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ABSTRACT 

The purpose of this essay was to examine municipal guidelines regarding the administration 
of the social assistance, collected from 18 municipalities in the Stockholm-area to achieve a 
greater understanding on how they were constructed in respect to the legislation and how the 
language mediated their contents. The legal aspects of the social assistance was studied 
through a jurisprudential method in which the legislative history, texts of laws and case laws 
were examined. The empirical aspect of this essay was studied through a hermeneutical 
method and analyzed through theories of social constructionism and legal pluralism. The 
results from the jurisprudential study were also used to understand how the municipal 
guidelines were constructed in relation to the law. The results of this essay corresponded well 
with previous studies in this field where considerable divergences in the approval of social 
assistance have been established. The guidelines allow a local adjustment of the social work 
stated in the Social service act, on the basis of local priorities and conditions. Our findings 
showed that the guidelines related to the law in varying degrees, to some extent depending on 
the stringency of the language used in them. We found expressions that were sometimes 
vague, normative and restrictive regarding the approval of social assistance. The results were 
discussed in respect to rule of law and the legal content of the guidelines. 
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1. INLEDANDE AVSNITT  

1.1 Inledning  

Under hösten 2007 har massmedia vid några tillfällen uppmärksammat handläggning av eko-
nomiskt bistånd och hur detta berör bidragstagare i Stockholms län. En av anledningarna är att 
Stockholms stad har antagit reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd i bruk den 1 januari 
2008. En notis införd i Dagens Nyheter den 27 november (Ramqvist, P) visar att det finns 
betydande skillnader inom Stockholms kommun avseende vilket bistånd som beviljas. I 
Norrmalms stadsdelsförvaltning beviljades 63 % av hushållen med ekonomiskt bistånd för 
SL-kort, mot 37 % av hushållen med ekonomiskt bistånd i Vantörs stadsdelsförvaltning.  

Socialtjänstlagen (2001:453), (SoL) är en ramlag, vilket innebär att politikerna i lagtext har 
angett ramarna men sedan överlåtit åt kommunerna att utforma de sociala tjänster som den 
enskilde har rätt till. En av anledningarna till att socialtjänstlagen utformats på detta sätt är att 
socialtjänstens insatser inte skall vara utlämnade till en stelbent lagstiftning utan möjlighet att 
anpassas till skiftande förhållanden (prop. 1996/97:124). För att ingå i en ramlag är de para-
grafer som reglerar ekonomiskt bistånd förhållandevis strikt utformade. Det innebär dock inte 
att de alltid är enkla att tyda ur handläggningshänseende (Hollander & Alexius Borgström, 
2005). Många kommuner upprättar egna riktlinjer som underlag för beslutsfattande för att 
underlätta handläggningen av ekonomiskt bistånd. För att den enskilde skall garanteras en hög 
rättssäkerhet, är det nödvändigt att riktlinjerna inte är utformade på ett sätt som medför att 
hans eller hennes rättigheter inskränks eller åsidosätts. Riktlinjer kan utformas som en hjälp 
för den enskilde handläggaren att förstå lagtextens betydelse och intention och därigenom 
underlätta för henne att fatta ett korrekt beslut (Socialstyrelsen, 2005).  

De regler som tillämpas enligt SoL faller under det obligatoriska lagområdet. Detta innebär att 
det bara är riksdag och regering som kan utfärda bindande föreskrifter för ekonomiskt bistånd, 
eller delegera rätt till Socialstyrelsen att göra så. De kommunala riktlinjerna är alltså inte bin-
dande (Svensson, 2000) men en vinjettstudie har visat att verksamhetens egna riktlinjer ändå 
tillmäts en central roll i beslutsfattandet (Socialstyrelsen, 1996). Detta är kanske i sig inte så 
konstigt, eftersom kommunen är arbetsgivare och den anställde kan se riktlinjerna som ar-
betsgivarens order om hur arbetet skall utföras (Svensson, 2000). Riktlinjerna kan även om-
fatta mer eller mindre utförliga anvisningar om hur de är tänkta att tillämpas.  

Riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd måste utformas i enlighet med lagstiftarens intentio-
ner, på samma sätt som de måste beakta den av regeringen årligen fastställda riksnormen, som 
är en obligatorisk lägsta nivå för kommunernas försörjningsstöd enligt SoL 4:3. Den delen av 
det ekonomiska biståndet som inte ingår i riksnormen, men som kan beviljas för den enskildes 
livsföring i övrigt, saknar en sådan fastställd norm. Bistånd för livsföring i övrigt kan exem-
pelvis omfatta kostnader för läkarvård, tandvård, glasögon, begravningskostnad, flyttkostna-
der, hemutrustning, alternativ medicinsk behandling, rekreationsresor med mera. Den lägsta 
nivå som allt bistånd skall nå upp till när det gäller ekonomiskt ersättning, men även i kvalita-
tivt hänseende, bestäms av rekvisitet skälig levnadsnivå i SoL 4:1. Kommunerna ges här en 
långtgående frihet att avgöra vad skälig levnadsnivå innebär i det enskilda fallet. Denna frihet 
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medför tolkningsskillnader både inom och mellan kommuner. Genom att granska de kommu-
nala riktlinjerna med fokus på lagstiftning, språklig utformning samt hur de är avsedda att 
användas i handläggning av ekonomiskt bistånd, vill vi rikta uppmärksamhet mot denna 
aspekt av ekonomihandläggares biståndsbedömning.  

1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar  

1.2.1 Syfte   

Syftet med vår uppsats är att granska kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd i 18 kom-
muner i Stockholms län, för att få en ökad kunskap om hur kommunerna har konstruerat sina 
riktlinjer i relation till lagstiftning och språklig utformning.  

Ur ett rättssociologiskt perspektiv kommer vi att redogöra för den rättsliga regleringen för 
ekonomiskt bistånd och sedan undersöka om och i så fall hur kommunernas riktlinjer förhåller 
sig till lagstiftning på området. Vi tänker oss att språket förmedlar mer än en direkt anvisning 
för hur handläggning av ekonomiskt bistånd ska utföras och hur riktlinjerna skall tillämpas. 
Vi vill därför även undersöka hur riktlinjernas budskap förmedlas genom ord och uttryck, 
men också lyfta fram det som inte sägs för att få en djupare bild av de rättsliga och språkliga 
aspekterna av riktlinjerna. 

1.2.2 Frågeställningar 

Hur har 18 kommuner i Stockholms län konstruerat sina kommunala riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd i relation till lagstiftning?  

Hur kan de kommunala riktlinjernas språkliga utformning beskrivas? 

1.3 Författarna och vår förförståelse 

Denna uppsats är skriven av två studenter på Socionomprogrammets sista termin vid Social-
högskolan, Stockholms universitet. Under en kurs i utredningsmetoder fick en  inbjuden före-
läsare från en ideell organisation oss att börja reflektera över variationer i bedömningar och 
vad dessa kunde få för konsekvenser för klienterna i relation till rättssäkerhet och lagstiftning. 
Vi blev intresserade av att undersöka vad variationer kan bestå av och hur de uppkommer. Då 
en av oss gjorde sin praktik på en enhet för ekonomiskt bistånd och där kom i kontakt med 
kommunala riktlinjer, fick det bli utgångspunkten för vår uppsats. Ingen av oss var från början 
särskilt insatt i vad kommunala riktlinjer egentligen är och vi hade en vag uppfattning om 
deras betydelse i det dagliga arbetet inom socialtjänsten. Bland annat tänkte vi oss riktlinjerna 
som ett komplement till befintlig lagstiftning i form av en slags "plusmeny" där det stod 
kommunerna fritt att tillhandahålla insatser som inte är obligatoriska enligt lag och att detta 
medförde en viss variation. Det föll oss däremot inte in att riktlinjerna på motsvarande sätt 
skulle kunna användas i begränsande syfte.  
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1.4 Centrala begrepp i studien 

Kommunala riktlinjer: Ett dokument som oftast antas av socialnämnden i en kommun med 
förslag till hur handläggning ska ske inom enheten. Kan ses som vägledning som till viss del 
är anpassad efter lokala förhållanden. Kommunen kan ha riktlinjer för alla sina verksamheter. 

Ekonomiskt bistånd: Ett behovsprövat bidrag som ofta används synonymt med socialbidrag 
(försörjningsstöd), men begreppet innefattar även insatser som till exempel rehabilitering för 
personer med missbruk.  

Ekonomihandläggare: Socialsekreterare eller socialassistent som utreder och beslutar om 
ekonomiskt bistånd, ibland även kallad biståndshandläggare. I uppsatsen tillskriver vi genom-
gående handläggare ett kvinnligt kön, för att förenkla läsupplevelsen.  

Myndighetsutövning: En ensidig bestämmanderätt som kan definieras utifrån befogenheten att 
för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinåtföljd, avskedande eller an-
nat jämförbart förhållande (Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2007).  

Rekvisit: En lag består av flera rättsregler. Rekvisiten är de förutsättningar som gäller för att 
en rättsregel ska kunna tillämpas på ett visst fall. Exempel på återkommande rekvisit i uppsat-
sen är ”livsföring i övrigt”, ”skälig levnadsnivå” och ”självständigt liv” (SoL 4:1). 

Socialnämnd: Den politiskt tillsatta nämnd som ansvarar för de sociala frågorna i en kommun. 
När vi skriver att beslut som rör en enskild har fattats av socialnämnden (eller nämnden), av-
ser vi vanligen den ekonomihandläggare som på delegation från nämnden har rätt att fatta 
beslut om ekonomiskt bistånd. Vanligen är denna person en socialsekreterare eller socialassi-
stent, men för vissa beslut har enbart gruppledare eller enhetschef  delegationsrätt.  
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2. METODAVSNITT 

2.1 Forskningsmetoder 

I denna studie har vi använt två olika kvalitativa metoder, en rättsvetenskaplig och en herme-
neutisk. Den rättsvetenskapliga metoden har använts för att redogöra för den rättsliga re-
gleringen avseende ekonomiskt bistånd. Den hermeneutiska metoden har använts för att läsa 
och analysera riktlinjer för ekonomiskt bistånd från 18 kommuner i Stockholms län. Det ena 
metodologiska spåret beskriver således rätten och det andra beskriver samhället genom en 
hermeneutisk tolkning. 

2.1.1 Rättsvetenskaplig metod 

Då ett av studiens syften var att få en ökad kunskap om hur kommunen har konstruerat sina 
riktlinjer utifrån ett rättsligt perspektiv har vi undersökt den rättsliga regleringen av ekono-
miskt bistånd. Vi har använt oss av grunderna i den rättsdogmatiska metoden för detta, såtill-
vida att vi har studerat vissa av de rättskällor som ingår i den rättsdogmatiska tolkningsmeto-
den. Vi har inte har gjort en allomfattande undersökning av gällande rätt utan nöjt oss med att 
sammanställa de förarbeten, den lagtext och de rättsfall som vi funnit nödvändiga för att kun-
na besvara studiens frågeställning, se vidare kapitel 4 ”Rättslig reglering”. I den rättsdogma-
tiska tolkningsmetoden ingår förutom dessa rättskällor bland annat även EG-rätt, internatio-
nell folkrätt och konventioner om mänskliga rättigheter.  

Den rättsvetenskapliga metoden kan innefatta ett rättssociologiskt perspektiv som innebär att 
se till sambandet mellan rättsreglernas innehåll och hur de tillämpas inom ett visst fält (Sut-
ton, 2001). Detta perspektiv var viktigt för att förstå de kommunala riktlinjernas konstruktion 
i förhållande till lagstiftning.  

2.1.2 Hermeneutisk metod 

I läsningen av de kommunala riktlinjerna har vi använt oss av en hermeneutisk forskningsme-
tod. Att forska hermeneutiskt är att söka ett budskap utifrån en text, en handling eller en utsa-
ga (Sjöström, 1994). För att förstå handlingen måste den tolkas. Förförståelsen spelar här en 
central roll. Det är viktigt att vara medveten om vilka åsikter, förväntningar, fördomar, käns-
lor och värderingar vi som forskare bär på för att kunna pröva om dessa påverkat de tolkning-
ar vi gjort. En hermeneutisk analys av ett textmaterial går ut på att växla mellan delar och 
helhet, enligt den hermeneutiska cirkelns princip. Den kan utryckas på följande sätt:  

Ett ord kan förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening genom just det ordet. Satsen ger i sin 
tur mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar förståelsen av texten. (a.a., s. 82) 

För oss har detta inneburit att läsningen av det empiriska materialet har skett på så sätt att vi 
har växlat mellan översiktlig läsning och närläsning. Närläsningen har gjorts i flera omgångar, 
eftersom förekomsten av en specifik formulering eller disposition i en kommuns riktlinje har 
krävt en närmare genomläsning av denna såväl som de övriga 17. Budskap som utvinns ur 
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texten kan utgöra en egen helhet men även sättas i relation till andra budskap som de står i 
förbindelse med (Sjöström, 1994). Denna växelvisa läsning uppenbarade vissa särdrag i tex-
terna för oss, vilka vi sedan valde att analysera under olika kategorier (se ”2.3 Dataanalys”). 
Kvale (1997) menar att det är viktigt att ha en omfattande kunskap om en texts tema för att 
kunna förnimma de olika nyanser som kommer till uttryck och de olika sammanhang som 
meningarna kan ingå i. 

2.2 Datainsamling 

De rättskällor som undersökts med den rättsvetenskapliga metoden är lagtext, förarbeten och i 
vissa fall rättspraxis. De förarbeten som använts är propositionerna 1979/80:1, 1996/97:124, 
2000/01:80 samt SoU 1979/80:44. Vi har även studerat prejudicerande domar från RegR, av 
vilka vi valt använda RÅ 1994 ref 76 och RÅ 1988 ref 76 för att förklara ett rekvisit respekti-
ve ge exempel på hur ett prejudicerande avgörande från RegR kan se ut. Resterande domar 
valde vi att redovisa som bilaga (se bilaga 1). 

Vårt empiriska material, som undersöktes hermeneutiskt, bestod av dokument upprättade för 
enheter för ekonomiskt bistånd i 18 kommuner i Stockholms län. Dessa dokument har i upp-
satsen benämnts som kommunala riktlinjer/riktlinjer. Materialet samlades in under företrädel-
sevis det första kvartalet 2007 av Pia Kjellbom, adjunkt på Institutionen för Socialt arbete vid 
Stockholms universitet. Vi fick tillgång till materialet i augusti 2007, och har under hösten 
kompletterat detta med Stockholms stads riktlinjer. Vi valde att göra denna enda komplette-
ring då Stockholms kommun är den största sett till antalet invånare. Datainsamlingen gjordes 
per e-post till samtliga 26 kommuner i Stockholms län, med förfrågan om att ta del av riktlin-
jer för ekonomiskt bistånd i forskningssyfte för egen del men även för studenters vidkom-
mande. Samtliga kommuner har efter det att vi tagit del av materialet inkommit med sina rikt-
linjer. 

2.3 Dataanalys 

Uppsatsens rättsvetenskapliga kapitel har skrivits i ett deskriptivt syfte och har inte i sig varit 
föremål för analys. Däremot har vi använt oss av den rättsliga regleringen som presenteras där 
som ett verktyg för att analysera de kommunala riktlinjernas relation till lagstiftning.  

Eftersom vårt empiriska material inte har förgåtts av intervjuer, utan istället formulerats av 
riktlinjernas upphovsmakare som vad Kvale (1997) kallar för enastående texter, ansåg vi oss 
inte vara i behov att koncentrera innebörden för att kunna analysera dem. Vi gav oss istället 
direkt på att göra en meningskategorisering. Kategorierna är sprungna ur studiens syfte och 
frågeställning, som i sin tur växte fram under en process där vår förförståelse av ämnet beri-
kades med den tidigare forskning vi tog del av och de samhällsvetenskapliga teorier vi läste in 
oss på för att kunna tolka det empiriska materialet. De två övergripande kategorierna var lag-
stiftning och språk. Under dessa tillkom underkategorier som till exempel rättskällor, rättssä-
kerhet, disposition, livsföring i övrigt, ord och uttryck, vad som inte sägs och tillämpning. 

Kategoriseringen skedde genom att vi i tabeller under respektive kategori ordnade in stycken 
och begrepp med sidhänvisningar för att sedan kunna återfinna de valda delarna i ursprungs-
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materialet. Detta tillvägagångssätt gav oss en uppfattning om hur de olika kommunerna har 
konstruerat sina riktlinjer samt om och hur de förhållit sig till lagstiftning. Vi uppmärksam-
made särskilt hur språket använts inom samtliga kategorier, för att möjliggöra en beskrivning 
av den komplexa verkligheten. Vi gjorde även en kvantifiering av ett undertema i kategorin 
”livsföring i övrigt”, för att ge en schematisk bild av och underbygga den kvalitativa analysen. 

För att tolka materialet gick vi, i enlighet med vad Kvale säger, längre än det som är direkt 
uttalat för att kunna synliggöra strukturer som annars inte skulle ha framgått. Tolkningen 
skedde genom att vi först läste igenom materialet var för sig. Sedan gjorde vi tillsammans en 
närläsning allteftersom vi kategoriserade texterna. Riktlinjerna analyserades därefter i ytterli-
gare två steg. I delanalyserna analyserades materialet företrädelsevis utifrån tidigare forsk-
ning, men också med hjälp av socialkonstruktionistiskt teori och lagstiftning. Därefter gjordes 
en helhetsanalys där riktlinjerna även tolkades utifrån rättspluralistisk teori och sattes in i ett 
större sammanhang. 

2.4 Studiens vetenskapsfilosofiska position 

Vår hermeneutiska metod innebär att vi delar Kvales (1997) syn på syftet med den hermeneu-
tiska tolkningen som är ”... att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening.” 
(s. 49), men vår socialkonstruktionistiska teori bjuder även in till en mer postmodern kun-
skapssyn som lägger 

Tonvikten på det lokala sammanhanget, på den sociala och språkliga konstruktionen av en per-
spektivisk verklighet där kunskap valideras genom praktiken. (a.a., s. 45) 

Detta innebär för oss att de tolkningar vi gör enligt den hermeneutiska forskningens principer 
inte kan antas vara de enda sanna utan skiftande tolkningar tillåts förekomma. 

Postmodernismen är den vetenskapsfilosofi som mest påverkat socialkonstruktionismen och 
man kan säga att den postmoderna synen på vetenskap, liksom den socialkonstruktionistiska 
teorin, ifrågasätter och tar avstånd från sökandet efter en ”sann” kunskap och tron på att un-
derliggande regler och strukturer i världen väntar på att bli upptäckta och analyserade (Burr, 
1995). 

Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position är således både hermeneutisk och postmodernis-
tisk.  

2.5 Urvalsförfarande 

2.5.1 Teoretiskt urval 

Vi har i enlighet med vad Patton (1990) kallar för kvalitativ perspektivforskning haft ett de-
duktivt förhållningssätt till empirin. Detta innebär att vi låtit våra samhällsteoretiska analys-
verktyg styra forskningens fokus, både i den bemärkelse att den till störst del bestämt vad vi 
har studerat i texten men också att den försett oss med en mall för hur vi kan tolka den.  

6 



Vi har använt oss av Hydéns (2002) uppdelning av rättsvetenskapens olika förhållningssätt till 
rätten där rättssociologin beskrivs som ett av tre paradigm. Det rättspluralistiska perspektivet 
är en del av rättssociologin och valdes för att kunna få en förståelse för hur de kommunala 
riktlinjerna har uppstått, vilka faktorer de kan bestå av förutom lagstiftning och vilken roll 
dessa kan tänkas ha i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Rättspluralismen presenteras 
utförligare i kapitel 3 ”Teoretiska utgångspunkter”. 

De olika socialkonstruktionistiska inriktningarna har försett oss med verktyg som använts för 
att urskilja och få en djupare förståelse för hur kunskap uppstår och vad språket förmedlar. I 
vår uppsats blir den socialkonstruktionistiska teorin värdefull därför att både rättskällor och 
kommunala riktlinjer är sociala konstruktioner och går därför inte att undersöka oberoende av 
det sociala sammanhang de befinner sig i och har uppstått ur. Vi har valt att använda oss av 
Vivien Burrs (1995) definitioner avseende främst kunskap och språk. Foucault (1972), Schlyt-
ter (1999) samt Lilja & Larsson (2005) bidrar med ytterligare definitioner av begreppen makt 
och diskurs som är centrala för socialkonstruktionismen och för vår studie. Socialkonstruktio-
nismen presenteras utförligare i kapitel 3 ”Teoretiska utgångspunkter”.  

2.5.2 Urval av litteratur  

För att få en översikt över den forskning som finns om kommunala riktlinjer sökte vi i LIB-
RIS och i universitetsbibliotekets katalog på sökordet kommun* i kombination med riktlinjer, 
regler, norm. Denna sökning resulterade i träff på en angränsande lag, varför vi valde att spe-
cificera sökningen med sökorden ekonomiskt bistånd, socialbidrag, försörjningsstöd, SoL 4*. 
Vi sökte även på Socialstyrelsens och Länsstyrelsens hemsidor med samma sökord. Littera-
tursökningen kombinerades med rådfrågning av vår handledare Pia Kjellbom.  

De lagtexter, propositioner, SoU: er och rättsfall vi använt oss av har vi företrädelsevis sökt i 
juridiska databaser som Karnov, Rättsbanken och Lagrummet men också på Regeringens 
hemsida (f.d. Rixlex). Fritextsökningen bestod av ”skälig levnadsnivå”, ”livsföring i övrigt”, 
”självständigt liv”, försörjningsstöd, socialbidrag och ”ekonomiskt bistånd”.  

Litteratur för teoridelen har vi sökt via LIBRIS samt i universitetsbibliotekets katalog med 
sökorden rätts*+ pluralism, sociologi; pluralism+ law samt social+ konstruktionism, con-
structionism. Vi har dessutom rådfrågat Pia Kjellbom, Anna Hollander (professor i rättsveten-
skap med inriktning socialt arbete på Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universi-
tet) samt Sam Larsson (universitetslektor på Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms 
universitet) om litteratur inom respektive fält.  

Den tidigare forskning som inte direkt behandlar kommunala riktlinjer valdes då den berörde 
bedömningsvariationer, hur den rättsliga regleringen efterlevs i bedömning av ekonomiskt 
bistånd samt rättssäkerhet för den enskilda samt kunskap som behövs för att förstå de kom-
munala riktlinjernas betydelse i det sociala arbetet. 
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2.6 Resultatredovisning 

Resultatet i denna uppsats redovisas i två olika kapitel. Resultatet för den rättsvetenskapliga 
delen av uppsatsen återfinns i kapitel 4, ”Rättslig reglering”. Vi gör inte anspråk på att ha 
gjort en heltäckande redovisning av gällande rätt avseende rekvisiten i SoL 4:1, då vi exem-
pelvis inte har undersökt alla rättsfall. De rättsfall som använts har valts antingen för att för-
tydliga lagtext eller för att de haft relevans för den empiri som vi valt att presentera. Kapitlet 
består av två delar. En del berör socialtjänstens ansvar och mandat men också generellt om 
lagstiftning. Den andra delen beskriver ekonomiskt bistånd utifrån de olika rekvisit som ingår 
i SoL 4:1 och 4:3.   

Utfallet av den empiriska studien redovisas i kapitel 6, ”Resultatredovisning”. I detta kapitel 
presenteras de delar av riktlinjerna som vi anser vara av vikt för att få en helhetsbild av hur 
riktlinjerna är konstruerade. Syftet med studien var inte att få kunskap om hur varje enskild 
kommun har konstruerat sina riktlinjer, utan snarare att förstå riktlinjerna som fenomen, där 
varje enskild kommun bidrar till en helhetsförståelse. 

Vi har valt att dela in redovisningen av resultatet utifrån de kategorier som uppstod vid när-
läsningen av vår empiri (se ”2.1.2 Hermeneutisk metod”). Detta resulterade i följande teman: 
riktlinjernas syfte, tillämpning, lagstiftning, livsföring i övrigt samt språklig utformning. Vi 
har valt att återge text eller citat för att förklara och exemplifiera hur riktlinjerna är utformade 
utifrån dessa teman. Vi har också använt en figur för att ge ett exempel på variation i hur bi-
stånd kan beviljas.  

2.7 Uppsatsens trovärdighet 

Kvale (1997) menar att forskare måste verifiera kunskapen fortlöpande under hela forsk-
ningsprocessen. Med verifiering avses en studies validitet och reliabilitet, men även generali-
serbarhet. Dessa begrepp utgör vad Kvale benämner som ”vetenskapens heliga treenighet” (s. 
207). Forskaren har en skyldighet att metodiskt redovisa så mycket som möjligt av studiens 
tillvägagångssätt så att läsaren ges möjlighet att bedöma resultatets kvalitet och därmed dess 
trovärdighet (Patton, 1990). 

2.7.1 Validitet      

Enligt postmodernismen är kunskap en social konstruktion som innebär att sanning skapas 
genom dialog. Både kunskap och verkligheten är sociala konstruktioner och därmed inte fria 
från värderingar. Validering av kunskap i ett sådant sammanhang innebär att kunskapen mäts 
mot forskarens trovärdighet som bland annat baseras på dennes förmåga att kontrollera och 
kritiskt granska sin empiri och den teori som används för att tolka den (Kvale, 1997). Vi har 
strävat efter att genomgående ha ett kritiskt förhållningssätt till både våra tolkningar och våra 
analysverktyg. Vi har därför i vissa fall, när vi inte varit säkra på att vi förstått vad som av-
setts med vissa resonemang i teori och tidigare forskning, kontaktat respektive författare per 
e-post för att få vår tolkning verifierad. För vidare resonemang kring uppsatsens validitet hän-
visar vi till ”8.2.3 Uppsatsens validitet”. 
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De flesta typer av validitetsfrågor kan inordnas under en studies interna eller externa validitet. 
Den interna validiteten berör studiens egen logik, med andra ord huruvida studiens metod 
mäter det den är tänkt att mäta (Payne & Payne, 2004). Väl underbyggda och tydliga teman är 
avgörande faktorer för att den interna validiteten ska kunna vara hög. Vi måste alltså ställa oss 
frågan om vi har fokuserat på rätt saker i empirin för att kunna besvara våra frågeställningar 
och förmedla detta till läsaren så att denne ges en tydlig bild av vad som studeras. Den externa 
validiteten berör i vilken grad resultatet går att generalisera eller inte (a.a.). För vår del hand-
lar denna fråga främst om huruvida vi utifrån vårt resultat kan uttala oss om hur de kommuna-
la riktlinjer i länet som inte ingår i undersökningen är konstruerade.  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningens konsistens (Kvale, 1997) eller tillförlitlighet (Ruth, 
1991). Forskningens konsistens är liksom validiteten, avhängig hela forskningsprocessen och 
går inte att avgränsa till ett specifikt moment. Ruth menar att frågan om forskningens tillförlit-
lighet har att göra med forskarens förmåga att på samma gång vara nog insatt i det fenomen 
denne avser att studera samtidigt som hon förmår förhålla sig objektiv gentemot det som stu-
deras. Kvale menar att det är svårt att diskutera objektivitet i forskning eftersom objektivitet 
är ett subjektivt begrepp. Han förespråkar istället ett resonemang om objektivitet som utgår 
från bland annat intersubjektiv kunskap och frihet från bias.   

Den hermeneutiska ansats vi valt för att tolka och förstå texternas budskap, innebär att vår 
gemensamma förförståelse kommer att spela en stor roll för hur utfallet blir. Även om vi som 
forskare tror oss vara medvetna om vilka värderingar och fördomar vi bär på, finns det alltid 
saker om oss själva som är dolda för oss (Ornstein, 1991). Det kan därför inte uteslutas att 
uppsatsens utfall hade blivit ett annat om forskningen gjorts av någon annan med identiska 
yttre förutsättningar. För vidare resonemang kring uppsatsens reliabilitet hänvisar vi till ”8.2.4 
Uppsatsens reliabilitet”. 

2.7.3 Triangulering 

Ett sätt att öka studiens validitet och reliabilitet är att använda olika former av triangulering 
(Patton, 1990). Triangulering kan innebära att studiens problem undersöks från fler håll än ett. 
Denna studie innefattar triangulering på ett par områden: 

Teoritriangulering innebär i vårt fall att vi använt oss av rättssociologisk teori i form av rätts-
pluralism, socialkonstruktionistisk teori samt lagstiftning för att tolka empirin.  

Undersökartriangulering har för oss inneburit att vi haft en pågående dialog om hur såväl em-
pirin som teori, metod och tidigare forskning skall tolkas och förstås.  

Då vi använt fler än en metod i vår studie har detta medfört metodtriangulering. Rättsveten-
skaplig metod har använt för att sammanställa den rättsliga regleringen, men vi har även an-
vänt den analysen av empirin. På motsvarande sätt har vi använt en hermeneutisk metod för 
att för att sammanställa resultatet, men den har även hjälpt oss i tolkning och förståelse av den 
rättsliga regleringen. 

9 



2.7.4 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) beskriver den analytiska generaliserbarheten som en välöverlagd bedömning 
om i vilken utsträckning resultaten från en undersökning kan sägas beskriva vad som kan 
hända i en annan, liknande situation. Den bedömningen bygger på en analys av likheter och 
skillnader mellan de olika situationerna. Genom påståendelogik argumenterar forskaren för de 
jämförda egenskapernas relevans. Argumenteringen är beroende av hur rika, täta och solida 
beskrivningarna av fallen är. Det är sedan läsaren av informationen som avgör huruvida resul-
tatet går att generalisera till en annan situation.  

Extrapolering är enligt Patton (1990) en form av generalisering som inte begränsar sig till vad 
man har stöd för i det empiriska materialet eller via statistiska metoder. Istället bygger extra-
poleringar på att de fenomen som undersöks existerar under liknande förutsättningar.  Denna 
generaliseringsform är ett försiktigt uttalande om hur sannolikt det är att studiens resultat är 
applicerbart på liknande, men inte identiska fall. Då kommuner i allmänhet har gemensam 
lagstiftning att förhålla sig till och då deras ansvar för kommuninvånarna, råder vissa gemen-
samma utgångspunkter för samtliga kommuner i Sverige. Utifrån detta borde en extrapolering 
av vårt resultat vara möjlig (se vidare ”8.2.5 Uppsatsens generaliserbarhet”). 

2.8 Etiska ställningstaganden 

Något som man som forskare måste fråga sig är på vilket sätt ens undersökning kan bidra till 
att förbättra människors situation (Kvale, 1997). Vi anser att vår studie är befogad mot bak-
grund av detta påstående eftersom den belyser dels hur utsatta människors rättigheter riskerar 
att beskäras men också några av de förutsättningar under vilka en socialsekreterare fattar be-
slut om ekonomiskt bistånd. Den etiska diskussion vi har fört har handlat om huruvida vi ska 
namnge kommunerna i resultatredovisningen. Då kommunernas riktlinjer är upprättade vid 
och förvaras hos en myndighet är de att betrakta som allmänna handlingar som vilken privat-
person som helst har rätt att ta del av enligt Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) 2:7. Vi 
fann därför ingen anledning att inte ange namn på kommunerna i vår studie. Dessutom är 
upphovsmakarna av riktlinjerna politiskt tillsatta av kommunens invånare. Vi menar att en 
granskning av dokument upprättade av politiska företrädare i nämnden inte bara är etiskt för-
svarbart utan också en förutsättning för ett demokratiskt samhälle där full insyn skall råda. 

2.9 Studiens avgränsningar/begränsningar 

Vi har valt att undersöka riktlinjer utfärdade för biståndsbedömning i enlighet med SoL 4:1. 
Då paragrafen inte i sig är begränsad till att enbart gälla renodlat försörjningsstöd (socialbi-
drag) utan även kan användas för att bevilja insatser för barn och unga och deras familjer, 
missbruksvård, omsorg om äldre med mera, behövde vi göra en avgränsning. Vi har därför 
valt sådana riktlinjer som avser handläggning på socialtjänsternas enheter för ekonomiskt bi-
stånd. Vi har även gjort en geografisk avgränsning till Stockholms län av samma orsak, det 
vill säga för att hålla det empiriska underlaget på en hanterbar nivå, se vidare ”2.2 Datainsam-
ling”.  
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För oss var det viktigt att försöka problematisera användningen av kommunala riktlinjer och 
sätta en forskningens spotlight på området. Vi har därför fokuserat på de inhemska förhållan-
den och den svenska kontext vi studerat begreppet i och inte sökt utländsk lagstiftning eller 
forskning. 

Uppsatsens teoretiska perspektiv avgränsas som tidigare nämnts till socialkonstruktionism 
tillsammans med rättssociologisk teori i form av rättspluralism. Tänkbara kompletterande 
teorier hade kunnat vara mer utpräglade teorier om texttolkning och textanalys. Fler teorier än 
de vi valt ansågs inte vara nödvändiga för att kunna svara på frågeställningarna och göra en 
trovärdig analys och med färre hade uppsatsens slutsats riskerat att bli endimensionell.   

Några begränsningar hos uppsatsen ligger i att vi inte har kunnat göra anspråk på att säga nå-
gonting om hur handläggningen har sett ut i de kommuner vars riktlinjer vi har studerat. Vi 
har endast kunnat göra väldigt presumtiva och generella uttalanden om hur handläggning, 
med ledning av våra teorier och tidigare forskning, skulle kunna tänkas se ut. Då uppsatsens 
syfte är att undersöka hur riktlinjerna är konstruerade och inte om handläggning sker i enlig-
het med dem, ser vi inte detta som något problem.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Rättsvetenskapligt perspektiv  

Enligt Hydén (2002) finns tre olika paradigm inom rättsvetenskapen som skiljer sig åt genom 
deras olika definitioner av rättens förhållande till praktiken. Det första paradigmet är det rätts-
dogmatiska som förutsätter att det är rätten i sig som ligger till grund för juridiska beslut som 
fattas inom rättsväsendet. Med rätten i sig avses rättsregler samt de juridiska metoder som 
används för att få kunskap om rättsreglernas innehåll. Det andra paradigmet, det rättsrealistis-
ka, beskriver rätten som något ej på förhand bestämt utan något som skapas genom att lagen 
tillämpas. Det tredje paradigmet kallar Hydén för det rättssociologiska.  Hydén beskriver de 
två första paradigmen som rättsvetenskapligt inriktade och det sista som samhällsvetenskap-
ligt inriktat. 

3.1.1 Rättssociologiskt perspektiv 

Rättsdogmatiska studier syftar till att undersöka det som ibland kallas ”gällande rätt” och som 
utgörs av de rättsregler som finns i ett samhälle och hur dessa bör tillämpas. Med rättsociologi 
avses studier av samspelet mellan rättsliga regler och beslut å ena sidan och samhällsstruktu-
rer å den andra (Hollander & Alexius Borgström, 2005). För att kunna förklara samband mel-
lan rätt och samhälle behövs samhällsvetenskapliga teorier. Dessa teorier behövs  för att förstå 
den sociala kontext rätten skapas ur, vilket skiljer rättssociologin markant från rättsdogmatis-
ka utgångspunkter för att undersöka rätten och rättsligt beslutsfattande. Rättssociologin är 
således intresserad av förhållandet mellan ”law in books” och ”law in action” och den kan 
genom empirin hjälpa oss att förstå varför lagutövare handlar som de gör (Sutton, 2001). Med 
sådan empiri avses inte lagen i sig, utan istället vad lagen genererat i form av exempelvis of-
fentliga skrivelser, statistik från enkäter, intervjuexcerpt, organisationer och myndigheters 
egna dokument och historiska skrifter.  

Biståndshandläggare lägger rätten till grund för sina beslut och blir därigenom rättstillämpare. 
Som rättstillämpare förväntas hon ha goda kunskaper i vilka förarbeten som ligger till grund 
för lagen och kunskaper i hur dessa ska tolkas samtidigt som hon måste vara uppdaterad på 
området avseende doktrin och rättspraxis (Hollander, 2002).  

I rättssociologin som en del av rättsvetenskapen finns en inriktning som kan beskrivas som 
rättspluralistisk. Begreppet och inriktningen aktualiserades i Sverige på 1970-talet men teori-
bildningen har funnits under längre tid och använts för att karaktärisera rättsliga system  i  
utvecklingsländer. Enligt teorin om rättslig pluralism uppfattas rätten som något mer än vad 
traditionell rättsteori definierar som rätt.  Några av de vanligaste exempel som brukar anges är 
sedvanor, ursprungsrätt, folkrätt och informella normer (Hollander, 1995). Dessa faktorer kan 
existera parallellt med varandra och med den formella rätten.  

Rättssociologerna Andenæs och Olsen (1990) resonerar kring hur ekonomi, organisatoriska 
förhållanden, moral och stress påverkar beslutsfattandet. De menar att det utvecklas andra 
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regler än de traditionellt rättsliga som får status som rätt. Denna typ av rättspluralism definie-
ras av Mathiesen (2005) som ”uppsplittring inom, och som en del av, rättssystemet” (s. 215). 

Problem som Mathiesen ser med teorin om rättspluralism är att utsatta gruppers rättigheter 
kan urholkas genom att själva beslutsfattandet blir oförutsägbart på så sätt att det är oklart 
vilka normer som blir avgörande för de beslut som fattas och varför. Å andra sidan kan olika 
normer bidra till en konkurrens om vad som kan anses vara den ”rätta” lösningen.  Det inne-
bär att det inte bara finns ett rätt svar utan flera. 

Eftersom socialt arbete utförs inom det samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet  snarare än 
det rättsvetenskapliga, har vi valt att använda oss av Hydéns (2002) beskrivning av det rätts-
sociologiska paradigmet i vår studie. Med den utgångspunkten kan den rätt som socialsekrete-
raren tillämpar betraktas som ett slutligt normativt ställningstagande som uttrycks i beslutet. 
Hon har i sin roll som myndighetsperson skapat rätten genom att tolka den. Med hjälp av den-
na tolkning kan hon sedan avgöra vilka aspekter av verkligheten som är rättsligt relevanta i 
utredningsarbetet. Man kan på så sätt säga att hon även skapar verkligheten. Hydén beskriver 
att: 

Rätten blir [i detta sammanhang] en bland flera faktorer som bestämmer hur myndighetsföreträda-
re skall handla. Oftast bidrar rätten med formerna för beslutet och gränserna inom vilket det ska 
ligga, medan det egentligen normativa innehållet bestäms kognitivt med stöd av den professionella 
kunskap som vederbörande beslutsfattare företräder. (s. 17-18) 

Under hela handläggningsförfarandet, från utredning till beslut, blir alltså andra faktorer än de 
enbart rättsliga viktiga. Hydén föreslår att sådana faktorer kan vara det sociala arbetets kun-
skapsbas och bestå av exempelvis handläggarens egen professionalitet, kommunens ekonomi, 
organisatoriska förutsättningar, värderingar på arbetsplatsen, rådande opinion och massmedia, 
kollegors och chefers uppfattning. Utifrån vad Hollander (1995), Andenæs och Olsen (1990) 
samt Mathiesen (2005) säger om rättspluralism anser vi att de faktorer som Hydén talar om 
omfattas av begreppet, även om han själv inte gör någon direkt åtskillnad mellan rättsociologi 
och rättspluralism.  

3.2 Socialkonstruktionistisk teori 

Vivienne Burr (1995) presenterar och definierar socialkonstruktionismen utifrån den postmo-
derna kritiken av modernismens och upplysningens grundantagande om sanningen.  

3.2.1 Grundantaganden enligt Burr 

Burr gör i sin bok An introduction to social constructionism (1995), några definitioner av so-
cialkonstruktionism. Vi har för avsikt att utgå från dessa för att bättre kunna förstå hur den 
kunskap vi ska studera har uppkommit, hur vi tänker om den och hur den kan upplevas utifrån 
en viss diskurs eller ett maktperspektiv.  

Det första grundantagandet är att ha en kritisk inställning till ”självklar” kunskap. All kun-
skap vi tror oss ha om världen eller oss själva måste ifrågasättas. Särskilt sådana som utger sig 
för att vara objektiv och ojävig. Burr menar bland annat att vi egentligen skulle kunna katego-
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risera mänskligheten i korta eller långa människor istället för människor av manligt eller 
kvinnligt kön. Kön är alltså en social konstruktion.  

Det andra grundantagandet är att kunskap är en produkt av historiskt och kulturellt specifika 
föreställningar. Sättet vi uppfattar världen och oss själva är beroende på var och när i världen 
vi lever. Den sociala och ekonomiska ordningen har också betydelse för vilken typ av kun-
skap som skapas. Burr menar att en persons sätt att förstå världen inte ligger närmare san-
ningen än någon annans.  

Det tredje grundantagandet är att kunskap produceras och upprätthålls i sociala processer. 
Eftersom det enligt det socialkonstruktionistiska sättet att tänka inte finns någon kunskap om 
världen som är objektiv, menar Burr att all kunskap skapas mellan människor i (var)-dagliga 
sociala interaktioner. Språket är därför av särskilt intresse för socialkonstruktionister, likväl 
som begreppen makt och diskurs.  

Den traditionella "common-sense" synen på relationen mellan människor och deras språk för-
utsätter att personlighet och upplevelser uppstår innan och existerar oberoende av de ord som 
används för att beskriva dem. På så sätt reduceras språket till en bunt med beskrivningar som 
vi kan använda oss av för att beteckna våra interna tillstånd. Burr menar dock att språket inte 
är transparent. Man kan inte föregå språket eftersom det är språket som får människan att bli 
människa. Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till relationen mellan människa och 
språk innebär en syn på den förre som konstruerad genom språk. Detta innebär att det vi me-
nar är typiskt mänskligt inte är en del av någon mänsklig essens som skulle finnas oavsett om 
vi hade språk eller inte. Det som vi upplever som typiskt mänskligt blir tillgängligt genom 
språket som också strukturerar upplevelserna åt oss. Dessutom innebär det att det typiskt 
mänskliga alltid kan konstrueras på ett annorlunda sätt i en annan tid, på en annan plats, i en 
annan kultur.  

Graden av makt kan enligt Burr sättas i direkt relation till i vilken utsträckning en person har 
tillgång till efterfrågade resurser som exempelvis pengar, fritid, välavlönat jobb och i vilken 
utsträckning hon har förmågan att påverka sin omvärld.  

En diskurs hänvisar till en uppsättning innebörder, metaforer, skildringar, bilder, berättelser et 
cetera, som på något sätt tillsammans definierar en viss händelse, person eller grupp. Ett och 
samma fenomen kan omges av flera olika diskurser som framställer fenomenet på olika sätt 
för omvärlden. Varje diskurs strävar efter att definiera fenomenet på sitt sätt och framhåller 
olika sidor av fenomenet. Diskurserna ställer också olika frågor om fenomenet och har olika 
förslag på vad som behövs göras åt/med fenomenet (a.a.).  

Burrs fjärde och sista grundantagande är att det finns ett samband mellan kunskap och social 
handling. Olika kunskapskonstruktioner mellan människor för med sig eller bjuder in till olika 
typer av social handling.  

3.2.2 Ytterligare förhållningssätt till makt och diskurs 

Makt kan också beskrivas som en effekt av diskurser. Foucault (1972) ser makt inte som en 
tillhörighet eller något som enbart är beroende av en människas sociala position, utan snarare 

14 



som en effekt av diskurser. Det innebär att makt kan vara förmågan hos en människa eller en 
grupp att förklara ett fenomen på ett sådant sätt så att det ger upphovsmakaren eller makarna 
handlingsfrihet.  

Foucault menar också att den "förnuftiga" världsbild (common-sense view) som en kultur de-
lar vid ett givet tillfälle är förknippad med makt eftersom denna diskurs förespråkar en viss 
typ av social handling som marginaliserar alternativa handlingssätt.  

Astrid Schlytter (1999) menar att makt kan beskrivas som förmågan hos en grupp eller en 
person att definiera den tillvaro som bestäms vara rättsligt relevant. Detta sätt att se på makt 
knyter an till Burrs fjärde grundantagande om sambandet mellan kunskap och social handling. 
Detta kan förstås som att man genom att ha makten att utfärda sanktioner eller sätta upp regler 
kan styra människors agerande.   

Lilja & Larsson (2005) tar upp sambandet mellan diskurser och makt i relation till organisa-
tionsanalys. Diskurser kan uppstå för att göra den rådande maktordningen legitim men enligt 
deras resonemang kan det vara svårt att se ett samband mellan diskurs och makt då det kan 
ligga i inflytelserika gruppers intressen att sambandet inte skall vara synligt.  

Vilka uppgifter en socialförvaltning skall utföra bestäms av de diskurser som omger den. Des-
sa diskurser beskrivs av Lilja och Larsson som ”rationella myter” på så sätt att de är 

Regler som motiveras utifrån ”rationella” resonemang. De är däremot inte rationella i mer objektiv 
mening eftersom de utgår från perspektiv och betydelser som är resultat av sociala och historiska 
processer. (s. 236) 

För att anpassningen till diskurserna skall gå smidigare formuleras målbeskrivningar eller 
andra styrdokument i allmänna ordalag. Vaga formuleringar som ”skäliga kostnader” undvi-
ker konflikter mellan de olika diskurser som vill komma till tals (Lilja & Larsson, 2005).   
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4. RÄTTSLIG REGLERING  

4.1 Lagstiftning 

Alla beslut som fattas av socialnämnden som rör de enskilda kommuninvånarna, skall följa 
vad som är fastställt enligt lag. Med lag menas de generella regler som beslutas av riksdag 
(Bernitz, 2006). Det innebär att ekonomihandläggares beslut om ekonomsikt bistånd aldrig får 
strida mot vad som regleras genom lagtexten i SoL. Då lagtext inte preciserar motivet till dess 
innebörd kan den formuleras kortfattat. För att förstå hur en lagregel är tänkt att tillämpas 
måste man ibland gå till de förarbeten som föregått den aktuella lagen. Förarbeten utgörs av 
bland annat propositioner från regeringen, statens offentliga utredningar (SoU) och motioner.  

Prejudicerande domar, avgöranden i de högsta rättsliga instanserna Högsta Domstolen (HD) 
och Regeringsrätten (RegR), räknas även de som rättskällor. Dessa domar är inte bindande i 
rättslig mening, men i praktiken följs de av lägre instanser inom domstolsväsendet. Detta gäll-
er även för offentliga myndigheter (SoU 1997:57). RegR är den högsta instansen för avgöran-
den i socialrättsliga mål. Avgöranden i RegR blir prejudicerande för de lägre instanserna 
kammarrätten och länsrätten som genom att rätta sig efter domarna bidrar till att skapa rådan-
de rättspraxis. Prejudikat skall beaktas i beslutsfattande som rör den enskilde kommuninvåna-
ren (Bernitz, 2006). Beslut om ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:1 kan överklagas till förvalt-
ningsdomstol där den första instansen är länsrätten. Eftersom många socialrättsliga överkla-
ganden inte får prövningstillstånd i kammarrätten är det vanligt att domar i länsrätten blir väg-
ledande för kommunnämnderna när de fattar beslut (Hollander, personlig kommunikation, 
2007-09-05). 

Även doktrin (juridisk litteratur) är att betrakta som en vägledande rättskälla. Som exempel 
kan nämnas SOSFS (2004:4), Socialstyrelsens författningssamling, som innehåller råd och 
rekommendationer för bland annat socialtjänsten. I praktiken har normer av denna karaktär 
använts som vägledande i domslut i RegR och dessa fall kommit att få status som bindande 
genom att de integrerats i rättspraxis (Bernitz, 2006). De fyller därmed inte bara en vägledan-
de funktion utan bidrar även till en enhetlig rättstillämpning, förutsatt att beslutsfattare tar 
hänsyn till rättspraxis i myndighetsutövningen. I de fall föreskrifter ingår i SOSFS, är dessa 
bindande oavsett om de integrerats i rättspraxis eller inte.  

4.2 Socialtjänstens ansvar 

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att de som vistas i den får den hjälp och 
det stöd de behöver (SoL 2:2). Eftersom en helhetssyn ska råda inom socialtjänstens arbete, är 
det inte möjligt att begränsa vem som har rätt till bistånd enligt SoL 4:1 utifrån kriterier som 
sjukdom, ålder eller bristande arbetsförmåga. Det är det enskilda fallet som ska styra insatser-
nas art och utformning (prop. 1979/80:1). Det arbete som bedrivs inom socialtjänsten handlar 
till stor del om att tillsammans med den enskilde identifiera hans eller hennes behov, formule-
ra mål både på kort och lång sikt och att överväga olika handlingsalternativ.  
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4.3 Ekonomiskt bistånd 

Den första socialtjänstlagen (1980:620) som trädde ikraft 1980, kom att ersätta barnavårdslag, 
nykterhetsvårdslag, socialhjälpslag samt barnomsorgslag vilka gick under samlingsepitetet 
socialvård. Proposition 1979/80:1 betonar att verksamheten, vars nya benämning är social-
tjänst, går från att ha arbetat med huvudsakligen individuellt utformade insatser till att bli mer 
strukturinriktad till sin utformning. Bestämmelsen om den enskildes rätt till bistånd för sin 
försörjning och livsföring i övrigt kommer att bli av central betydelse för de individinriktade 
insatser inom individ- och familjeomsorgen. Denna ekonomiska hjälp får beteckningen soci-
albidrag.  

Att söka socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som benämningen är idag, är den vanligaste 
orsaken till att människor kontaktar socialtjänstens enheter för individ- och familjeomsorg 
(Socialstyrelsen, 2003). Biståndet är tänkt att vara ett komplement till våra socialförsäkringar 
under en kortare period när den enskilde inte kan försörja sig själv (prop. 1996/97:124). Av 
SoL 4:1 framgår att endast den som inte har möjlighet att själv tillgodose sina behov eller kan 
få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till ekonomiskt bistånd. Biståndet är därmed att 
betrakta som en sista utväg ur en ekonomiskt ohållbar situation. Att vara berättigad till bistånd 
innebär inte att det står den sökande fritt att själv välja insats, hänsyn till kommunens resurser 
måste tas (prop. 1979/80:1). Förarbetena till såväl den föregående som den nya socialtjänstla-
gen, understryker dock att biståndet inte skall utformas utan delaktighet med den sökande, och 
att den enskilde har ett eget ansvar för sin situation, en formulering som återfinns i portalpa-
ragrafen, SoL 1:1, andra stycket (prop. 1979/80:1; prop. 1996/97:124).  

4.3.1 Bidragets utformning 

Biståndsparagrafen SoL 4:1 lyder i sin helhet:  

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

Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar: försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Vad som 
skiljer de två begreppen åt, illustreras i figur 1 nedan. 

Det som räknas som skäliga kostnader för de poster som återfinns under punkt 1 bestäms med 
hjälp av den av regeringen fastställda riksnormen. Denna norm uppdateras varje år och grun-
dar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. För att beräkna 
skäliga kostnader tar riksnormen hänsyn till variabler såsom hushållstyper och åldersinterval-
ler. Riksnormen för ett hushåll utgörs alltså av summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet tillsammans med de gemensamma hushållskostnaderna be-
räknade utifrån fastställda tabeller. Ibland kan det i enskilda fall vara motiverat att beräkna 
kostnader som ingår i riksnormen till en högre eller lägre nivå. Sådana avvikelser från riks-
normen kan göras om handläggaren bedömer att det finns särskilda skäl i det enskilda fallet 
(prop. 1996/97:124).  
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Rätt till bistånd 
4 kap. 1 § SoL

Livsföring i övrigt Försörjningsstöd 

 
Figur 1. Biståndets utformning enligt SoL 4:1  

Skäliga kostnader 
utanför riksnormen 4 
kap. 3 § första stycket 

punkt 2: 

- boende 
- hushållsel 
- arbetsresor 

- hemförsäkring 
- avgift till fackföre-

ning och A-kassa 

Alla de olika behov 
som den enskilde kan 
ha för att tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå, 

till exempel:: 

- läkarvård 
- tandvård 
- glasögon 

- kostnad för begrav-
ning 

- husgeråd  
- rehabilitering 

Riksnorm 4 kap. 3 § 
första stycket,  

punkt 1: 

- livsmedel 
- kläder och skor 

- lek och fritid 
- förbrukningsvaror 
- hälsa och hygien 

- dagstidning, telefon & 
TV-avgift 

Bistånd för skäliga kostnader för poster under punkt 2, ges efter individuell bedömning. I be-
dömningen avgörs vad som anses vara en skälig kostnad för respektive post. Som exempel 
kan nämnas en sökandes boende där den faktiska kostnaden kan vara högre än vad som anses 
skäligt. Handläggaren kan då bevilja den högre kostnaden med hänvisning till att den sökande 
behöver ett boende som medför högre månadskostnad för att uppnå skälig levnadsnivå (prop. 
1996/97:124). I ett avgörande från RegR har en biståndssökande efter byte till en större och 
dyrare lägenhet, begärt att få ekonomiskt bistånd för boendekostnad enligt 6 § socialtjänstla-
gen (1980:620). Kammarrätten har givit sökanden rätt till biståndet, beräknat efter Socialsty-
relsens riktlinjer för högsta godtagbara bostadskostnad i mål om underhållsbidrag. När fallet 
senare beviljats prövningstillstånd i RegR, har sökanden inte ansetts vara beviljad till bistån-
det då lägenhetsbytet inte visats ha varit nödvändigt för att tillförsäkra sökanden en skälig 
levnadsnivå (RÅ 1994 ref. 76).   

För att den enskilde skall vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå, kan bistånd utöver vad som 
ingår i punkterna 1 och 2 behöva beviljas. Detta bistånd beviljas för individens livsföring i 
övrigt. Biståndet behöver inte enbart bestå av direkt ekonomiskt stöd (försörjning), utan kan 
innefatta insatser i form av vård eller behandling. Vad den rättsliga regleringen för livsföring i 
övrigt består av och en redogörelse för vad som kan innefattas i begreppet görs i ”4.3.4, Livs-
föring i övrigt”.  
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4.3.2 Behovsprövning 

Behovsprövning av ekonomiskt bistånd görs i två led. Först utreds om behov av bistånd före-
ligger. Om handläggare finner så vara fallet, går hon vidare till nästa led i utredningen för att 
undersöka om behovet kan tillgodoses av den enskilde eller på annat sätt. Det är alltså en sam-
lad bedömning av hushållets aktuella situation som ska ligga till grund för beslutet. Genom att 
lägga ihop riksnormen (punkt 1) tillsammans med de skäliga kostnader hushållet ansöker om 
(punkt 2) erhålls den summa som hushållet anses behöva för att klara sina utgifter. Om hus-
hållet har inkomster dras dessa bort från summan och om ett så kallat underskott kvarstår, 
betalas det ut. Om summan av inkomsterna överstiger summan av utgifterna, ges ett avslag på 
ansökan som går att överklaga genom förvaltningsbesvär till länsrätten (SoL 16:3).  

4.3.3 Skälig levnadsnivå 

Då allt bistånd skall beviljas så att den enskilde kan uppnå en skälig levnadsnivå, krävs att 
ekonomihandläggaren har kunskaper i vad rekvisitet innebär. Rekvisitet är vagt utformat och 
preciseras fortlöpande genom avgöranden i RegR avseende ekonomiskt bistånd (prop. 
2000/01:80).   

Skälig levnadsnivå utgör ett slags miniminivå för vad socialtjänstens bistånd skall innehålla 
inte bara ekonomiskt utan också kvalitetsmässigt. Genom riksnormen tillförsäkras den enskil-
de en skälig levnadsnivå när det gäller mat, kläder, hygienartiklar och vad som övrigt åter-
finns under punkt 1 i SoL 4:3. När det gäller bistånd för kostnader utanför riksnormen måste 
individuella bedömningar göras, där hänsyn tas till de förhållanden som den sökande lever 
under. Vad som anses vara skälig levnadsnivå kan variera över tid men även lokalt. Kommu-
nerna har getts en stor frihet att bestämma vilken levnadsnivå som de anser vara skälig (prop. 
2000/01:80). I proposition 1996/97:124 föreslås att bedömningen bör göras med utgångspunkt 
från vad en låginkomsttagare på orten har råd att kosta på sig. Skälig levnadsnivå blir på så 
sätt inte bara en miniminivå utan också en övre gräns för beviljandet av bistånd. Finner social-
tjänsten att den sökandes behov redan är uppfyllda inom ramen för skälig levnadsnivå, finns 
ingen skyldighet att bevilja bistånd. Bistånd kan, om nämnden så önskar, beviljas med stöd av 
reglerna om frivillig hjälp, enligt SoL 4:2 (Svensson, 2000). 

4.3.4 Livsföring i övrigt 

Försörjningsstödet är tänkt som en tillfälligt ekonomisk hjälp under en begränsad period 
(prop. 1996/97:124). Det täcker in de regelbundet återkommande kostnader som hushållet har 
i form av mat, hyra, kläder och så vidare. Ibland räcker inte försörjningsstödet för att den en-
skilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. En barnfamilj som uppburit försörjningsstöd under en 
längre tid, kan ha behov som inte tillgodoses genom riksnormen (som ju inte lämnar något 
utrymme för något annat än det vardagliga), till exempel julklappar eller skolresor (prop. 
2000/01:80).  

Enligt SoL 4:1 ska en skälig levnadsnivå uppnås genom biståndet, men det skall även utfor-
mas så att det stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Detta innebär enligt 
proposition 1979/80:1 att den enskilde får möjlighet att klara sin egen försörjning i framtiden. 
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För att detta mål ska vara möjligt att uppnå, kan biståndet behöva skräddarsys och kanske 
innehålla annat än direkt ekonomiskt bistånd. Ibland kan förebyggande eller rehabiliterande 
insatser vara nödvändiga för att en bidragstagare ska kunna bli självförsörjande. Försörjnings-
stödet kan då kompletteras med dessa insatser och bistånd kan efter individuell prövning be-
viljas för den enskildes livsföring i övrigt (prop. 2000/01:80).  

I förarbeten till socialtjänstlagen ges följande beskrivning av begreppet livsföring i övrigt och 
vad det kan innehålla: 

Med begreppet avses alla de olika behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkar-
vård eller tandvård, glasögon, möbler, husgeråd, vinterkläder, vård- och behandlingsinsatser för 
missbrukare, hemtjänst, särskilt boende för äldre och funktionshindrade m.m. Det är inte möjligt 
att lämna en uttömmande uppräkning av vilka insatser eller behov som skall anses ingå. En indivi-
duell bedömning måste, liksom är fallet nu, göras i varje enskilt fall. (prop. 2000/01:80 s. 92). 

Ser man i förarbetena till socialtjänstlagarna och de ändringar som gjorts, ges olika exempel 
på vilka behov som kan tänkas ingå i begreppet livsföring i övrigt. I proposition 1979/80:1 
som ligger till grund för den första socialtjänstlagen, föreslås följande poster: sjukvårdskost-
nader (patientavgifter), medicin- och tandvårdskostnader, begravningskostnader, avgifter för 
barn- och äldreomsorg, särskilt ekonomiskt stöd till skolbarn, hemutrustning, vistelse för vila 
och rekreation samt ekonomiska saneringar.  

I proposition 1996/97:24 föreslogs en lagändring som medförde att kostnader för läkarvård, 
akut tandvård och glasögon kom att omfattas av försörjningsstödet från den 1 januari 1998. 
Det fanns därutöver vissa specificerade insatser, så kallat ”annat bistånd”, som inte ingick i 
försörjningsstödet men ändå kunde överklagas genom förvaltningsbesvär. Dessa var färd-
tjänst, hjälp i hemmet samt särskilt boende för service och omvårdnad för äldre eller bo-
stad med särskild service för funktionshindrade. Därutöver gavs kommunerna frihet att 
bevilja bistånd för kostnader för flyttning, komplettering eller nyanskaffning av möbler, hus-
geråd, TV, skuldsanering, alternativ medicinsk behandling, psykoterapi, mer omfattande 
tandvård och rekreations- eller semesterresor. Detta bistånd skulle ses som frivilligt för kom-
munerna att bevilja. Besluten gick inte att överklaga genom förvaltningsbesvär, endast genom 
kommunalbesvär som prövar beslutets laglighet (Kommunallagen (KomL) 10:3). 

Utredningar som gjordes av Socialstyrelsen och av länsstyrelserna visade senare att ändringen 
i lagen inte medförde så stor skillnad i vilka insatser som beviljades. Handläggare hade redan 
innan lagändringen varit restriktiva med att bevilja dyrare insatser som till exempel psykote-
rapi och semesterresor. Förändringen befanns kosta mer än den smakade i form av mer omfat-
tande administration och förvirring bland handläggarna om vilka regler som gällde. Det fick 
till följd att beslut ofta fattades enligt fel lagparagrafer vilket medförde att klienterna fick 
felaktig information om hur de kunde överklaga besluten (prop. 2000/01:80). I utredningen 
inför den  nuvarande socialtjänstlagen, lyftes utredarnas synpunkter fram och en återgång till 
hur det var innan 1998 gjordes. Kostnader för läkarvård, akut tandvård och glasögon togs bort 
från försörjningsstödet och återfördes till ”livsföring i övrigt” tillsammans med de tidigare 
specificerade insatserna och vad som i övrigt återges i citatet ovan. Därmed tillförsäkrades 
den enskilde åter en högre rättsäkerhet då samtliga biståndsbeslut enligt paragrafen går att 
överklaga enligt förvaltningsbesvär (prop. 2000/01:80).  

20 



Då det inte framgår av lagen exakt vad den enskilde har rätt till,  kommer de beslut som fattas 
av socialtjänsten och som sedan överklagas av den enskilde till förvaltningsdomstolar i vissa 
fall att bli prejudicerande. För att ett ärende ska få prövningstillstånd i RegR, krävs att det kan 
anses ge ledning inom områden där rättspraxis är svag eller saknas helt (Bernitz, 2006). På så 
sätt definieras lagen allteftersom av rättspraxis (SoU 2006:100). Rättspraxis är tillsammans 
med lagtext och förarbeten att räkna som rättskällor och således vägledande för kommunernas 
verksamhet. Enligt Bernitz är den tolkning som måste göras för att rättspraxis skall vara till-
lämpningsbar på det konkreta fallet inte alldeles enkel ens för juridiskt sakkunniga. 

Här ges ett exempel på ett prejudicerande avgörande från RegR. Vi kommer i resultatavsnittet 
att återkoppla till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Fler prejudikat från RegR 
återfinns som bilaga 1 till uppsatsen. 

Ett dödsbo anses vara berättigat till bistånd för begravning trots att dödsboets tillgångar 
överskrider kommunens egen norm för begravningskostnader. RegR anger i sitt domskäl att 
den kommunala normen visserligen bör kunna tjäna som vägledning vid bedömning i ett bi-
ståndsärende men att den måste ge utrymme för en värdig begravning som beaktar såväl all-
mänt vedertagna begravningstraditioner som olika religiösa och etniska gruppers särskilda 
krav på hur en begravning skall ordnas. Normen bör kunna frångås i det enskilda fallet om 
kostnaden visar sig vara skälig (RÅ 1988 ref. 76). 
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5. TIDIGARE FORSKNING 

5.1 Översiktlig presentation 

Här följer en kort presentation av tidigare forskning som vi tagit del av där de för vår studie 
mest relevanta slutsatserna lyfts fram. Längre fram i kapitlet kommer forskarnas resultat att 
presenteras mer ingående och ställas i relation till varandra.  

Socialstyrelsens verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom bland 
annat socialtjänsten. Myndigheten sammanställer kunskap, tar fram normer och utövar tillsyn 
över sitt verksamhetsområde. I en rapport från 2005, ”Personlig assistans – kartläggning av 
kommunala riktlinjer”, har Socialstyrelsen granskat 297 svenska kommuners riktlinjer avse-
ende personlig assistans. Vi finner studien intressant även om den inte granskar ett område 
som faller under SoL utan en angränsande lagstiftning, LSS. Studien visar bland annat att 
riktlinjer kan användas som ett medel för socialtjänsten att tydliggöra inriktningar och priori-
teringar av verksamheten. Granskningen visar också att det finns en stor variation i kommu-
nernas tillämpning av riktlinjerna. Vi har också tagit del av vinjettstudien ”Att besluta om 
socialbidrag - en studie i 11 kommuner” (1996), där beslut om ekonomiskt bistånd varierade 
kraftigt trots att det rådde stor likhet i ärendena.  

Hugo Stranz har i sin doktorsavhandling ”Utrymme för variation” publicerad 2007, under-
sökt skillnader i socialtjänstens bedömningar avseende ekonomiskt bistånd i ett antal Stock-
holmskommuner. Stranz har i en vinjettstudie tittat på skillnader i huruvida ansökan skulle ha 
beviljats, samt hur stort spannet blev mellan det lägsta och det högsta fiktivt utbetalade belop-
pet. Fokus i avhandlingen ligger på att studera vikten av organisatoriska och individuella för-
hållanden och hur organisatoriska förhållanden står i relation till socialarbetarnas professiona-
litet och handlingsfrihet. En av Stranz slutsatser är att organisatoriska förutsättningar är den 
faktor som till störst del förklarar de variationer som förekom i studien.  

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet med tillsynsansvar över socialtjänsten. 
Varje län har sin egen länsstyrelse. Samtliga länsstyrelser granskade 2006, på uppdrag av re-
geringen, innehållet i de kommunala riktlinjerna i de 128 kommuner i Sverige som vid tillfäl-
let för undersökningen hade utformat egna riktlinjer för bedömning av insatser enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS). Publikationen heter ”Rikt-
linjer - till hjälp eller stjälp?” och publicerades 2007. Vi finner studien intressant för oss då 
länsstyrelsernas utgångspunk var lagtext och de förarbeten som ligger till grund för lagen för 
att sedan jämföra dessa med innehållet i kommunernas riktlinjer. Vår undersökning är utfor-
mad på motsvarande sätt.  

Vi har även tagit del av en granskning länsstyrelsen i Stockholms län gjort av biståndsbedöm-
ning avseende livsföring i övrigt, som publicerades 2004. Rapporten heter ”Vad är skälig 
levnadsnivå när man lever på socialbidrag?” och baseras på 49 akter från 5 socialkontor, 
granskning av 10 kommuners riktlinjer samt statistik från 10 kommuner i länet.  Av rapporten 
framgår att socialtjänsten är restriktiv när det gäller att bevilja bistånd utöver det ”vanliga” 
försörjningsstödet och att behovet hos bidragstagare inte utreds, inte heller bland långvarigt 
biståndsuppbärande barnfamiljer.  
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Gustav Svensson redogör i sin bok ”Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor” (2000) för 
vad som rättsligt ligger i just begreppen skälig levnadsnivå (SoL) respektive goda levnads-
villkor (LSS). Utifrån den rättsliga regleringen har Svensson sedan gjort en undersökning av 
socialrättsligt beslutsfattande baserad på domar från RegR, lägre förvaltningsdomstolar samt 
beslut från socialtjänsten. Syftet med undersökningen var att ta reda på om beslutsfattarnas 
uppfattning om vilken nivå som ska uppnås för den enskilde i och med att han beviljas en 
insats, stämmer överens med förarbeten och rättspraxis. En av slutsatserna Svensson drar, är 
att rekvisiten, trots att de har flera år på nacken, inte getts ett närmare rättsligt innehåll i dom-
stolsavgöranden på sådant sätt som lagstiftarna hade hoppats. Ett stort mått av skönsmässighet 
i bedömningarna kvarstår. 

Ingrid Byberg studerar i ”Kontroll eller handlingsfrihet - en studie av organiseringens bety-
delse i socialbidragsarbetet” (2002) om stora skillnader i kostnad för socialbidrag mellan 
kommuner går att härleda till hur verksamheten i de respektive kommunerna är organiserad. I 
studien ingår fyra kommuner i par om två, där den ena kommunen har oförutsett höga kostna-
der för socialbidrag och ställs emot den andra, som tvärt om har väldigt låga kostnader för 
socialbidrag. I övrigt påminde de två kommunerna om varandra i relation till befolknings-
sammansättning, arbetsmarknad et cetera. Studien presenterar ett samband mellan hög social-
bidragskostnad, professionella byråkratier och låg rättsäkerhet å ena sidan och låga bidrags-
kostnader, hierarkisk organisation och hög rättsäkerhet å den andra. 

5.2 Kommunala riktlinjer  
Socialstyrelsens undersökning publicerad 1996 visar att kommunala riktlinjer är av central 
betydelse för beslutsfattande av ekonomiskt bistånd. Dels när det gäller frågan om biståndet 
skall beviljas, men också avseende beviljat belopp.  

Enligt Stranz (2007) kan bland andra följande faktorer både påverka handläggningen men 
även förklara bedömningsvariationer både mellan och inom kommuner:  

 
- strukturella villkor 
- organisatoriska förutsättningar 
- handlingsfrihet hos handläggarna 

De strukturella villkor som avses är främst kommunernas socioekonomiska förhållanden. Ex-
empel på sådana kan vara förekomst av arbetslöshet, graden av invandring och skatteintäkter. 
Stranz menar dock att en kommuns acceptans för bidragskostnader inte automatiskt blir större 
när den kommunala ekonomin är god. Det kan snarare vara så att en kommun med utbrett 
bidragstagande och belastad ekonomi kan ha en generellt sett mer positiv inställning till soci-
albidrag. 

Till de organisatoriska förutsättningarna hör de olika formella regelverken i hierarkisk ord-
ning; lagstiftning (SoL), lagförarbeten och rättspraxis, följt av ej bindande föreskrifter från 
Socialstyrelsen. Det som Stranz kallar lokala regler, dit kommunala riktlinjer räknas, upp-
kommer genom att kommunen tolkar ovanstående direktiv vilket resulterar i dokument som 
reglerar handläggningen. Dessa regelverk måste i sin tur tolkas av ekonomihandläggaren när 
hon gör sin bedömning. Till de organisatoriska förutsättningarna hör också faktorer som gra-
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den av delegation och organisatorisk specialisering (Stranz, 2007). Denna faktor är den som i 
allra störst utsträckning förklarar bedömningsvariationer i handläggares beslut både mellan 
men även inom kommuner. En hög specialiseringsgrad och differentieringsgrad innebär mer 
bifallsbenägna och generösa handläggare. Detsamma gäller för handläggare med genomsnitt-
ligt högre ärendebelastning.   

När det gäller ekonomihandläggarnas handlingsfrihet, står den i relation till hur handläggarna 
förhåller sig till verksamhetens egna regler. Stranz menar att de lokala reglerna för handlägg-
ningen har fått en allt större betydelse de senaste tio åren. Trots detta och trots att riksnormens 
infördes 1998 i syfte att nå en bättre enhetlighet i bedömningarna av ekonomiskt bistånd 
(prop. 1996/97:124), har inte enhetligheten i bedömningarna ökat. Den ökade detaljstyrning-
en, i kombination med handläggarnas ofta långtgående handlingsfrihet, verkar snarare ha re-
sulterat i att handläggarna har fått ytterligare regler att förhålla sig till. Stranz menar att en 
ökad detaljreglering av handläggning av ekonomiskt bistånd, som utövas av en relativt profes-
sionell yrkesgrupp, kan verka motsägelsefull. Det stora antalet regler kan dels fungera depro-
fessionaliserande, och dels kan det uppmana handläggarna att göra personliga gallringar bland 
dem. En sådan gallring utgår inte nödvändigtvis från formella grunder, dvs. vilka av alla reg-
ler som väger tyngst rättsligt, vilket gör att en del handläggare fäster vikt vid vissa regler me-
dan en annan handläggare prioriterar andra. Stranz påpekar också att yrkesgruppens profes-
sionalitet i sig inte är avgörande när det gäller huruvida nytillkomna regler implementeras i 
arbetet. Det är snarare så att dessa förankras för att minska den egna arbetsbelastningen eller 
med hänsynstagande till exempelvis verksamhetens budget. 

Länsstyrelsen (2004) har när de granskat riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd funnit att 
formuleringar som ”utgår i regel inte” och ”kan beviljas i undantagsfall”, är vanligt förekom-
mande. Länsstyrelsen kallar detta för restriktiva formuleringar och menar att det finns risk att 
dessa påverkar beslutsfattandet till klientens nackdel. 

5.3 Rekvisitet ”livsföring i övrigt” 

Då riksnormen är fastställd i förväg är angivelser för nivån för livsföring i övrigt en av de 
viktigaste föreskrifterna bland kommunens egna riktlinjer (Stranz, 2007). Länsstyrelsen 
(2004) har i en granskning av biståndsbedömning avseende livsföring i övrigt, dragit slutsat-
sen att kommunerna var förhållandevis restriktiva med undantag för läkarvård, medicinkost-
nader, tandvård, glasögon och vissa begravningskostnader. Detta trots att samtliga 49 akter 
som granskats tillhörde personer som uppburit ekonomiskt bistånd i mer än 10 månader. Kli-
enterna fanns inte vara benägna att söka bistånd till sin livsföring i övrigt och behovet av extra 
ekonomiskt stöd bland bidragstagarna utreddes inte, inte heller bland  barnfamiljer. Länssty-
relsen ifrågasätter i sin rapport om de klienter som lever under lång tid med försörjningsstöd 
som enda inkomstkälla uppnår en skälig levnadsnivå, och pekar på att det ofta är just männi-
skor med stora sociala, fysiska och/eller psykiska problem som riskerar att inte få sina behov 
tillgodosedda.  
 
Länsstyrelsen finner även att kommunerna generellt har brister i dokumentationen när det 
gäller ansökan om bistånd till livsföring i övrigt och avslagsbeslut som gjorts men även när 
det gäller statistiska uppgifter kring hur stor del av det sammantagna ekonomiska biståndet 
som inte omfattas av det rena försörjningsstödet.  
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5.4 Rättssäkerhet och kommunala riktlinjer 

Socialstyrelsens undersökning (2005) visar att de kommunala riktlinjerna utformas av kom-
munerna i syfte att skapa rättssäkerhet och överblickbarhet. Socialstyrelsen framhåller i sin 
slutsats av studien att kommunala riktlinjer kan öka rättssäkerheten för den enskilde och hjäl-
pa kommunerna att tydliggöra verksamhetens inriktning och prioriteringar. Socialstyrelsen ser 
även en fara med tillämpningen av riktlinjer, framförallt i de fall då de inte tillämpas på ett 
flexibelt sätt. Socialstyrelsen underströk i sin undersökning att kommunala riktlinjer måste 
vara förenliga med aktuell lagstiftning, förarbeten och rättspraxis och fann att så inte var fallet 
i alla av de i undersökningen ingående kommunerna. 

För att rättssäkerhet ska kunna uppnås, krävs likabehandling. Alltså strävan, eller kravet om 
man så vill, på att två i saken likartade ärenden skall rättsligt behandlas lika. En viss rättsä-
kerhet anses sedan riksnormen infördes 1998 vara garanterad enskilda biståndstagare, men 
enbart i den utsträckning som dessa är resursstarka nog att överklaga beslut om försörjnings-
stöd som inte når upp till riksnormen. Svensson (2000) menar att rättssäkerheten på området 
utanför de grundläggande försörjningsbehoven traditionellt har varit och fortfarande är myck-
et låg. Oavsett om en norm för livsföring i övrigt har funnits (vilket det i de flesta fall inte har 
gjort) har det till syvende og sidst alltid krävts en skönsmässig bedömning av beslutsfattaren. 
Länsrätternas prövningar av beslut både rörande försörjningsstöd och av livsföring i övrigt, 
har enligt Svensson fyllt en viktig funktion i och med att de har korrigerat allt för extrema och 
restriktiva synsätt som kan uppstå inom en socialnämnd. Överklaganden som bifalls i länsrät-
terna ger den sökande det han eller hon har önskat  men för överklaganden som avslås, inne-
bär det att beslutsfattarna istället får bekräftelse på att föreliggande beslut byggts på en rimlig 
tolkning av lagen. 

Det är inte bara lagens vaga innehåll som bidrar till att rättssäkerheten äventyras. Svensson 
menar att det även handlar om att delar av regler eller riktlinjer tillämpas normativt. Att 
Svensson har visst fog för sitt resonemang styrks av det länsstyrelserna fann i sin granskning, 
nämligen att tillämpningen av riktlinjerna verkade begränsande för personkretsen. Bland an-
nat hade flera kommuner bortsett från rekvisitet, ”den enskilde skall genom insatserna tillför-
säkras goda levnadsvillkor” (LSS 7 §, 2 st., vår kursivering) och istället ersatt detta med soci-
altjänstlagens svagare skälig levnadsnivå. Länsstyrelserna skriver i sin slutsats att detta be-
gränsar de berörda individernas rättigheter men även att ”detta på ett allvarligt sätt urholkar 
lagen” (2007, s. 4). Länsstyrelserna betonar också vikten av individuell behovsprövning, och 
att de policydokument och riktlinjer som används hålls levande och aktuella så att socialtjäns-
ten inte skapar eller befäster en tolkning av lagen på ett sådant sätt att lagens intention urhol-
kas. 

Svensson (2000) menar att ökad enhetlighet i bedömningar inom en socialnämnd eller till och 
med inom en länsrätt inte på det stora hela ökar rättssäkerheten på ett nationellt plan. Samti-
digt som kommuner verkar eftersträva en förbättrad rättssäkerhet på lokal eller regional nivå 
genom att åstadkomma enhetlighet i sina bedömningar, menar Svensson att kommunernas 
agerande är motsägelsefullt då samma kommuner avsiktligt inte låter sina lokala biståndsnor-
mer, eller riktlinjer, påverkas av den vägledning som finns att få i Regeringsrättens domar. 
Svensson menar att en större lyhördhet inför praxis skulle kunna bidra till mer enhetliga be-
dömningar vilket i sin tur medför en rättsäkrare biståndsbedömning på ett nationellt plan. 
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Dessutom kan detta innebära kostnadsbesparingar för både den egna organisationen och den 
enskilde. Svensson menar att beslut som strider mot rättspraxis försvårar skapandet av enhet-
lighet, men också att de bidrar till att kostnader uppstår i onödan för såväl samhället som den 
enskilde, i de fall beslutet överklagas. 

Bybergs (2002) forskning har en delvis annan utgångspunkt än Svenssons men kommer, i 
likhet med honom, fram till att ett systematiskt och medvetet arbete från organisationens sida 
med gällande lagstiftning och domstolsbeslut, ökar rättsäkerheten. Byberg kommer dessutom 
fram till att ett sådant arbete är en utmärkande karaktäristika för de kommuner i hennes forsk-
ning som har en lägre kostnad för ekonomiskt bistånd. Kommuner med högre kostnader för 
ekonomiskt bistånd kännetecknas av lägre tillgänglighet, lägre rättssäkerhet, och problem med 
hög personalomsättning. I likhet med Stranz (2007) finner Byberg att det är de organisatoriska 
förutsättningarna som till störst del förklarar variationerna mellan de olika kommunerna. Det 
som är gemensamt för lågkostnadskommunerna är att de har en maskinbyråkratisk organisa-
tionsmodell som utmärks av hierarkisk struktur, där planering och beslutsfattande sker av spe-
cialister och arbetsuppgifterna är standardiserade. Högkostnadskommunerna är i sin tur orga-
nisationer där strukturen är platt och där planering och beslutfattande görs av de enskilda 
handläggarna. Denna organisationsmodell kallas för den professionella byråkratin.  

Byberg förklarar de traditionellt byråkratiskt och hierarkiskt styrda kommunernas lägre soci-
albidragskostnader med deras förmåga att anpassa sig till utvecklingen av såväl samhället som 
rättspraxis. Reflexioner sker även systematiskt inom hela verksamheten över de avvikelser 
som uppstår. Detta reflexiva förhållningssätt till omvärlden avspeglas sedermera i de regler 
och rutiner som är upprättade för handläggningen. 
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6. RESULTAT  

6.1 Inledning och presentation av empiri 

Vi kommer nedan att presentera exempel på hur de i studien ingående kommunerna har kon-
struerat sina riktlinjer utifrån ett rättsligt perspektiv men även att visa hur språket har använts 
för att förmedla innehållet. Då vår ansats inte är jämförande, är det inte nödvändigt för läsaren 
att hålla i minnet vilka kommuner vi valt att ta citat från eller hur de skiljer sig från varandra. 
För läsbarhetens skull har vi ibland valt att redovisa kommunens namn i en fotnot och ibland 
har vi skrivit ut det i den löpande texten eller i anslutning till citatet.  

De 18 kommuner vars riktlinjer vi studerat presenteras här i alfabetisk ordning. Efter kom-
munnamnet står titeln på dokumentet om sådan finns. Om det framgår av riktlinjerna när de är 
antagna, har vi skrivit ut årtalet. Framgår det inte vilket årtal de är antagna, har vi valt att skri-
va ut det senaste årtalet som ingår i dokumentnamn eller dylikt.  

Danderyd ”Ekonomiskt bistånd: riktlinjer för handläggning”. Årtal när riktlinjerna antogs 
saknas men riksnorm för försörjningsstöd avser 2002. 

Haninge ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd”, antagna 2005  

Huddinge ”Bistånd enligt socialtjänstlagen. Riktlinjer”, antagna 1997, reviderade 2004. 

Järfälla ”Riktlinjer för insatser inom individ- och familjeomsorgen”, antagna 2001. 

Lidingö ”Anvisningar för ekonomiskt bistånd”, antagna 2007. 

Nacka, ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”  

Nykvarn ”Riktlinjer för socialtjänsten." Individ- och familjeomsorg.”, antagna 2006. 

Salem ”Riktlinjer för ekonomiskt bistånd” antagna 2003. Alla poster för livsföring i övrigt 
finns ej med i det dokument vi tagit del av. 

Sollentuna ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd för försörjning (försörjnings-
stöd) och för livsföring i övrigt enligt 4 kap. 1 § SoL.”, antagna: 2001, reviderade 2004, 2005, 
2006. 

Stockholm ”Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd”, antagna 2007. Gäller från 
08-01-01.  

Sundbyberg ”Riktlinjer för IFO. Handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form 
i Sundbybergs stad”  

Södertälje ”Riktlinjer och anvisningar, Försörjningsstöd och livsföring i övrigt”  

Tyresö ”Handläggning av försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd - riktlinjer och 
instruktioner 2002”. 
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Täby (titel saknas), årtal när riktlinjerna antogs saknas men hänvisning görs till bilaga 2004. 

Upplands-Bro ”Riktlinjer för socialtjänstlagens 6 §”, antagna 1998 

Vallentuna (titel saknas) 

Vaxholm ”Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt stöd enligt Socialtjänstla-
gen”, antagna 2003 

Värmdö ”Riktlinjer individ- och familjeomsorgen”, antagna 2002 

6.2 Riktlinjernas syfte 

I 14 av riktlinjerna som ingått i denna studie, saknas en förklaring av deras syfte. I fyra av 
kommunerna framgår syftet med riktlinjerna tydligt. En kommuns formulering lyder1:  

Syftet med Södertäljes kommuns riktliner är att skapa rättssäkerhet för den enskilde samt att skapa 
likställighet i hantering av biståndsprövning. (Södertälje, s. 1). 

Ytterligare två kommuner framhåller i sina riktlinjer att dessa ska syfta till likabehandling: 

Anvisningarna skall medverka till att alla sökande av ekonomiskt bistånd så långt som möjligt får 
sina ansökningar prövade utifrån samma grunder. (Vaxholm, s. 2) 

Syftet med riktlinjerna är likabehandling i staden när det gäller såväl bidragsnivå och förutsätt-
ningar för rätt till ekonomiskt bistånd som insatser som ska erbjudas från socialtjänstens sida.  
(Stockholm, s. 5) 

6.3 Hur är riktlinjerna tänkta att tillämpas?  

Uppsatsens syfte är bland annat att undersöka om det framgår av riktlinjernas språkliga ut-
formning hur de är tänkta att tillämpas avseende handläggning för ekonomiskt bistånd. De 
flesta riktlinjer ger anvisningar till vilka principer eller perspektiv kommunen finner viktiga 
och som skall prägla handläggning, bedömning och beslut. Några kommuner har valt att åter-
ge vad som står i SoL: s portalparagraf 1:1. Andra har valt att skriva ut perspektiven mer ex-
plicit. Några av dem vi finner är barnets bästa i 11 kommuner2, helhetssyn används i riktlin-
jerna i tre kommuner3 och respekt för individen hittar vi i två kommuners4 riktlinjer. 

                                                 

1 Nykvarns kommuns riktlinjer har ett närapå identiskt formulerat syfte. 

2 Danderyd, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö 

3 Danderyd, Nacka, Täby 

4 Danderyd, Nacka 
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Dessa perspektiv ser vi som en del av de tillämpningsanvisningar som avser det faktiska 
handläggandet. En annan del gäller hur strikt handläggaren förväntas följa riktlinjerna. Detta 
är också vad vi kommer koncentrera oss på i analysen. 

Av en kommuns riktlinjer framgår:  

Vid avsteg från riktlinjerna eller ärenden av principiell natur föreläggs ärendet socialnämndens ar-
betsutskott för beslut. (Upplands-Bro, s. 1). 

En annan kommuns riktlinjer anger tvärtom, att: 

handläggaren har skyldighet att pröva om särskilda skäl finns som föranleder avvikande från rikt-
linjerna. (Södertälje, s. 1).  

Stockholms kommun förespråkar i sina riktlinjer ett liknande förhållningssätt: 

Enligt Socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras och om sakliga skäl före-
ligger motiverar detta avsteg från riktlinjerna.  (s. 5) 

 
Det framgår vidare att:  

Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning för arbetet (sid. 5) 
 
Samma kommuns riktlinjer ger exempel på ytterligare vägledning: 

Socialstyrelsens Allmänna Råd och Socialstyrelsens Handbok för ekonomiskt bistånd - Stöd för 
rättstillämpning och handläggning av ärenden inom den kommunala socialtjänsten. Vägledning 
kan också erhållas från prejudicerande domar som exempelvis kan sökas i någon rättsdatabas på 
Internet. (s. 6) 

I två kommuners riktlinjer framhålls att det inte är riktlinjernas utformning som ska vara av-
görande vid beslutsfattande: 

Grund för eventuellt avslagsbeslut är den individuella prövningen, inte att riktlinjerna är utformade 
på ett visst sätt. (Nacka, s. 6; Salem, s. 6). 

En övervägande del av kommunerna anger att riktlinjerna skall ses som vägledande i arbetet, 
även om sättet det formuleras på skiljer sig något. Haninges riktlinjer skall till exempel ses 
som en ”anvisning till hur ärenden skall handläggas i normalfallet.” (s.1). 

I två andra kommuner är man noga med att betona att riktlinjerna ”inte är absoluta regler” 
(Danderyd, s. 8; Nacka, s. 6).  

Tillämpningsanvisningar kan också handla om andra saker än handläggning, till exempel att 
de skall: 

användas som hjälpmedel i att fastställa den skäliga levnadsnivån för enskilda boende i kommunen 
(Täby, s.5).  
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Ett par kommuner5 anger överhuvudtaget inte i sina riktlinjer hur de är tänkta att tillämpas i 
arbetet med ekonomiskt bistånd.  

Sollentuna kommun anger inte bara i sina riktlinjer hur de skall tillämpas, utan visar även i 
vilket sammanhang de uppstått och deras relation till andra faktorer som är viktiga för be-
dömningen: 

Socialnämnden har att utfärda riktlinjer för socialnämndens verksamhet. Det ankommer på social-
nämnden och tjänstemannadelegat att inom ramen för gällande lagstiftning och med ledning av 
fastställda riktlinjer bedöma behovet av ekonomiskt bistånd i varje enskilt ärende. Regelbundet 
samråd i frågor om tillämpning av riktlinjerna förutsätts för att en likformig praxis skall uppnås. (s. 
3). 

6.4 Riktlinjernas relation till lagstiftning  

Vi anser att det är av intresse att undersöka hur kommunerna förhåller sig till lagstiftningen i 
sina riktlinjer för ekonomiskt bistånd i enlighet med uppsatsens syfte. Finns hänvisningar till 
lagrum relevanta för handläggningen? Framgår det vad riktlinjerna grundar sig på och finns 
hänvisningar till förarbeten, rättspraxis och andra rättskällor?   

Alla kommuner i denna undersökning hänvisar i sina riktlinjer till SoL 4:1 när det gäller hand-
läggning av ekonomiskt bistånd, utom en som hänvisat till motsvarande paragrafer i den gam-
la socialtjänstlagen (1980:620). De allra flesta kommuner hänvisar dock till fler paragrafer än 
SoL 4:1, 4:2 och 4:3. Vanligt förekommande är SoL portalparagraf (1:1) samt de kapitel som 
berör återbetalning (SoL kap 9) och utredningsförfarande (SoL kap 11). Hänvisning till andra 
lagar som Förvaltningslagen (1986:223) och Lagen om arbetsmarknadspolitiska program 
(2000:625) återfinns också. 

Av riktlinjerna framgår att vissa kommuner har använt sig av förarbeten till SoL som hjälp för 
att tolka och förklara innerbörden av olika rekvisit.  

En kommun hänvisar i sina riktlinjer till förarbeten (utan att precisera vilka) för att förklara 
innerbörden av rekvisitet självständigt liv: 

Socialtjänsten ska hjälpa den enskilde på så sätt att han eller hon kan uppnå egen försörjning. Det 
är bl.a. detta som menas med att biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att 
leva ett självständigt liv. (Danderyd, s. 7)  

Även Salems kommun använder sig av förarbeten för att tydliggöra vad som avses med be-
greppet inte själv kan tillgodose sitt behov, genom att återge ett citat ur proposition 
2000/01:80. 

Några kommuner förklarar i sina riktlinjer hur rätten till bistånd enligt SoL skall förstås. Vem 
som har gjort tolkningen och vilket underlag som legat till grund för den anges oftast inte. Ett 
exempel på detta är:  

                                                 

5 Sundbyberg, Vallentuna 
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Reglerna i SoL innebär att var och en i första hand har ett eget ansvar för att tillgodose sitt behov 
och att det ekonomiska biståndet i princip skall vara en tillfällig hjälp. Socialtjänsten skall hjälpa 
den enskilde på så sätt att han eller hon kan uppnå egen försörjning. (Järfälla, s. 5) 

I vissa fall uppfattar vi det mer som ett förtydligande av än en tolkning av lagtext som i föl-
jande exempel: 

Bestämmelserna i 4 kap 2 § SoL ger socialtjänsten befogenhet att ge bistånd utöver vad som följer 
av 4 kap 1 § SoL om det finns skäl för det. Socialnämnden måste alltid först pröva en ansökan ut-
ifrån 4 kap 1 § SoL med möjlighet vid avslag för den enskilde att överklaga. Som huvudprincip för 
socialnämnden måste gälla att bistånd utöver rätten enligt 4 kap 1 § SoL endast i undantagsfall 
skall kunna utgå. Vissa hyresskulder där den enskilde uppenbart inte har rätt enligt 1 § skall kunna 
beviljas enligt 2 § mot återbetalning. (Täby, s. 5) 

När det gäller hänvisningar till rättspraxis ser det olika ut. I Stockholms riktlinjer saknas hän-
visningar till prejudikat. Detta framhålls i texten där det även understryks att rättspraxis fort-
löpande måste beaktas i handläggningen. En annan kommuns riktlinjer är tydliga med att dom 
från högre instans går före riktlinjerna och framhåller även att riktlinjerna bör uppdateras i 
förekommande fall:  

Skulle kammarrätts eller regeringsrätts dom strida mot anvisningarna gäller domen som vägled-
ning. Anvisningarna bör i så fall, så snart som möjligt, anpassas till rättsutvecklingen. (Lidingö, s. 
2) 

Södertälje hänvisar genomgående i sina riktlinjer till såväl förarbeten som rättspraxis. Bland 
annat används en kammarrättsdom för att ge exempel på vad innerbörden av ”vars och ens 
ansvar för sin situation” såsom det anges i SoL 1:1 innebär i förhållande till att bedömning 
om ekonomiskt bistånd inte skall vara kravlös (s. 5). Dom 2002-08-28 Kammarrätten i Stock-
holm:   

Sökande med uppenbara missbruksproblem erhöll ett reducerat försörjningsstöd av socialnämnden 
då han inte aktivt sökte arbete. Mannen överklagade beslutet till länsrätten som biföll sökandes 
överklagan med motivering att kommunens krav på att söka arbete inte var relevant utifrån sökan-
des sociala problem. Socialnämnden överklagade till Kammarrätten som fastslog länsrättens dom.  

Ytterligare en kommun6 använder sig i sina riktlinjer av belysande rättsfall. Flertalet är häm-
tade från RÅ och avser således domar från Regeringsrätten. En av domarna ger vägledning till 
vilka boendekostnader som är skäliga i kommunen (RÅ 1994 ref. 76).  

En annan kommun hänvisar generellt till både lagstiftning och rättspraxis vid avslagsbeslut:  

Frågan om att avslå ansökan om ekonomiskt bistånd eller nedsätta stödet då den biståndssökande 
inte medverkar i behövliga insatser måste alltid prövas individuellt och utifrån gällande lagstift-
ning och rättspraxis. (Sundbyberg, s. 5).  

Den uppsättning riktlinjer från Upplands-Bro kommun som vi har tagit del av i denna under-
sökning, är inte baserade på den nuvarande socialtjänstlagen utan hänvisar till den gamla la-
gens § 6, vilket märks på dispositionen. Försörjningsstödet utgörs här av två delar där riks-
normen innehåller samma budgetposter som den nuvarande riksnormen. Den andra delen, 

                                                 

6 Tyresö 
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övrigt försörjningsstöd i förekommande fall och till skälig kostnad, består - precis som i den 
nya SoL - av boende, hushållsel, arbetsresor, fackföreningsavgift/a-kassaavgift och hemför-
säkring. Till det övriga försörjningsstödet ingår i Upplands-Bros riktlinjer även läkarvård, 
akut tandvård och glasögon. I den nuvarande SoL ingår dessa tre poster under Livsföring i 
övrigt. Motsvarigheten till Livsföring i övrigt var i den äldre lagen Bistånd i annan form och 
återfanns i § 6 g.  

Skillnaden mellan nya och gamla SoL, är att beslut om bistånd i annan form inte att överklaga 
med förvaltningsbesvär utan bara enligt kommunalbesvär. Det innebär att Länsrätten kan 
upphäva beslutet men inte ändra dess innehåll, vilket uttryckligen står i denna kommuns rikt-
linjer (s. 6). I nuvarande SoL kan beslut om bistånd till livsföring i övrigt överklagas genom 
förvaltningsbesvär.  

6.5 Livsföring i övrigt 

Då riksnormen är fastställd i förväg, blir angivelser för nivån för livsföring i övrigt en av de 
viktigaste bestämmelserna bland kommunens egna riktlinjer (Stranz, 2007). Det är därför in-
tressant att undersöka hur kommunerna har konstruerat sina riktlinjer utifrån detta rekvisit. 

De flesta kommuner har i sina riktlinjer gjort samma uppdelning mellan försörjningsstöd och 
bistånd för livsföring i övrigt som den som återfinns i SoL 4:3. En kommun har gjort uppdel-
ningen i enlighet med den gamla SoL, vilket vi redogör för ovan.  

En kommun presenterar under rubriken ”Rätten till bistånd 4:1, riksnorm samt skäliga kost-
nader vid behov (SoL 4:3 försörjningsstöd)” sina samtliga poster, förutom de som ingår i 
riksnormen, i alfabetisk ordning. För varje post anges vilken paragraf beslutet ska fattas ut-
ifrån samt vem som har delegationsrätt. Därtill finns rubriken ”övriga poster”: 

Bistånd kan beviljas/avslås upptill 20 % av basbeloppet för diverse olika poster utöver vad som 
anges i riktlinjerna. (Haninge, s. 8). 

Sundbybergs kommun presenterar först de poster som omfattas av riksnormen. Under rubri-
ken ”Faktisk kostnad vid behov enligt 4 kap 3 § Socialtjänstlagen” paras poster från livsfö-
ring i övrigt till viss del ihop med poster från punkt 2, utifrån vilken kategori de tillhör. Ex-
empel på kategorier är poster som är relaterade till boende och resor. 

Nykvarns kommun har gjort en uppdelning som liknar den i Upplands-Bro. Däremot hänvisar 
Nykvarns riktlinjer till SoL 4:1, det vill säga den nuvarande SoL. Läkarvård, tandvård och 
kostnad för glasögon återfinns däremot under skäliga kostnader SoL 4:3 punkt 2, något som 
inte framgår av den hänvisning till lagtext som görs inledningsvis. Andra poster som normalt 
sett ingår i livsföring i övrigt, presenteras under rubriken ”Ekonomiskt bistånd i annan form 
kap 4:2” (s. 11). Vaxholm har en liknande uppdelning men bistånd för livsföring i övrigt be-
slutas enligt SoL 4:1. 
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6.5.1 Begravningskostnader 

Begravningskostnader är exempel på en post som finns med i de riktlinjer vi tagit del av och 
som dessutom specificeras väldigt tydligt. Som tabellen nedan visar kan det skilja mellan 
kommuner både avseende vilket högsta belopp som beviljas men också vad biståndet får an-
vändas till.   

Kommun Totalkostnad           Eventuella restriktioner 
Ingår: dödsannons, samlingsstund för max 10 pers, kistdekora-
tion för 

Täby 50% av basbeloppet beviljas 
 max 1500:- samt , kista för max 4895:-.  Ingår ej: 
gravsten.    (sid. 15) 
Ingår ej: transport utanför kommunen, gravsten, begravnings-
kläder,  

Sundbyberg 35% av basbeloppet beviljas  resekostnader.       (sid. 19) 

Nacka 

 
Faktisk skälig kostnad beviljas, i utlandet 
max 50 % av basbeloppet inklusive 
transport. 

Anhöriga avgör hur beloppet dispone-
ras.     (sid. 22) 

Figur 2. Beviljat bistånd för begravning i tre kommuner.   

Kommunerna ovan är utvalda då de representerar ytterligheter. Dels när det gäller hur stor 
totalkostnad för begravning som beviljas av socialtjänsten, men också vilka typer av begrav-
ningsrelaterade kostnader som godtas enligt respektive kommuns riktlinjer. Nacka beviljar 
skälig kostnad medan Sundbyberg beviljar ett av de lägsta maxbeloppen av alla kommuner. 
Täbys riktlinjer har den mest specificerade formuleringen avseende restriktioner för hur bi-
ståndet får användas. För en översikt av kommunernas bistånd till begravningskostnader hän-
visas till bilaga 2, Bistånd för begravningskostnader. 

6.6 Riktlinjernas språkliga utformning 

Lagen kan inte existera oberoende av språket. På samma sätt är kommunens egna anvisningar 
beroende av det språk som förmedlar dem. Att undersöka den språkliga utformningen av rikt-
linjerna anser vi nödvändigt med tanke på vårt socialkonstruktionistiska teorival. Ur detta 
perspektiv kan man se de kommunala riktlinjerna som något som uppstår i den språkliga för-
medlingen och struktureringen av kunskap (Burr, 1995).  

6.6.1 Vanligt förekommande uttryck 

Riktlinjerna är genomgående rika på vad vi här benämner som vaga formuleringar. Några 
exempel vi funnit är: 

Beviljas ej i normalfallet 7:   

Beviljas endast om särskilda skäl föreligger: 8  

                                                 

7 Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Sundbyberg, Värmdö och Tyresö  
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Beviljas endast om synnerliga skäl föreligger: 9 

Beviljas i princip inte/huvudprincipen är att [insats] inte beviljas.10  

En kommuns riktlinjer innehåller visserligen vaga formuleringar, men det ges på samma gång 
exempel på vad särskilda skäl innebär i relation till ekonomiskt bistånd för rekreation.  

Ekonomiskt bistånd till rekreation kan utgå om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl 
är barnfamiljer som under lång tid på grund av ekonomiska problem inte har kunnat få någon form 
av semester och hos vuxna med långvariga medicinska eller sociala problem. (Huddinge, s. 12) 

Järfällas riktlinjer innehåller många av de vanligt förekommande vaga uttrycken, dock utan 
vidhängande exempel som kan förklara innerbörden.  Vidare uppmanar samma kommuns 
riktlinjer till mycket restriktiv prövning när det gäller bistånd till rekreationsresor (s. 16) me-
dan en ansökan om bistånd till hemutrustning skall behandlas restriktivt (s. 17).  

Riktlinjerna i en annan kommun innehåller en liknande formulering avseende kostnader för 
umgängesbarn: 

Bistånd kan beviljas efter skälig bedömning. (Värmdö, s. 9) 

6.6.2 Normativa uttryck 

Med normativa uttryck avser vi påståenden som gör anspråk på att vara allmänt vedertagna. 
Vi exemplifierar detta genom några citat som vi funnit i riktlinjerna. Citaten är tagna ur sina 
sammanhang och vi kommer att förklara nedanstående citat utifrån Burrs (1995) socialkon-
struktionistiska grundantaganden om språk, diskurs och makt i vår analys. 

En kommun anger i sina riktlinjer högsta godtagbara kostnad för tandimplantat och  specifice-
rar vilka tandvårdskostnader som kan beviljas: 

Detta skall tolkas så att det räcker med 20 tänder i munnen för att samhället skall anse att enskilda 
har en fullgod tandstatus. Detta innebär för socialtjänstens del att kronor på tänder bakom 5: e tan-
den inte skall beviljas. (Täby, s. 12) 

Sundbybergs riktlinjer inleds med en beskrivning av hur staden förhåller sig till biståndstagare 
och hur man har för avsikt att arbeta med denna målgrupp. I sista stycket på sidan 5 anges: 

Den som har rätt till försörjningsstöd har möjlighet att göra prioriteringar efter eget val som alla 
andra. Försörjningsstödet förutsätter att den enskilde individen planerar sin ekonomi på sikt. 

                                                                                                                                                         

8 Huddinge, Järfälla, Vallentuna 

9 Lidingö, Sollentuna 

10 Danderyd, Järfälla, Nacka. 
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Ytterligare exempel på normativa uttryck hittar vi i de restriktioner som finns i anslutning till 
begravningskostnader (se figur 2, Beviljat bistånd för begravning i tre kommuner) där Täby i 
detalj specificerar i sina riktlinjer vad biståndet får användas till. Detta kan ställas i relation 
till Nackas riktlinjer som inte har motsvarande begränsningar.  
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7. ANALYS 
Vi har i vår analys och diskussion utgått från att de kommunala riktlinjerna som ingår i vår 
studie är dokument som faktiskt används för handläggning, bedömning och beslut av ekono-
miskt bistånd i den dagliga verksamheten. Med undantag för den enhet för ekonomiskt bi-
stånd där en av oss gjort sin praktik, får detta dock stanna vid ett antagande eftersom vi inte 
har inblick i övriga kommuners verksamhet. Detta antagande gör vi delvis med stöd av doku-
menttitlarna på de olika riktlinjer som ingår i undersökningen. De benämns som anvisningar 
eller riktlinjer, vilket vi, tillsammans med det faktum att några är uppdaterade med bland an-
nat 2007 års riksnorm, anser är indikationer på att de används. Vi har även stöd för detta i 
tidigare forskning (Socialstyrelsen, 1996).  

7.1 Delanalyser 

I delanalyserna ställs vårt resultat mot tidigare forskning, lagstiftning och till viss del även 
socialkonstruktionistisk teori.  

7.1.1 Riktlinjernas syfte 

Socialstyrelsen (2005) menar att riktlinjerna kan möjliggöra för kommunerna att tydliggöra 
verksamhetens inriktning och prioriteringar. Ett uttalat syfte möjliggör en granskning av de 
områden som behandlas genom att de kan ställas i relation till syftet. Endast fyra av 18 kom-
muner har ett uttalat syfte i sina riktlinjer. Syftet uppges hos dessa kommuner vara att skapa 
likabehandling. Svensson (2000) menar att likabehandling är en förutsättning för hög rättssä-
kerhet.  

7.1.2 Riktlinjernas tänkta tillämpning 

Det finns en stor variation i hur kommunernas riktlinjer är formulerade utifrån hur de är tänkta 
att tillämpas men också i vilken utsträckning handläggaren har möjlighet att frångå riktlinjer-
na i sitt beslutsfattande. Socialstyrelsen (2005) har uppmärksammat faran med en oflexibel 
tillämpning av riktlinjer. Om riktlinjerna inte medger att avsteg får göras, kan det leda till att 
bedömningar görs utifrån en tolkning av lagen som inte är förenligt med dess intention (Läns-
styrelsen, 2007). Motsvarande torde också gälla för en alltför extensiv (uttänjd) lagtolkning. 

Vi har hittat två ytterligheter när det anges hur avsteg från riktlinjerna kan göras. Upplands-
Bros riktlinjer medger inte avsteg utan att socialnämndens arbetsutskott informerats. Södertäl-
jes riktlinjer framhåller handläggarens skyldighet att pröva om särskilda skäl finns att avvika 
från riktlinjerna. Här kan man tydligt se att handlingsfriheten hos handläggarna kan variera.  

7.1.3 Riktlinjernas relation till lagstiftning 

Som vi sett i resultatavsnittet innehåller samtliga riktlinjer i denna studie hänvisningar till  
lagtext som är relevant för handläggning och bedömning av ekonomiskt bistånd. Hänvisning-
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ar till en ramlag kan dock vara av begränsad hjälp för handläggaren. De paragrafer som regle-
rar ekonomiskt bistånd må vara förhållandevis strikt utformade, men det innebär inte att de är 
enkla att tyda (Hollander & Alexius Borgström, 2005). Socialstyrelsen (2005) menar att rikt-
linjer kan utformas som en hjälp för den enskilde handläggaren att förstå lagtextens betydelse 
och intention och därmed underlätta för henne att fatta ett korrekt beslut. Socialnämnden kan, 
genom att studera lagens förarbeten, få kunskap om varför lagen är utformad som den är och 
vilket syfte den har. Detta kan sedan förmedlas till handläggaren genom riktlinjerna. I många 
av de riktlinjer som studerats är lagtext flitligt förekommande, men oftast utan vidhängande 
tolkning. Den vägledning som Socialstyrelsen menar att riktlinjerna kan tillföra handlägg-
ningen uteblir därmed. I enstaka fall ges läsaren hjälp med att förstå lagtextens betydelse ge-
nom att kommunen i sina riktlinjer förklarar i vilka sammanhang en viss lagparagraf är till-
lämplig.  

När en del av kommunerna gör tolkningar av rekvisitens innerbörder i olika sammanhang, 
framgår det inte alltid vilken källa de använt. Danderyd hänvisar till förarbeten i en generell 
mening, medan man i Järfälla formulerar sig som om de själva är författare av texten när for-
muleringen, av den som är insatt, känns igen från propositionerna till de båda socialtjänstla-
garna. Följden av att inte återge källa, kan bli att handläggare, utan att vara medvetna om det, 
väljer att sålla bort riktlinjer som är grundade på lagstiftning (Stranz, 2007).  

Länsstyrelserna (2007) betonar att de policydokument och riktlinjer som används i verksam-
heten måste hållas levande och aktuella. Ett sätt att göra detta är som i Lidingös fall, att i rikt-
linjerna uppmana till att uppdatering av riktlinjerna ska ske allteftersom ny praxis på området 
skapas. Ett annat sätt kan vara som i Stockholms kommun, att framhålla att rättspraxis saknas 
men att den fortlöpande måste beaktas i handläggningen. Byberg (2002) beskriver detta för-
hållningssätt som reflexivt, och vi blir nyfikna på om dessa kommuner i övrigt kan definieras 
som vad Byberg benämner som lågkostnadskommuner. Upplands-Bros riktlinjer, som hänvi-
sar till den gamla socialtjänstlagen, anser vi inte leva upp till vad länsstyrelsernas definierar 
som ett ”levande dokument”.  

I vår empiri är det överlag magert med hänvisningar till rättsfall. Det är få kommuner som 
uttalat hänvisar till specifik praxis och där det förekommer verkar inte avsikterna vara de-
samma. Södertälje kommun hänvisar till en dom från RegR som innebär en förstärkning av 
den enskildes rätt i förhållande till socialtjänstens rätt att ställa krav på den enskilde medan 
Tyresö kommun hänvisar till ett rättsfall där domen istället medfört att socialtjänstens rätt 
gentemot den enskilde förstärkts.   

7.1.4 Livsföring i övrigt 

Vi tänkte oss skillnader skulle bestå av en variation av vilka poster som kunde beviljas och till 
vilket belopp, i linje med hur bistånd för begravningskostnader utformats i de olika kommu-
nernas riktlinjer. Skillnaderna visade sig dock främst bestå av hur biståndsposterna delats in 
(dispositionen) samt riktlinjernas språkliga utformning. 

Som framgår i resultatavsnittet 6.4 utgår de flesta kommuner i sina riktlinjer från lagtexten i 
SoL 4:3 när de tagit upp de poster som ingår i försörjningsstöd (punkt 1; riksnorm och punkt 
2; bistånd till skäliga kostnader utanför riksnormen,) samt livsföring i övrigt. Det framgår 
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därmed vilka poster som är att betrakta som löpande (dagliga levnadsomkostnader) och vilka 
som inte är det. Av förarbetena betonas en skillnad mellan löpande försörjning och bistånd till 
livsföring i övrigt (prop. 2000/01:80). Genom den löpande försörjningen (försörjningsstöd) 
skall den sökande tillförsäkras en skälig levnadsnivå, vilket även gäller för bistånd för livsfö-
ring i övrigt. Det finns dock ett ytterligare rekvisit i SoL 4:1 som skall tillgodoses, nämligen 
att biståndet skall utformas så att det stärker hans eller möjligheter att leva ett självständigt 
liv. Exempel på bistånd som kan vara nödvändigt att bevilja för att den sökande ska kunna bli 
självförsörjande, kan vara bistånd till hyresskuld, rehabilitering eller utbildning, poster som 
snarare faller under ”livsföring i övrigt” än under försörjningsstödet  (prop. 2000/01:80). 

Några kommuner har istället valt att göra en annan indelning av posterna för ekonomiskt bi-
stånd. Haninge och Sundbyberg presenterar sina poster i bokstavsordning respektive efter 
kategori, oavsett vilken typ av ekonomiskt bistånd det rör sig om.  

Upplands-Bros riktlinjer utgår från den gamla socialtjänstlagen, och kommunen har delat in 
sina poster utifrån denna. Nykvarns riktlinjer framstår som en hybrid av nya och gamla SoL. 
Konsekvenserna av dessa kommuners indelningar blir att bistånd som enligt nuvarande lag-
stiftning skall vara överklagningsbara genom förvaltningsbesvär inte är det, om riktlinjerna 
följs. Man missar därmed poängen med att den nya lagen förändrades just i syfte att öka rätts-
säkerheten för den enskilde (prop. 2000/01:80).  

Stranz (2007) forskar bland annat på hur stora bedömningsvariationer inom och mellan kom-
muner som kan anses vara rimliga ur ett klientperspektiv. Svensson (2000) definierar rättssä-
kerhet som kravet på likabehandling. Samtidigt måste hänsyn tas till de olika förutsättningar 
som finns lokalt. De skillnader som vi funnit i bistånd för begravning skulle kunna bero på att 
kostnader för gravsten, kista och svepning variera beroende på den lokala konkurrenssituatio-
nen. Detta kan vi inte med säkerhet uttala oss om inom ramen för vår undersökning, men ett 
visst stöd finner vi hos Stranz i hans resonemang om vilka faktorer som kan förklara bedöm-
ningsvariationer. Strukturella villkor, dit kommunens socioekonomiska förhållanden räknas, 
tillmäts betydelse i detta sammanhang. 

Bortsett från hur stora kostnader som beviljas, framgår det att variationer finns som inte kan 
förklaras genom vår tankegång ovan. Vi finner till exempel skillnader i restriktionerna för hur 
biståndet får användas. I RÅ 1988 ref 76 uttalar RegR i sitt domskäl att den lokala normen för 
begravningskostnader måste beakta såväl allmänt vedertagna begravningstraditioner som oli-
ka religiösa och etniska gruppers särskilda krav på hur en begravning skall ordnas. Mot bak-
grund av detta finner vi det anmärkningsvärt att Täbys restriktioner är så normativt formule-
rade.  

7.1.5 Riktlinjernas språkliga utformning 

Som framgår av resultatredovisningen är riktlinjerna i denna studie rika på vad vi här benäm-
ner som vaga uttryck. Vi fann bland annat i normalfallet, särskilda skäl, synnerliga skäl samt 
i princip inte. Anledningen till att vi finner dem vaga är att man som läsare är utlämnad att 
själv göra bedömningen av vad som utgör ett normalfall eller ett särskilt skäl. Huddinge ger i 
sina riktlinjer ett exempel på vad som kan avses med särskilda skäl, vilket blir till hjälp för 
läsaren.  
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Vi har även funnit exempel på restriktiva formuleringar som i Järfällas fall. Deras riktlinjer 
uppmanar till en mycket restriktiv prövning av viss typ av bistånd, samt att ansökan om bi-
stånd i vissa fall skall behandlas restriktivt. Vi ställer oss frågan om begreppen är att betrakta 
som synonyma eller om kommunen gör en faktisk åtskillnad mellan dem. I vilket fall som 
helst uppfattar vi att detta förhållningssätt står i strid med FL 7 §, som stadgar:   

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt 
utan att säkerheten eftersätts. 

Detta kan uppfattas som om kommunen genom sådana uppmaningar försöker kringgå den 
individuella behovsprövningen som skall ligga till grund som varje beslut som fattas med stöd 
av SoL 4:1, vilket stämmer överens med den kritik som Länsstyrelsen riktar mot socialtjäns-
ten (2004). 

7.1.6 Normativa uttryck 

Burr (1995) menar att man bör ha en kritisk inställning till ”självklar” kunskap, särskilt sådan 
som utger sig för att vara objektiv och ojävig. När Täby kommun i sina riktlinjer anger hur 
många tänder det räcker att ha för att den enskilde ska anses ha en fullgod tandstatus (20 st.), 
använder de samhället som referens för att påståendet skall te sig som ett allmänt vedertaget 
faktum. Hade en källa angetts för påståendet skulle det inneburit en möjlighet för läsaren att 
förstå vilken kontext kunskapen har uppstått ur. Utifrån Burrs resonemang kan man se Täbys 
påstående som en produkt av historiskt och kulturellt specifika föreställningar där även den 
sociala och ekonomiska ordningen har betydelse för vilken typ av kunskap som skapas. 

Det sätt som Täby förhåller sig till sökande av bistånd för tandvårdkostnader, skulle kunna ses 
som en diskurs i den bemärkelsen att den omfattar både ett kunskapsanspråk och ett förslag 
till handling avseende den aktuella gruppen. Enligt Foucault (1972) är makt förknippat med 
diskurser eftersom sättet att beskriva ett visst fenomen ger upphovsmakarna handlingsfrihet. 
Detta samband mellan diskurs och makt kan vara svårt att upptäcka eftersom det kan ligga i 
kommunens intresse att sambandet inte skall vara uppenbart (Lilja & Larsson, 2005). I den 
mån vi har kunnat definiera Täbys tandvårdsdiskurs så beror det sannolikt på att de har dolt 
den i en formulering som är lätt att ifrågasätta eftersom de inte närmare anger vad som avses 
med samhället.  

Länsstyrelsen (2004) ifrågasätter i sin rapport om de klienter som lever under lång tid med 
försörjningsstöd som enda inkomstkälla uppnår en skälig levnadsnivå. Sundbybergs normati-
va uttalande om att bidragstagare skall göra prioriteringar efter eget val som alla andra, blir 
mot denna bakgrund aningen problematisk. Frågan är vad en person som uppbär försörjnings-
stöd kan prioritera bort ur sitt vardagsliv och samtidigt uppnå en skälig levnadsnivå. 
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7.2 Helhetsanalys 

7.2.1 Inledning 

Arbete med ekonomiskt bistånd är mycket komplext. Socialsekreterare måste förhålla sig till 
lagstiftning på ett korrekt sätt och samtidigt handlägga ärenden i enlighet med vad som fram-
går av kommunens riktlinjer. Vi upplever att komplexiteten avspeglas i riktlinjerna, och vi har 
därför behövt bryta ned dessa i mindre delar för att förstå dem. I delanalyserna har vi uttalat 
oss om lösryckta stycken, utan att ta hänsyn till de övergripande principer om barnets bästa, 
helhetssyn och respekt för individen, som enligt vissa av riktlinjerna skall prägla all hand-
läggning, bedömning och beslut angående ekonomiskt bistånd. Enligt den hermeneutiska 
forskningsprincipen går vi nu från att studera delarna till att ta ett helhetsgrepp om empirin. 
Ambitionen med helhetsanalysen är att med hjälp av våra teoretiska analysverktyg, och lag-
stiftning tillsammans med tidigare forskning få en djupare förståelse av riktlinjernas konstruk-
tioner. I enlighet med det postmoderna kunskapssynen som vår socialkonstruktionistiska teori 
medför, är det viktigt att betona att den djupare förståelsen som vi eftersträvar inte är det enda 
sättet att förstå riktlinjernas konstruktion.  

7.2.2 Rättspluralistiska riktlinjer 

För att förstå riktlinjernas komplexa sammansättning och vilka villkor de existerar under, blir 
rättspluralismen användbar. De många olikheter vi har funnit i riktlinjerna, kan enligt denna 
teori härledas till kommunernas skiftande organisatoriska förutsättningar och ekonomiska 
förhållanden, vilket har påverkat riktlinjernas utformning. Därtill kommer att de kan ha gjort 
olika tolkningar av lag och varit lyhörda för nytillkommen rättspraxis i varierande grad. Även 
den politiska majoriteten i kommunen, opinion och rådande värderingar på ett samhälleligt 
plan, kan tänkas ha betydelse. Själva dokumentet som riktlinjerna består av, blir enligt detta 
synsätt rättspluralistiskt i sig. När socialsekreterare sen skall handlägga ett ärende, blir riktlin-
jerna i sin tur en rättspluralistisk faktor bland andra som de har att förhålla sig till. Enligt Hy-
dén (2002) kan sådana faktorer vara det sociala arbetets kunskapsbas, den egna professionali-
teten, deras egna och arbetsplatsens värderingar. Stranz (2007) menar dessutom att handlägga-
res specialiseringsgrad och differentieringsgrad samt ärendebelastning, är ytterligare förhål-
landen som kan påverka beslutsfattandet. Konsekvensen av att så många faktorer som inte är 
direkt uppenbara påverkar beslutsfattandet, kan bli att utsatta gruppers rättigheter urholkas. 
De normer som blir avgörande för ett beslut, blir otydliga för den enskilde men kanske även 
för handläggaren (Mathiesen, 2005). Utomrättsliga faktorer som påverkar vilket beslut som 
tas är ingenting som uttrycks i riktlinjerna.  

7.2.3 Riktlinjernas konstruktioner 

Enligt Burr (1995) är språket inte transparent. Riktlinjernas språkliga utformning får därige-
nom betydelse för hur en handläggare uppfattar och förmedlar grunden för de beslut hon fat-
tar. Vagt formulerade riktlinjer riskerar därmed att medföra vagt formulerade och förmedlade 
beslut. Socialnämnden kan inte utgå från att deras definition av vad som avses med till exem-
pel normalfallet överensstämmer med läsarens. Och om så ändå skulle vara fallet, hur förmed-

40 



las detta till klienten? Kan ett avslagsbeslut motiveras med att klientens situation tillhör nor-
malfallet?  

Enligt Burrs fjärde grundantagande medför olika konstruktioner av kunskap olika typer av 
social handling. Riktlinjernas disposition kan klargöra för läsaren vilken typ av bistånd som 
kan utgå för en viss situation. Detta blir tydligt i kommunernas olika sätt att disponera sina 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Beroende på vilken konstruktion kommunerna har valt, bju-
der de in till olika typer av social handling. Majoriteten har valt en disposition som följer lag-
paragraferna i den senaste SoL medan ett fåtal har valt en disposition som antingen följer den 
gamla lagstiftningen eller en alfabetisk indelning. Genom att hänvisa till föråldrad lagstiftning 
åsidosätts rättssäkerheten, detta har vi redan konstaterat. Vi tror att den alfabetiska indelning-
en i kombination med att syftet med biståndet inte närmare preciseras, vilket är fallet i två 
kommuner, kan göra den sociala handlingen oförutsägbar genom att dispositionen kan skapa 
osäkerhet hos läsaren om vilket bistånd som avses. Om det inte framgår av riktlinjerna vad 
som är bistånd till försörjningsstöd respektive livsföring i övrigt, blir det svårt för handläggare 
att definiera och dokumentera biståndet på rätt sätt. Länsstyrelsen (2004) fann i sin gransk-
ning att kommunerna generellt har brister i dokumentationen när det gäller ansökan om bi-
stånd till livsföring i övrigt och avslagsbeslut som gjorts men även när det gäller statistiska 
uppgifter kring hur stor del av det sammantagna ekonomiska biståndet som inte omfattas av 
det rena försörjningsstödet. 

7.2.4 Makt och diskurs 

Utifrån Liljas & Larssons (2005) resonemang om rationella myter, skulle man kunna säga att 
användningen av vaga uttryck är ett sätt att undvika konflikter mellan olika intressen. Det kan 
dock bli problematiskt med allt för vagt formulerade riktlinjer då handläggarnas egen tolkning 
inte får bli för godtycklig. Ett sätt att komma förbi denna paradox är att som i Huddinges fall 
uttryckligen ge ett exempel på särskilda skäl i relation till posten rekreation. Handläggare kan 
då få en något mer precis uppfattning om vilken nivå som gäller för att särskilda skäl ska an-
ses föreligga i liknande fall.  

Förmånen att avgöra vilka diskurser och kunskapsanspråk som manifesteras i riktlinjerna är 
förbehållen socialnämnden i respektive kommun. Schlytter (1999) beskriver makt som förmå-
gan hos en grupp att definiera den tillvaro som bestäms vara rättsligt relevant. Även om rikt-
linjerna inte är bindande, tror vi ändå att de uppfattas som giltiga eftersom att följa dem, i en-
lighet med Svenssons (2000) resonemang, kan uppfattas som en direkt order av arbetsgivaren. 
Detta gäller kanske i än högre grad i de fall där det framgår av riktlinjerna att avsteg inte får 
göras utan nämndens medgivande. Om en kommun inte tillåter att avsteg görs från riktlinjerna 
kan följden bli att handläggare inte nödvändigtvis fäster vikt vid relevant lagstiftning såsom 
den uttrycks i rättspraxis. Stranz (2007) menar att en allt för stark detaljreglering kan leda till 
deprofessionalisering genom att en professionell yrkesgrupp kan börja sålla bort regler som de 
inte prioriterar, detta oavsett deras rättsliga status. Byberg (2002) har ett delvis annorlunda 
förhållningssätt till detaljreglering; en rättssäker handläggning förutsätter en hierarkisk ordnad 
organisation och standardiserade arbetsuppgifter.  
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Utifrån Svenssons (2000) resonemang kan konsekvensen bli att inte heller diskurser eller vad 
som upplevs som ”sanningar” ifrågasätts i någon vidare bemärkelse. Det kan snarare vara så 
att den kunskap som förmedlas genom riktlinjerna upprätthålls och ges legitimitet just genom 
att de används. Detta resonemang styrks av Vivien Burrs (1995) tredje grundantagande för 
socialkonstruktionism, att kunskap produceras och upprätthålls i sociala processer. Även Kva-
le (1997) menar att kunskap valideras genom praktiken. Genom att inte hänvisa till lagstift-
ning eller andra rättskällor, blir avsaknaden av dessa den kunskap som upprätthålls. Vi tänker 
oss att genom att inte nämna eller närmare förklara ett begrepp som till exempel livsföring i 
övrigt, riskerar rekvisitet att bli bortglömt i handläggningen vilket i förlängningen leder till att 
lagen urholkas.  

7.2.5 Rättslig reglering 

Med makten att utforma riktlinjer för hur ekonomiskt bistånd skall handläggas, följer ansvaret 
att se till att riktlinjerna följer gällande lagstiftning på området, vilket är en förutsättning för 
att åstadkomma rättsäkra bedömningar. Om handläggning görs utifrån riktlinjer som bygger 
på felaktig lagstiftning riskerar kommuninvånarna att utsättas för rättsosäkerhet. Som vi redo-
visat i kapitel 4, ”Rättslig reglering”, är även rättspraxis en av de rättskällor som skall beaktas 
i handläggning, bedömning och beslut av ekonomiskt bistånd. Såväl Svensson (2000) som 
Byberg (2002) framhåller vikten av att fortlöpande förhålla sig till den rättspraxis som skapas. 
Detta gäller särskilt för rekvisitet ”livsföring i övrigt”  som ju inte regleras av någon norm 
utan ges fortlöpande innehåll genom rättspraxis (SoU 2006:100). Frånvaron av rättspraxis för 
sådant bistånd kan således medföra skillnader i hur kommunerna väljer att bevilja bistånd för 
livsföring i övrigt, vilket får anses vara naturligt mot bakgrund av de icke-rättsliga förhållan-
den som påverkar beslutsfattandet (Hydén, 2002; Stranz, 2007). När kommunerna beviljar 
bistånd godtyckligt trots att vägledning från Regeringsrättens domar finns på området, innebär 
detta att rättssäkerheten eftersätts (Svensson, 2000). Avsaknaden av rättsfall i vår empiri kan 
kanske förklaras till viss del genom att man inte gjort hänvisningar till rättspraxis men ändå 
använt sig av ett visst prejudikats rättsliga vägledning för att legitimera ett handlingsdirektiv. 
En annan förklaring kan vara att den tolkning som måste göras för att rättspraxis skall vara 
tillämpningsbar på det konkreta fallet inte är alldeles enkel ens för juridiskt sakkunniga (Ber-
nitz, 2006). Vi inser att sådan juridisk kompetens kanske inte finns i länets alla socialnämn-
der.  
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8. DISKUSSION 

8.1 Besvarande av frågeställningar 

Syftet med vår uppsats var att granska kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd i 18 
kommuner i Stockholms län, för att få en ökad kunskap om hur kommunerna har konstruerat 
sina riktlinjer i relation till lagstiftning och språklig utformning.  

Våra frågeställningar löd: 

Hur har 18 kommuner i Stockholms län konstruerat sina kommunala riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd i relation till lagstiftning?  

Hur kan de kommunala riktlinjernas språkliga utformning beskrivas? 

 8.1.1 Lagstiftning 

I vår undersökning fann vi att samtliga riktlinjer i denna studie hänvisar till lagtext som är 
relevant för handläggning och bedömning av ekonomiskt bistånd. De allra flesta riktlinjer 
hänvisar till aktuell lagtext (SoL 2001:453), men en kommuns riktlinjer hänvisar genomgåen-
de till den gamla Socialtjänstlagen 1980:620. Vissa kommuner tolkar lagtexten och sätter den 
i ett sammanhang, medan andra kommuner nöjer sig med att ange vilken paragraf som ett 
visst beslut skall fattas utifrån.  

Hänvisning till förarbeten förekommer uttryckligen i vissa fall för att närmare ange vad ett 
visst rekvisit kan innebära. Ibland har sådana tolkningar redovisats utan att källa angivits. Av-
saknaden av källhänvisningar gör det svårt för oss att uttala oss om i vilken utsträckning pro-
positioner använts. Riktlinjerna hänvisar till rättspraxis i ännu mindre utsträckning än till fö-
rarbeten. I de fall den är uttalad används den huvudsakligen för att definiera gränser avseende 
ansvarstagande för den enskilde respektive socialnämnden. 

Vad som framkommit i denna studie ligger i linje med tidigare forskningsresultat. I tidigare 
forskning kritiseras kommunerna för att äventyra kommuninvånarnas rättssäkerhet genom att 
riktlinjer och andra policydokument inte hålls levande och aktuella genom att riktlinjerna inte 
beaktar lagstiftarens intention i aktuell lagstiftning (Länsstyrelsen, 2007). Både Svensson 
(2000) och Byberg (2002) menar att underlåtenhet att förhålla sig till relevant rättspraxis på 
motsvarande sätt utgör ett hot mot den enskildes rättssäkerhet. 

8.1.2 Språk 

Språket i riktlinjerna innehåller i vissa fall ord och uttryck som är vaga, restriktiva och norma-
tiva. De vaga uttrycken används i riktlinjerna för att förklara i vilken utsträckning och i vilka 
situationer ett visst bistånd skall beviljas. De restriktiva uttrycken kan uppfattas begränsande i 
relation till socialtjänstens utredningsskyldighet. De normativa formuleringarna kan tolkas 
som uttryck för kommunens syn på biståndstagarna. 
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Till den språkliga utformningen har vi valt att även räkna det som kommunerna utelämnat i 
sina riktlinjer och som vi föreställer oss kan påverka dess användbarhet ur handläggningshän-
seende. Många kommuner har valt att inte ange källa för de påståenden som görs i riktlinjer-
na. Andra saker som utelämnas är närmare definitioner på de vaga och restriktiva uttryck som 
förekommer i dokumenten. En del kommuner väljer att citera lagtext utan att närmare förklara 
dess innebörd för läsaren. Ett uttalat syfte med riktlinjerna förekommer i endast fyra fall. 

Det framgår inte av alla riktlinjer, annat än genom deras titel, att de är tänkta att tillämpas i 
handläggning, bedömning och beslut av ekonomiskt bistånd. I vilken utsträckning avsteg från 
riktlinjerna får göras varierar. Ytterligare vägledning till hur handläggning skall ske finns i de 
övergripande principer eller perspektiv som många kommuner hänvisar till i sina riktlinjer. 

Även vad vi kommer fram till avseende den språkliga utformningen av riktlinjerna ligger i 
linje med tidigare forskning. De ord och uttryck som återfinns i riktlinjerna som uttrycker 
restriktioner av olika slag, har även uppmärksammats av Länsstyrelsen (2004). Vi har i vår 
studie sett att kommunerna konstruerar sina riktlinjer på olika sätt, både när det gäller ord och 
uttryck, vad som utelämnas samt hur de är tänkta att tillämpas. Skillnaderna i riktlinjerna kan, 
enligt oss, förklaras på samma sätt som Stranz (2007) förklarar bedömningsvariationer, det 
vill säga genom kommunernas skiftande strukturella villkor och organisatoriska förutsättning-
ar.   

8.2 Metoddiskussion 

Här följer en diskussion kring den metod vi valt för studien och hur trovärdigt vårt resultat är. 
Vi kommer också att diskutera styrkor och svagheter hos våra teoretiska analysverktyg. 

8.2.1 Teorier 

Det rättspluralistiska perspektivet har i denna uppsats hjälpt oss att förklara och förstå vår 
empiri som både rättspluralistiskt i sig och som en rättspluralistisk faktor bland andra som 
handläggare har att förhålla sig till i utredning, bedömning och beslutsfattande av ekonomiskt 
bistånd. Däremot kan vi inte med hjälp av denna teori identifiera vilka organisatoriska och 
strukturella faktorer i respektive kommun som resulterar i en specifik formulering eftersom 
teorin inte förmedlar vilka faktorer som har störst inverkan. Detsamma kan antas gälla även 
för varje enskild handläggare där graden av påverkan från utomrättsliga faktorer inte framgår 
av beslutet. Detta anser vi vara en svaghet hos teorin. 

Den socialkonstruktionistiska teorin har hjälpt oss att identifiera diskurser och maktrelationer 
som förmedlas via språket. Detta visar att språket är ett mäktigt instrument som måste använ-
das med eftertanke och kanske särskilt inom det sociala arbetet med utsatta människor.  Vi är 
samtidigt medvetna om att en allt för långt draget socialkonstruktionistiskt resonemang kan 
leda till att allting vi vet, känner och tror reduceras till sociala konstruktioner. Om man ser på 
diskurser i socialt arbete som något som skapas och upprätthålls av politiker, forskare och 
professionella innebär detta att klienten reduceras till en produkt av en diskurs och därigenom 
tillmäts en svag maktposition. 
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8.2.2 Metod 

Den rättsvetenskapliga metoden har hjälpt oss att förstå rätten i sig, men den har även försett 
oss med de analysverktyg vi har behövt för att förstå rätten i relation till socialt arbete såsom 
den uttrycks i empirin. En begränsning hos metoden har varit att den inte tillhandahållit en 
entydig tolkning av förarbeten, lagstiftning och rättspraxis. Det finns därför en risk att vår 
tolkning av den rättsliga regleringen inte överensstämmer med de berörda kommunernas. Vi 
har därför genom arbetets gång fått ställa oss frågan om vi kan lita på att vår tolkning är rim-
lig och argumentera för denna genom att tydligt redovisa vilka rättskällor vi använt oss av. En 
svårighet med att använda rättsvetenskaplig metod är att prioritera rättskällornas relevans för 
den berörda studien. Det kan därför hända att de rättsfall vi har prioriterat inte är självklara för 
att redogöra för ett specifikt rekvisit. 

Den hermeneutiska metoden som vi har tillämpat i läsningen och kategoriseringen av vår em-
piri har gett oss en översiktlig men på vissa områden även djupare förståelse av riktlinjernas 
konstruktion i förhållande till lagstiftning och språklig utformning. Vi är medvetna om att den 
hermeneutiska metodens sökande efter ”... en giltig och gemensam förståelse av en texts me-
ning” (Kvale, 1997, s. 49), ställer krav på oss som forskare att kunna förena metoden med 
uppsatsens postmoderna kunskapssyn där alternativa tolkningar uppmuntras. I arbetet argu-
menterar vi för vår gemensamma tolkning som oundvikligen är färgad av vår förförståelse. 
Med en annan förförståelse än den vi redovisat är det möjligt att vi hade kommit fram till 
andra tolkningar.  

8.2.3 Uppsatsens validitet 

En fråga som vi måste förhålla oss till när vi bedömer uppsatsens interna validitet är huruvida 
vi har fokuserat på de rätta företeelserna i empirin för att kunna besvara våra frågeställningar 
(Payne & Payne, 2004). Vi har därför kategoriserat empirin utifrån vårt syfte och våra fråge-
ställningar för att så långt som möjligt vara säkra på att få svar på dessa. Vi anser också att 
våra kategorier är väl underbyggda med såväl tidigare forskning som teoretiska perspektiv 
samt att vi på ett relativt uttömmande sätt redogjort för hur vi gått till väga för att besvara våra 
frågeställningar. Med bakgrund av detta och att samtliga frågeställningar har besvarats (se 
”8.1 Besvarande av frågeställningar”), anser vi att uppsatsens interna validitet är hög. 

Den externa validiteten berör vi i diskussionen om studiens generaliserbarhet, se nedan.  

8.2.4 Uppsatsens reliabilitet  

Vi har genomgående försökt vara explicita i de diskussioner vi fört sinsemellan när det gäller 
hur materialet skulle kategoriseras eller tolkas. Detta för att uppnå en intersubjektiv enighet, 
det vill säga en strävan efter att samma resultat skulle uppnås om andra forskare än vi skulle 
ta del av vårt empiriska material och undersöka detta utifrån samma syfte och frågeställning. 
Kunskap kan uppfattas som intersubjektiv om enighet uppnås genom att flera forskare för en 
dialog och ömsesidig kritik av det fenomen som de identifierar och tolkar (Kvale, 1997).  

45 



Vi har i uppsatsens inledande avsnitt redogjort för vår gemensamma förförståelse. Vår för-
förståelse var att vi i empirin skulle finna variationer i hur de olika kommunerna konstruerat 
sina riktlinjer. Det är möjligt att detta kan ha påverkat hur vi valt att kategorisera det empiris-
ka materialet. Vi anser dock att vi är objektiva så långt som vår medvetenhet om vilka fördo-
mar vi bär på sträcker sig (Ornstein, 1991).  

Vi har valt att namnge de kommuner vi citerat i resultatavsnittet, vilket bidrar till att läsaren 
har möjlighet att kontrollera dessa uppgifter som också är offentliga handlingar. Vi anser att 
detta bidrar till en hög reliabilitet.  

Bristen på källhänvisningar i det empiriska materialet har gjort att det ibland varit svårt att 
bedöma om en text bygger på en rättskälla eller inte. Det kan ha påverkat vår reliabilitet på så 
sätt att det kan ha funnits en starkare eller svagare förankring till lagstiftning i riktlinjerna än 
vad som framgått av dem. Vi tror dock att den rättsvetenskapliga metoden försett oss med så 
pass mycket kunskap om lagstiftning på området, att vi i de flesta fall kunnat känna igen text 
som baserats på förarbeten eller andra rättskällor även om hänvisning saknats. 

8.2.5 Uppsatsens generaliserbarhet 

Om vi utifrån resultatet av vår studie ska säga något om hur kommunala riktlinjer är konstrue-
rade i länets övriga kommuner, menar vi att de med stor sannolikhet förhåller sig till lagstift-
ning som är relevant för handläggning och beslut av ekonomiskt bistånd på ett eller annat sätt.  
Trots att utgångspunkterna avseende lagstiftning för ekonomiskt bistånd och deras ansvar för 
kommuninvånarna är de samma för samtliga kommuner i Sverige, har vi sett att riktlinjer kan 
skilja sig åt både i språklig utformning och i hur de förhåller sig till lagstiftning. Då vi har 
undersökt de kommunala riktlinjerna i 18 av länets 26 kommuner menar vi att vi genom en 
extrapolering kan uttala oss om att riktlinjerna i länets återstående kommuner har sin egen 
särprägel och sitt eget språk som är ett resultat av de olika rättspluralistiska faktorer som exi-
sterat parallellt vid det tillfälle riktlinjerna konstruerades. Vi tycker även att man utifrån detta 
resonemang kan dra en försiktig slutsats att motsvarande förhållande kan råda i övriga landet. 

8.3 Reflektioner  

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att kommunernas riktlinjer inte alltid är förenliga med 
aktuell lagstiftning och dess intention. I vissa fall är detta uppenbart, till exempel när riktlin-
jerna genomgående hänvisar till föråldrad lagstiftning. I många fall är det svårt att uttala sig 
om vilken grad av förankring riktlinjerna har i gällande lagstiftning på området, då det inte 
framgår att tolkning av lagtext har gjorts eller vilka källor som använts för detta.  

De exempel som ges i förarbetena på vilka situationer som kan motivera bistånd för livsföring 
i övrigt, återfinns i samtliga riktlinjer, och vi undrar om dessa exempel i vissa fall har uppfat-
tats av kommunerna som en uttömmande lista. Särskilt med tanke på de uppmaningar som 
vissa riktlinjer innehåller, att avsteg från riktlinjerna inte får göras på handläggares eget be-
våg. Att socialnämnderna har makt att i sina riktlinjer definiera vad som är rättsligt relevant 
tycker vi blir tydligt här.  
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När det gäller i vilken mån kommunerna har tagit del av och uppdaterat sina riktlinjer utifrån 
rättspraxis på området, är variationen stor. En del kommuner förhåller sig överhuvudtaget inte 
till rättspraxis medan andra riktlinjer uppmanar till tillämpning av de vägledande domar som 
finns. I de fall rättspraxis inte omnämns i riktlinjerna som en rättskälla att förhålla sig till i 
handläggningen, tror vi att handläggare ofta kommer att förbise denna möjlighet till vägled-
ning. Vi har hittills i uppsatsen diskuterat rättssäkerhet för den enskilde, men det väcker också 
frågan hos oss vad som är att anse som ett professionellt förhållningssätt, både från social-
nämndens men även från socialsekreterarens sida. Vi har båda hittills under utbildningen före-
ställt oss att socialsekreteraren har varit den som tolkat lagen och fattat beslut därefter. Det är 
först i skrivande stund vi har insett att det är kommunernas socialnämnder som i många fall 
gör en stor del av lagtolkningen, ofta utan att redogöra för grunderna tolkningen har gjorts på. 
Vi har i vår uppsats försökt identifiera de olika faktorer som ligger till grund för beslut av 
ekonomiskt bistånd och vi menar att det måste ligga i såväl den enskildes som socialtjänstens 
intresse att socialsekreterare fattar beslut som dels går att härleda men också att besluten fattas 
utifrån relevant lagstiftning och det sociala arbetets kunskapsbas. 

Ett sätt att möjliggöra sådana beslut kan vara att förse socialsekreterare med kommunala rikt-
linjer som motsvarar de krav som rimligen kan ställas på en förvaltningsmyndighet med det 
yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver i en-
lighet med vad som stadgas i SoL 2:2. Ett krav man enligt oss kan ställa är att riktlinjerna är 
tydliga. Sådan tydlighet skulle kunna bestå av att de innehåller ett uttalat syfte där deras an-
vändningsområde framgår. Vi tror också att de vaga begrepp som är vanligt förekommande i 
många av riktlinjerna, kan framstå som tydligare om läsaren har ett överordnat syfte att sätta 
dem i relation till. Vidare är det enligt oss viktigt att strukturen hjälper läsaren att förstå dispo-
sitionen samt att källorna för påståenden som görs redovisas, så att läsaren ges en uppfattning 
om i vilket sammanhang kunskapen uppstått.  

Enligt Burr (1995) är kunskap en produkt av historiskt och kulturellt specifika föreställningar, 
och blir därigenom närmast lokal. Detta tillsammans med de olika strukturella och organisato-
riska förutsättningar som råder gör att kommunerna formulerar sina riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd på olika sätt. Kommunen ges därmed möjlighet att till viss del anpassa sin verksamhet 
efter de lokala behov och resurser som finns. Detta ställs emot krav på likhet inför lagen på ett 
nationellt plan. Som vi har sett i uppsatsen, kan den kommunala självbestämmanderätten 
medföra att rättssäkerheten ibland äventyras för den enskilde. Vår uppsats belyser den aspekt 
av det problematiska förhållande som råder mellan kommunernas självbestämmanderätt och 
kravet på att rättsäkerheten inte åsidosätts, genom att den visar hur den kommunala självbe-
stämmanderätten medför möjligheten att upprätta riktlinjer för ekonomiskt bistånd och där-
igenom kunna avgöra vad som är rättsligt relevant, till exempel gällande vad som skall ingå i 
rekvisitet livsföring i övrigt.  

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie bidrar med viss kunskap om hur riktlinjer för ekonomiskt bistånd i olika kom-
muner i Stockholms län är konstruerade. Som vi tidigare har påpekat kan vi inte säga något 
om hur och om riktlinjerna faktiskt används i utredning och beslut av ekonomiskt bistånd. Vi 
anser därför att det vore intressant att detta undersöktes vidare. Förutsatt att riktlinjerna fak-
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tiskt används vore det därutöver av intresse att göra en dokumentstudie av avslagsbeslut för 
exempelvis bistånd till livsföring i övrigt.  

Det skulle också vara intressant att få ta del av handläggares utsagor om hur de förhåller sig 
till kommunens riktlinjer i sitt dagliga arbete.  

Då vi i den här studien har gjort en geografisk avgränsning är ytterligare ett förslag till fortsatt 
forskning att vidga perspektivet och göra jämförelser mellan andra geografiska områden. 
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Bilaga 1, Prejudicerande domar från RegR avseende livsföring i övrigt 

RÅ 1992 ref. 57 Psykoterapi 

Sjukvård i form av psykoterapi har på grund av resursbrist kunnat beredas först efter viss tid. Social distrikts-
nämnd har inte ansetts skyldig att ge bistånd till vården eftersom det inte förelegat omedelbart behov därav. 

RÅ 1989 ref 24 Tandvårdskostnader 

I. En sökande har ansetts berättigad till ekonomiskt bistånd till tandbehandling trots att biståndstagaren haft in-
komster i sådan omfattning att han haft medel för sin försörjning och livsföring i övrigt överstigande gängse 
biståndsnorm. Mannen saknade tänder i båda käkarna och hade behov av implantatförankrade proteser.  Reger-
ingsrätten ansåg att det fick anses nödvändigt att mannen erhöll den nämnda tandvården för att uppnå skälig 
levnadsnivå. 

II. En sökande har inte ansetts berättigad till bistånd för tandvårdskostnader eftersom mannens inkomster väsent-
ligt översteg gängse bidragsnorm. 

RÅ 1995 ref 80 Hemutrustning 

Vid fastställandet av storleken av ekonomiskt bistånd för anskaffning av hemutrustning har, när fråga varit om 
en ung bidragssökandes första egna boende, en betydligt enklare standard godtagits än vad som eljest skulle ha 
varit fallet. Hänsyn har också tagits till möjligheten att anskaffa utrustning som är begagnad eller som av annan 
anledning betingar ett lågt pris. 

RÅ 1987 ref 109 Bistånd till umgängesresa 

En mor har ansetts berättigad till ekonomiskt bistånd till en resa till Italien för att umgås med sin där bosatta 13-
åriga dotter. Fadern gav inte sitt tillstånd för dottern att besöka modern i Sverige. Då kostnaderna inte överstigit 
vad en förälder under liknande omständigheter normalt själv skulle kunna tänkas svara för, har bistånd ansetts 
böra utgå. 

RÅ 1994 ref 81 Umgängesresa 

Det bistånd, som en moder – vårdnadshavare – sökt för att möjliggöra för sina barn att besöka fadern i Finland, 
har ansetts behövligt för att tillförsäkra barnen en skälig levnadsnivå. Regeringsrätten uttalade att barnens intres-
se av att besöka en förälder får vägas mot resekostnadernas storlek. Resekostnaderna bör i ett sådant fall inte 
vara högre än att de kan anses motsvara vad en familj i allmänhet har råd med. 

 

RÅ 1989 not 120 Advokatkostnader i samband med bodelning 

En sökande har fått rätt till bistånd för advokatkostnader i samband med bodelning med anledning av separation. 
Kostnaderna avsåg bevakning av vad som ska anses ingå i en skälig levnadsnivå i fråga om bohag m.m. 

RÅ83 2:59 Rekreationsresa 
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En fyrabarnsfamilj beviljades ekonomiskt bistånd till en rekreationsresa från Skåne till Stockholm. Biståndet 
omfattade utgifter för resan, extrautgifter för måltider på restaurang samt fickpengar till barnen. Familjen skulle 
bo hos släktingar. För familjen och i synnerhet för barnen fanns ett uttalat behov av miljöombyte och rekreation. 
Resan var där jämte ägnad att stärka familjegemenskapen och förbättra släktkontakterna. 

RÅ 1990 not 277 Rekreationsresa 

En kvinna har ansetts berättigad till en rekreationsresa tillsammans med en följeslagare. 

RÅ 1988 ref 67 Begravningskostnader 

Socialbidragsnorm för begravningskostnad har frångåtts när vissa kostnader som inte beaktats i normen före-
kommit. 

RÅ 1989 ref 64 Begravningskostnader 

I. En familj har nekats bistånd till begravningskostnader för sin son eftersom familjens inkomster överstigit skä-
lig socialbidragsnorm. Regeringsrätten menade att när det gäller rätt till bistånd till kostnader för vård av ett 
underårigt barn som lever tillsammans med sina föräldrar bedöms biståndsbehovet med utgångspunkt i familjens 
inkomst och förmögenhetsförhållanden. Samma princip bör tillämpas vid bedömning av biståndsbehovet då det 
gäller begravningskostnader. 

II. En kvinna ansökte om bistånd till begravningskostnader för sin mor. Regeringsrätten uttalade att dödsboets 
rätt till bistånd bör bedömas medutgångspunkt enbart i dödsboets ekonomiska situation. Den omständigheten att 
dottern i avvaktan på nämndens beslut betalat begravningen ansågs inte ha medfört att dödsboets behov av bi-
stånd tillgodosetts på ett sådant sätt att rätten till bistånd bortfallit. 

RÅ 1994 ref 53 Begravningskostnad 

Ett dödsbo har inte ansetts berättigat till bistånd till begravningskostnader när den avlidna förhållandevis kort tid 
före dödsfallet tecknat en kapitalförsäkring med dödsbodelägaren som försäkrad och dessutom gett bort bety-
dande belopp till denne och dennes hustru och barn. 

RÅ 1986 ref 9 Skuld avseende egen villafastighet 

Ett par makar har fått rätt till bistånd för betalning av skulder avseende egen villafastighet. Skulderna avsåg ränta 
och amortering, olja samt elektricitet. Skulderna hade uppkommit under en begränsad tidsperiod då familjens 
inkomster understigit vad som krävs för att uppnå en skälig levnadsnivå och vad familjen normalt kunnat räkna 
med. Makarna hade utan framgång försökt sälja fastigheten. Pga. det anförda och då det inte visats att andra 
utvägar, såsom upprättande av en betalningsplan, prövats för att lösa makarnas tillfälliga ekonomiska svårigheter 
ansåg Regeringsrätten att den omständigheten att makarna inte sålt fastigheten inte utgjorde något hinder mot att 
lämna dem bistånd med yrkat belopp. 

RÅ 1989 ref 122 Skatteskuld 

En person som haft nedsatt preliminärskatteavdrag på grund av existensminimum har samtidigt uppburit kom-
pletterande socialbidrag efter så förmånlig grund att rätt till avdrag vid taxeringen för nedsatt skatteförmåga på 
grund av existensminimum inte förelegat. Nedsättningen av preliminärskatteavdraget har medfört å ena sidan att 
kommunen kunnat betala lägre socialbidrag som utfyllnad till kommunens norm och å andra sidan att biståndsta-
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garen påförts kvarstående skatt. Med hänsyn till det direkta samband som förelegat mellan det lägre socialbidra-
get och den kvarstående skatten har vid bedömning av rätten till bistånd för period då den kvarstående skatten 
skulle betalas – biståndssökanden ansetts ha rätt till bistånd för betalning av skatteskulden.  

RÅ 1990 not 129 Kvarstående skatt 

Målet gällde en man som ansökte om ekonomiskt bistånd för kvarstående skatt. Den kvarstående skatten hade 
orsakats av att mannen haft nedsatt avdrag för preliminär skatt (existensminimum) men inte fått motsvarande 
nedsättning av den slutliga skatten beroende på att han uppburit socialbidrag. Mannen ansågs berättigad till bi-
stånd för betalning av skatteskulden.  

RÅ 1991 not 360 Skuld 

En man har nekats bistånd för återbetalning av en skuld gällande kostnad för hustru och barns resa till Sverige. 

RÅ 1992 ref 16 Skuldsanering 

Bistånd enligt 6 § SoL (numera 4 kap. 1 §, SoS anm.) i form av skuldsanering har inte medgivits när utredningen 
inte givit vid handen att de betalningskrav som fordringsägarna kunde komma att ställa skulle ha den verkan 

att de skulle förhindra den hjälpsökande från att i framtiden kunna uppehålla en skälig levnadsnivå. 

RÅ 1996 ref 14 Bistånd till kvarstående skatt 

Den omständigheten att socialnämnden vid tidigare biståndsutbetalningar inte kommit att observera att prelimi-
närskatteavdrag avseende familjens inkomster varit otillräckliga har inte ansetts motivera bistånd till betalning av 
kvarstående skatt. 

RÅ84 2:6 Resekostnader 

En kvinna beviljades bistånd till kostnader för hämtning av sin minderåriga dotter i Polen för återförening i Sve-
rige.  

RÅ 1987 ref 36 Bistånd för besökande förälder under rehabiliteringstid 

En hjälpsökande som led av sviterna efter en bilolycka har haft sin utomlands bosatta moder hos sig under en 
längre tid. Regeringsrätten ansåg inte att moderns vistelse här haft sådan betydelse för den hjälpsökandes rehabi-
litering att bistånd skulle utgå för kostnaderna. 

RÅ 1989 not 349 Behovet tillgodosetts genom lån – resekostnader 

Ett par makar ansökte om bistånd för en resa de gjort för att träffa sitt offentliga biträde i utvisningsärendet. 
Resan hade redan betalats genom ett lån. Rätt till bistånd ansågs inte föreligga. 

RÅ 1992 not 271 Resekostnader 

En man har inte ansetts berättigad till bistånd för en resa för att hälsa på sin sjuka mor i Ungern. 

RÅ 1986 ref 90 Bistånd till fristående skola 
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Socialnämnd har ansetts skyldig att lämna bistånd i form av socialbidrag för att barn på grundskolenivå med 
speciella behov i fråga om undervisning och skolmiljö skall kunna gå i fristående skola, när kommunens skolför-
valtning inte tillgodosett och inte heller visats kunna tillgodose de speciella behoven. 

RÅ 1988 ref 80 Bistånd till familjehemsplacerat barn 

Ett familjehemsplacerat barn ansökte om ekonomiskt bistånd till kostnader för deltagande i ett konfirmationslä-
ger (I) och i annat fall slalomutrustning, liftkort och fjällresa (II). Bistånd har nekats då familjehemmets omkost-
nadsersättning ansågs täcka de angivna kostnaderna. 

RÅ 1994 ref 42 Kostnad för telefoninstallation 

I. En 18-årig man ansökte om bistånd för täckande av kostnader för telefoninstallation. Med hänsyn till hans 
ålder, att han nyligen flyttat hemifrån samt till hans möjlighet att ringa från t.ex. telefonautomat ansågs han vid 
tiden för ansökan ha tillförsäkrats en skälig levnadsnivå utan erhållande av särskilt bistånd för telefoninstallation. 

II. En kvinna ansökte om bistånd till telefoninstallation. Hon talade inte svenska. Vid den aktuella tidpunkten 
hade hon i hemmet ett minderårigt barn. Två barn bodde hos fadern, hennes före detta make. Det var angeläget 

för henne att ha nära kontakt med fadern inte minst då barnen var sjuka. På grund av det anförda ansågs kvinnan 
ha haft ett omedelbart behov av telefon och var således berättigad till bistånd till telefoninstallation. 
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Bilaga 2, bistånd för begravningskostnader 

kommun maxkostnad  kan ingå i biståndet resp ingår ej § 

Danderyd 45% av basbel + gravsten 13,7 % resa för anhörig, i nivå med vad låginkomsttagare kan kosta på sig. 4:1 

Haninge I enlighet med avtal mellan kommun och begr. byrå. EJ gravsten, förtäring, transport till hemland eller annan kommun. 
4:1 
4:2 

Huddinge 50% av basbel.+ kostn. för enkel gravsten EJ transport till hemland eller annan kommun, i regel ej kläder samt övr. kostnader 4:1 

Järfälla 15000 resor för nära anhörig inom norden EJ transport och begravning utanför Sverige, förtäring, gravsten 4:1 

Lidingö Godtar rimliga kostnader för...........----> kista, bärare, samt rimliga kostnader för blommor, förträring, annons och gravsten. 4:1 

Nacka till faktisk skälig kostnad, i utl. max 50% inkl. transport. anhöriga avgör hur bel. disponeras.   

Nykvarn bör ej överstiga 35% EJ gravsten, i regel ej förtäring, transport till annan kommun och hemland. 4:2 

Salem basbeloppsrel. delegationsgräns 35% EJ transport till hemland eller annan kommun   

Sollentuna 40% av basbel anhöriga avgör hur bel. disponeras 4:1 

Stockholm 50% av basbel. 25% begr.byrå, gravsten 15%, dödsannons, borgerlig officiant.   

Sundbyberg 35% av basbel. Ej transport till annan kommun, gravsten, begravningskläder, resekostnader. 4:2 

Södertälje bör ej överstiga 35% kläder och resor för anhörig EJ gravsten, i regel ej förtäring, transp. till annan kommun och hemland. 4:2 

Tyresö 35% av basbel.+ gravsten 15% av basbel. EJ transport till utlandet, eller i normalfallet till annan kommun. 4:1 

Täby 50% av basbel. dödsannons, samlingsstund max 10 pers, kistdekoration max 1500:-, kista max 4895:- EJ gravsten   

Upplands 
Bro 50% av basbel. resa för nära anhörig inom Norden. 

§ 6 
g 

Vallentuna 50% av basbel. EJ transport utanför Sverige   

Vaxholm 45% av basbel. EJ gravsten 4:1 

Värmdö 35% av basbel. + gravsten 15 %  EJ transport till hemland eller annan kommun 4:1 
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