i tiden 

är det problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt eftersom beviskraven inte kan vara olika inom samma 

måltyp (Lindkvist 2019). 

8.2 Diskussion utifrån tidigare forskning 

Enligt Åström (1988) gör socialtjänstlagens konstruktion att konflikten mellan den enskildes ansvar att 

försörja sig själv och att få stöd av samhället i form av ekonomiskt bistånd har förskjutits till en rättslig 
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nivå istället för en politisk. Konsekvensen av detta verkar bli att bedömningen blir instrumentell och 

inte individuell eller kontextuell. Redan i Puides (1984) studie av överklaganden till förvaltningsrätten 

konstaterades att klienternas ställning inte hade stärkts genom överklagandena. Förvaltningsrätten 

fastställde istället de normer som uppstått i kommunerna (Puide 1984). Hollander (1995) undersökte 

hur många av avslagsbesluten gällande dåvarande omsorgslagen som överklagades till 

förvaltningsrätten åren 1986–1989 och kom fram till två procent, vilket var samma som i min studie.  

Där fick dock hälften bifall, vilket skiljer sig markant från resultaten från denna frekvensundersökning. 

I denna studie framkom inte några skillnader i bedömningen utifrån faktorer hos de klagande, vilket 

det gjorde i Strantz, Karlson och Wiklunds studie om socialtjänstbeslut (2016). Där samvarierade bifall 

med att den sökande var kvinna och avslag med om de sökande var ett par utan barn. Ensamstående 

kvinnor med barn fick dock fler avslag, vilket tolkades ha att göra med att de var mindre flexibla 

gentemot arbetsmarknaden. I Kjellboms studie (2015) om handlingsnormer i beslutsfattandet i 

socialtjänsten framgick att bifall hängde samman med social problematik då en behovsnorm användes. 

En egenansvarsnorm användes i bedömningar om vad den sökande gjort bakåt i tiden och gav då fler 

avslag, vilket stämmer med resultaten i denna studie. Fler mål som handlade om behov fick bifall och 

de andra rättsliga kraven, tillgodosekraven och medverkanskravet gav fler avslag. Detta var också fallet 

i Svenssons undersökning (2000). Han menar att det beror på att normer som uppstått i rättspraxis 

styrde mer i dessa typer av mål.   

Nu, över 30 år senare har vissa normer också fastställts av HFD och blivit en rättskälla som ofta används 

i tillämpningen, framförallt gällande rekvisitet ”kan tillgodose behovet själv”. Kraven som framkommit 

genom rättspraxis stämmer dock inte överens med det som står i lagtexten, vilken är den rättskälla 

som traditionellt står högst i rättskällehierarkin (jfr Kjellbom 2017). 

Hur kommer det sig då att rättspraxis utvecklats på detta sätt? Åström (2000) menar att tillämpningen 

hänger samman med vad de politiska målen i samhället är, att det har skiftat om det är den enskildes 

rättigheter eller skyldigheter som är i fokus. Johanssons (2001) analys av domar från dåvarande högsta 

instans, Regeringsrätten, visade att de under 80-talet betonade individens rätt till bistånd och 

kommunens yttersta ansvar. Under 90-talets kris försköts ansvaret för biståndsbehovet till individen 

genom kraven att planera sin ekonomi, förstärkta skyldigheter för närstående och fokus på att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Aktiveringskravet, som också skärpts genom de senaste 

lagändringarna, gör att en förskjutning skett av ansvaret för fattigdom från en strukturell till en 

individuell nivå (jfr Nybom 2012). Om problemet ses ligga hos den enskilde, kunde då denne också 

alltid ha gjort mer, om inte en bedömning av förmåga också görs. 
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8.3 Avslutande diskussion 

Namnet på uppsatsen ”genom nålsögat” syftar till att det var ytterst svårt för den enskilde att få bifall 

genom ett överklagande. Uttrycket kommer från bibeln och ska ha sagts av Jesus: "Sannerligen, det är 

svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma 

igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike" (Matt 19:23-24). Denna studie kan 

sammanfattas att det är lättare för kamelen att komma igenom nålsögat än för en fattig att få bifall till 

ekonomiskt bistånd genom ett överklagande till domstol. 

ISF (2014:28) kom fram till att rättssäkerhet är resurskrävande och att parterna i 

socialförsäkringsmålen inte var jämnstarka. Den klagande saknar ofta regelkunskap medan motparten, 

Försäkringskassan, hade professionella processförare. Undersökningen visade att om den klagande 

hade ombud eller begärde muntlig förhandling ökade chansen för bifall (ISF 2014:18).  

Bland de klagande i denna studie fanns bara en som hade ombud och ingen förhandling var muntlig. 

Processen skedde skriftligt, vilket från början kan försätta den klagande i ett underläge. Socialtjänsten 

är vana att hantera en skriftlig process, socionomen använder samma språk som domstolen och har 

en grundutbildning i juridik och socialrätt. Frågan är därför om inte styrkeförhållandena är än mer 

ojämna i mål gällande ekonomiskt bistånd.  Den som exempelvis är sjukskriven har ofta en annan 

professionell, exempelvis läkaren, som står på individens sida och kan hjälpa till vid ett eventuellt 

avslag, de som behöver ekonomiskt bistånd har oftast ingen professionell att vända sig till. 

Om styrkeförhållandet mellan parterna är ojämnt ökas rättens utredningsansvar (RÅ 2006 ref. 46). I 

min studie framgick inte hur rätten hade utrett målen. Det som framgick var att den klagande endast 

i ett fall yttrat sig och socialtjänsten i hälften av fallen. Utifrån min erfarenhet som ombud vet jag att 

socialtjänsten ofta lägger till ett yttrande när de skickar överklagandet till förvaltningsrätten. Om 

Förvaltningsrätten bedömer att det inte tillförts något nytt kommuniceras detta inte med den andra 

parten. Ibland skickas yttrandet till den enskilde och möjlighet ges för denne att yttra sig. De flesta jag 

stöttade förstod inte vad ett yttrande var och skrev heller inget om de inte fick hjälp.  

Många av dem som har behov av ekonomiskt bistånd har utifrån min och andra stödorganisationers 

erfarenhet, både fysiska och psykiska problem, har inte svenska som modersmål och har svårt att 

förstå myndighetssvenskan i besluten. Kanske är det inte förvånande att ändringsfrekvensen i de fall 

där de klagande fick hjälp med överklagandet steg till mellan 30 – 40 procent. Det är svårt att ha en 

myndighet som motpart och rätten verkar inte ha utjämnat styrkeförhållandet genom sin utredning. 

Kanske kan det också spela in om det är allmänt känt att få överklaganden leder till ändring, då kan det 

kännas meningslöst att överklaga. 
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Förutom att styrkeförhållande är ojämnt kan också synen på vad som orsakar fattigdom spela in. De 

rättsfall som har varit avgörande för ökade krav på de biståndssökande kom under 90-talskrisen. Sedan 

dess har ansvaret för fattigdomen alltmer förskjutits till individen själv (Nybom 2012).  En 

individualisering av försörjningsproblem har också befästs genom de senaste lagändringarna i 

Socialtjänstlagen. I den senaste propositionen (prop. 2015/16:136) anförde några av 

remissinstanserna att tillägget om att stå till arbetsmarknadens förfogande riskerade att bli 

sanktionerande eftersom rättsföljden för den enskilde genom detta blev en sanktion i form av indraget 

försörjningsstöd (prop. 2015/16:136 s. 19). Regeringen svar på detta var att det inte ska uppfattas som 

en sanktion utan ett grundläggande krav och att socialtjänstens funktion är att vara samhällets yttersta 

skyddsnät (prop. 2015/16:136 s. 23) och att, till följd av detta, ”kan en sökande som nekas bistånd 

aldrig försättas i en nödsituation” (prop. 2015/16:136 s. 26). 

Det ska alltså finnas krav som gör att bistånd kan nekas, men funktionen ska vara ett yttersta 

skyddsnät. Detta signalerar dubbla budskap och tyder på att den ideologiska konflikt som fanns redan 

i socialtjänstutredningen år 1977 angående rätten till bistånd (jfr Åström 1988) fortsätter att skicka 

dubbla signaler till de som ska tillämpa lagen. Det spelar därför ingen roll om socialtjänstlagen kan 

anses vara en rättighetslagstiftning eller inte när inte domstolen behandlar den så. Sanktioneringen av 

biståndsbehövande bekräftas därmed genom såväl praxis som förarbeten. 

Hälften av de 26 hushåll där barn fanns med i min studie drabbades också av kraven som ställdes på 

deras föräldrar genom avslag. Barnen fick inte framföra sin talan och deras behov utreddes inte, trots 

att de blev direkt berörda av beslutet. År 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Bestämmelsen om 

att barns bästa alltid ska beaktas enligt SoL 1 kap, 2 § har dock funnits länge, men trots det har barns 

bästa endast beaktats i ett fall i denna studie.  

Det barnperspektiv som fanns inom ekonomiskt bistånd enligt Socialstyrelsen (2015) och som 

bekräftades i den senaste propositionen på området (prop. 2015/16:136) innebär snarare att hårdare 

krav ställs på barnfamiljer, då det anses vara viktigare för barnen att föräldrarna på sikt kommer i 

arbete än att de får hjälp till försörjning i det akuta läget. Hur det hjälper barnen att föräldrarna blir 

stressade över att inte kunna betala räkningar eller inte kunna köpa mat till barnen, framgår inte. 

Det skulle vara intressant att undersöka om tillämpningen i såväl socialtjänsten som domstolar kring 

barn och ekonomiskt bistånd förändrats efter att barnkonventionen blivit lag. Inkorporeringen 

motiverades bland annat utifrån att barn inte sågs som egna rättighetsbärare, vilket var tydligt i denna 

studie Och även om barn ses som rättighetsbärare, kommer ”barnperspektivet” ovan fortsätta att 

dominera, med hänvisning till barnets bästa på lång sikt? 



 

84 

 

Denna undersökning ledde också till andra frågor som behövs forskning kring: Har avslagsfrekvensen 

ökat i socialtjänsten i hela landet eller är det bara i Stockholm? Och om det är så att en sådan liten del 

av socialtjänstens beslut som överklagas i hela landet, vad betyder då överklaganderätten? Hur stor 

påverkan har organisationen i domstolen, med tanke på att en viss enhet stod för de flesta avslagen? 

Och hur mycket spelar den personliga inställning till biståndsbehövande hos domarna in, då två 

manliga domare stod för hälften av alla avslag? 

Och i ett större perspektiv, ska grundläggande försörjningsbehov vara förenat med krav som grundar 

sig på en beteendebedömning eller tillhörighet till personkrets? Vad blir konsekvenserna när en många 

människor står utan grundläggande försörjning? Är detta system förenligt med sociala rättigheter eller 

behövs ett mer generellt system för grundläggande försörjning? Mer forskning behövs inom detta 

område.      
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Bilaga 1. Uttagen statistik från Domstolsverket, på begäran, skickat per mejl 

 

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
Sum

m
a

Förvaltningsrätten i Falun
496

353
580

721
962

1 017
940

899
964

1 097
1 075

1 058
934

1 150
1 301

964
1 119

1 192
1 148

17 970

Förvaltningsrätten i Göteborg
1 992

1 633
2 257

2 647
3 023

3 422
3 188

3 381
3 606

3 781
3 841

3 495
3 642

3 847
3 739

3 816
3 377

3 561
4 558

62 806

Förvaltningsrätten i Härnösand
251

270
491

552
663

594
559

593
692

585
683

752
657

892
700

596
550

559
580

11 219

Förvaltningsrätten i Jönköping
868

668
911

982
1 115

1 231
1 090

1 026
1 072

1 202
1 391

1 321
1 412

1 397
1 323

1 357
1 174

1 531
1 348

22 419

Förvaltningsrätten i Karlstad
1 060

916
1 257

1 519
1 453

1 633
1 422

1 592
1 569

1 360
639

2 205
1 398

1 424
1 343

1 280
1 411

1 980
1 518

26 979

Förvaltningsrätten i Linköping
967

797
1 061

1 158
1 308

1 630
1 278

1 307
1 749

1 910
1 998

1 785
1 933

1 723
2 092

1 936
1 751

1 918
2 436

30 737

Förvaltningsrätten i Luleå
189

207
263

234
274

251
300

356
333

344
389

333
248

294
291

312
276

268
251

5 413

Förvaltningsrätten i Malm
ö

2 850
2 373

2 889
2 858

4 192
4 489

3 636
3 586

3 084
3 602

4 045
3 375

3 723
3 815

3 878
4 472

4 116
4 271

4 585
69 839

Förvaltningsrätten i Stockholm
3 821

3 277
3 984

4 153
4 898

5 236
6 170

6 031
6 522

5 539
6 392

7 347
7 783

7 495
7 909

7 726
6 350

6 595
7 344

114 572

Förvaltningsrätten i Um
eå

221
203

236
271

146
321

232
350

248
233

227
293

318
466

363
322

411
443

552
5 856

Förvaltningsrätten i Uppsala
1 001

805
952

1 215
1 239

1 463
1 293

1 341
1 378

1 643
1 396

1 380
1 712

2 209
2 101

1 853
1 794

1 590
1 657

28 022

Förvaltningsrätten i Växjö
439

400
711

852
826

843
793

754
892

963
915

977
916

985
943

842
841

956
1 002

15 850

Förvaltningsrätt
14 155

11 902
15 592

17 162
20 099

22 130
20 901

21 216
22 109

22 259
22 991

24 321
24 676

25 697
25 983

25 476
23 170

24 864
26 979

411 682

Antal avgjorda m
ål

2019-06-05
 - 1 - 

08.39.38

Antal avgjorda mål enl 
socialtjänstlagen 
 
År Antal 

avgjorda 
mål 

1999 16 993 
1998 23 906 
1997 34 637 
1996 36 336 
1995 37 634 
1994 37 718 
1993 30 879 
1992 17 727 
1991 11 952 
1990 8 784 
1989 7 475 
1988 7 882  
 



 

 

 

Bilaga 2. Exempel på en dom 
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