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Abstract 

The aim of the study was to analyse what the law is in social services work 
with people at risk of a forced move-out from a rented apartment. When 
processing an application for financial aid when a client is at risk of a forced 
move-out from a home, a discretionary interpretation of the criteria in the 
Social Services Act is assumed. The legal norm belt constituting the social 
services role in theory typically makes up the limits of the discretionary 
space. However, different workplace norms may also have significant influ-
ence on the discretionary space around the provision of assistance. Such 
standards emerging from expressions in local policies (municipal guidelines) 
and procedures, and interactions with managers, colleagues and clients, are 
shaping the role of social services in practice. On top of this, differing stand-
ards regarding the role of law may have an impact.  
         Article I examines different legal roles for the social services in the 
Rental Act related to decisions on forced move-outs taken by the enforce-
ment authorities and the rent tribunal. In article II, various legal principles 
relevant to the assessment of financial assistance when a client is at risk of a 
forced move-out are clarified. In article III, different workplace standards in 
municipal guidelines are studied. Article IV examines different workplace 
standards on the basis of documentation within the social services and inter-
views with managers/administrators in cases where a client has been at risk 
of a forced move-out. 
        Key conclusions of the study are: (1) In the vast majority of landlord 
applications to the enforcement authorities, financial assistance from the 
social services had no bearing on the outcome of the case.  (2) The rental law 
sometimes has a decisive influence over what is and can be the law in social 
services’ work for clients at risk of a forced move-out due to payment diffi-
culties. ((3) There is a relatively high degree of consistency between norms 
in legal materials and different workplace standards. (4) Most of the stand-
ards identified in legal material and in social work practice have been cate-
gorized as related to either need or behaviour. Generally, it is concluded that 
need-related norms sometimes strongly imply protection not only for an 
existing home, but also for individual housing needs in general. In contrast, 
behaviour-related norms imply indifference in relation to not only an exist-
ing home but sometimes also to the applicant’s housing needs in general. 
These conditions create tensions in the social services’ decision-making and 
confusion about the aim of the individual needs assessment. 
 
 
Key words: Social Services Act, Rental Act, social work, financial assis-
tance, eviction, move-out, rent arrear, discretion, decision-making. 
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Inledning 

Under 2000-talet har det varje år inkommit cirka 35 000 ansökningar till 
kronofogdens summariska process avseende bostad varav en absolut majori-
tet rört försummade hyresbetalningar.1 I genomsnitt har närmare en tredjedel 
av ansökningarna därefter lett vidare till en ansökan om vräkning och årligen 
har cirka 2500-3000 vräkningar verkställts. Till detta kommer ansökningar 
till Sveriges åtta hyresnämnder. Mellan år 2009 och år 2013 handlades i 
genomsnitt drygt 2300 ansökningar till hyresnämnderna varje år.2 Hur utfal-
let blev i dessa ärenden är emellertid okänt. Det är vidare okänt hur många 
av de inledande ansökningarna till kronofogden och hyresnämnden som 
omfattar familjer och enskilda som flyttar innan beslut om en vräkning fattas 
alternativt verkställs. Det är också okänt hur många människor som faktiskt 
berörs av de inledande ansökningarna eftersom myndigheternas statistik, 
med ett undantag, endast omfattar kontraktstecknare. Makar, partners, vän-
ner släktingar, inneboenden, andrahandshyresgäster med flera som bor i 
ansökningsbostaden återfinns inte i kronofogdens statistik. Däremot har kro-
nofogden sedan 2008 börjat statistikföra vräkningar av barn och i genomsnitt 
har drygt 590 barn berörts av en vräkning varje år sedan dess.3 År 2012 bör-
jade kronofogden dessutom statistikföra barn i familjer som erhållit ett beslut 
från myndigheten som innebär en skyldighet att flytta från en bostad där 
flytten inte verkställts genom en vräkning. Under de två år som statistiken 
har förts har närmare 1800 barn berörts varje år av sådana beslut. Hyres-
nämnden statistikför inte barn som berörs av myndighetens beslut. 
         Det hyresrättsliga besittningsskydd som utvecklats under förra århund-
radet innebär, under förutsättning att hyresgästen uppfyller kraven i hyresav-
talet, en rätt till förlängning av ett bostadskontrakt på obestämd tid. Det pre-
stationskrav som är kopplat till besittningsskyddet kan emellertid ställa vissa 
människor utan skydd för ett flertal behov som vanligen tillgodoses genom 
en bostad om dessa inte kompenseras på annat sätt. Detta har uppmärksam-
mats av lagstiftaren under 1900-talet. Ett flertal ändringar har gjorts i hyres-
lagen4 sedan 1970-talet som involverar socialtjänsten vid uppsägningar av ett 
hyresavtal. Syftet med ändringarna har bland annat varit att socialtjänsten 

                                                        
1 Stenberg m fl. 2011b s. 211 ff. 
2 Domstolsverket 2013 s. 30. 
3 t.o.m. 2012 (http://www.kronofogden.se/9015.html). 
4 Hyreslagen återfinns i Jordabalkens (1970:994) 12 kapitel. 
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ska kunna ge hjälp och stöd till människor som inte klarar av att fullgöra 
kraven i hyresavtalet.  
       År 2007 lanserade regeringen en strategi för att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden.5 Ambitionen var att antalet både hem-
lösa och vräkta skulle minska och att barn överhuvudtaget inte skulle vrä-
kas.6 En arbetsgrupp tillsattes 2010 med uppgift att särskilt studera barn-
vräkningar och lämna förslag som innebar att sådana vräkningar upphör.7 
Arbetsgruppen lade fram ett flertal förslag av vräkningshämmande karaktär 
av betydelse för socialtjänsten. År 2012 tillsatte regeringen en nationell sam-
ordnare, med uppdrag att stödja kommunernas långsiktiga arbete med att 
motverka hemlöshet vari vräkningsförhindrande åtgärder ansågs ingå.8 Detta 
projekt avslutades under år 2014.9 Vräkningskurvan har under senare år pe-
kat nedåt. Detta förhållande antas inom forskningen korrespondera med sti-
gande hemlöshetstal och ett ansträngt läge på bostadsmarknaden. En förut-
sättning för att bli vräkt är tillgången till en bostad och när färre svaga hus-
håll får tillgång till bostäder är det också färre hushåll som vräks.10 
         Socialtjänsten har med stöd av hyres- och socialtjänstlagen11 ansetts 
vara en betydelsefull aktör i samhällets vräkningsförebyggande arbete och 
myndigheten har rättsliga möjligheter att stoppa vissa uppsägningar av ett 
hyreskontrakt.12  

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att analysera vad som är ”rätt” i socialtjänstens ar-
bete med människor som riskerar en påtvingad avflyttning från en hyresbo-
stad. Rätten har en både teoretisk (lagstiftningen) och praktisk sida (tillämp-
ningen) som inte med nödvändighet sammanfaller. Båda dessa sidor har 
därför uppfattats som betydelsefulla att studera för att förstå innehållet i rät-
ten och socialtjänstens roll när enskilda riskerar att förlora sin bostad. Av-
handlingens frågeställning är: 
                                                        
5 Socialdepartementet 2007. 
6 European Federation of National Associations Working with the homeless (FEANTSA) 
utgår i sin beskrivning av hemlöshet från tre domäner; juridisk domän (dispositionsrätt), 
fysisk domän (bostad) och social domän (möjlighet att upprätthålla en privat sfär och sociala 
relationer (http://feantsa.org/spip.php?article120&lang=en). Därutöver visar Waldron i sin 
analys av äganderättsliga förhållandens betydelse för hemlösa på den existentiella dimension 
som hemlöshet och därmed ett hot om en påtvingad avflyttning också innefattar (Waldron 
1991 s. 296). 
7 Stenberg m fl. 2011b. 
8 Anefur 2014 s. 3.  
9 Se hemlöshetssamordnarens slutrapport (Anefur 2014). 
10 Flyghed 2000 s. 97 f.; Stenberg 1990 s. 115. 
11 SFS 2001:453. 
12 Hyreslagen 44 § 4 st. 1 p. 
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Hur har socialtjänstens roll, vid bedömning och beslut om ekono-
miskt bistånd, utformats i teori och praktik för människor som, till 
följd av betalningssvårigheter, inte uppfyller kraven i ett hyresavtal 
och därför riskerar en påtvingad avflyttning? 

 
Olika delresultat presenteras genom fyra artiklar som alla på olika sätt är 
relaterade till det övergripande syftet och studiens frågeställning som besva-
ras genom en sammanfattande analys av resultatet i avhandlingens kappa.  

Avgränsningar 
En i studien grundläggande avgränsning är att den endast omfattar det 
svenska regelsystemet och den svenska socialarbetarkontexten vid risk för en 
påtvingad avflyttning. Därutöver har studien begränsats till att endast om-
fatta påtvingade avflyttningar till följd av betalningssvårigheter. Det motive-
ras av att betalningssvårigheter är den ojämförligt vanligaste uppsägnings-
grunden.13 Studien har vidare avgränsats till att endast omfatta påtvingade 
avflyttningar som behandlats av myndigheterna och så kallade informellt 
påtvingade avflyttningar (se begreppsförklaringar) ingår inte. Därutöver kan 
studien generellt inte besvara frågan huruvida människor faktiskt flyttat till 
följd av olika myndighetsbeslut. En annan avgränsning handlar om social-
tjänstens vräkningsförebyggande uppdrag. Det finns en mängd olika sätt på 
vilka socialtjänsten kan arbeta för att förebygga påtvingade avflyttningar. 
Denna studie har avgränsats till att endast avse socialtjänstens bedömningar 
och beslut avseende ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflytt-
ning.  
        Vid studiet av socialtjänstens roll i teorin skulle exempelvis hur de olika 
politiska partiernas ser på socialtjänstens roll vid påtvingade avflyttningar 
också kunna vara av intresse. Sådana studier kan bland annat ge en finger-
visning om en framtida rättslig utveckling på området. Denna studie har 
emellertid avgränsats till att omfatta befintlig lagstiftning. 
       Ett sätt att skapa förståelse för socialtjänstens roll i praktiken skulle 
kunna vara att intervjua människor som riskerar en påtvingad avflyttning 
eller som redan tvingats flytta. Denna studie har dock ställt socialtjänstens 
rättstillämpande roll i centrum, konsekvenser av rättstillämpningen har här 
endast redovisats som formella resultat av tillämpningen.  

                                                        
13 I artikel I där socialtjänstens olika roller vid risk för en påtvingad avflyttning studerats ingår 
emellertid alla hyresrättsliga uppsägningsorsaker som rör enskilda. 
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Disposition 
Efter den inledande presentationen av syfte, frågeställning, avgränsningar 
och dispositionsbeskrivning följer en begreppsförklaring.  Därefter presente-
ras de teoretiska utgångspunkterna för den sammanfattande analysen av de 
fyra artiklar som studien genererat. I nästa avsnitt följer en beskrivning av de 
rättsliga ramar som omgärdar påtvingade avflyttningar samt olika myndig-
heter som kan involveras vid en påtvingad avflyttning. Det följande avsnittet 
innehåller en redogörelse för kunskapsläget avseende påtvingade avflytt-
ningar generellt och mer specifikt avseende socialtjänstens roll i denna situ-
ation. Därefter presenteras metod och material i de olika delstudierna följt av 
en kort sammanfattning av resultatet i de olika artiklarna. Studien avslutas 
med en sammanfattande analys av resultatet från de fyra delstudierna och 
slutsatser följt av en avslutande diskussion. 
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Begreppsförklaringar 

Nedan följer en redogörelse för olika begrepp som uppfattats som centrala 
för studien. 

Socialtjänst, socialarbetare och klient 
Socialtjänst är ett omfattande begrepp som kan betyda en mängd saker.14 Här 
avses med socialtjänst den verksamhet som bedrivs i kommunal regi,15 i 
första hand med stöd av socialtjänstlagen16 och förvaltningslagen.17 I för-
valtningslagen separeras mellan handläggning av ärenden och faktiskt hand-
lande.18 Begreppet handläggning används vanligen om nämndens myndig-
hetsutövande verksamhet (se nedan) i vilken utredning, bedömning och be-
slut om bistånd ingår.19 Personer som arbetar med handläggning av ekono-
miskt bistånd benämns vanligen socialsekreterare och/eller socialarbetare. 
Här kommer dessa begrepp användas som utbytbara benämningar. De som 
vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om bistånd benämns vanligen 
klient. I denna studie kommer begreppen klient20 och sökande användas som 
utbytbara.  

Kronofogden 
Kronofogden består av två åtskilda myndighetsgrenar (rättsprocesser); den 
summariska processen samt utsökningsprocessen.21 Summarisk process är 
den gemensamma benämningen för de olika processformerna; betalnings-

                                                        
14 Se socialstyrelsens termbank. https://app.socialstyrelsen.se/termbank/. 
15 Även staten bedriver socialtjänst när vård, enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, genomförs på 
vårdinstitutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse. Socialtjänst kan också bedrivas 
som enskild verksamhet. 
16 SFS 2001:453. 
17 SFS 1986:233. 
18 Socialstyrelsen 2010 s.69. 
19 I faktiskt handlande ingår verkställighet av olika beslut som exempelvis utbetalning av 
ekonomiskt bistånd, behandling av olika slag samt råd och vägledning. 
20 För en analys av klientbegreppet se Salonen 2000 s. 45 ff. 
21 Ibland används ”verkställighetsprocessen” om denna processform. 
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föreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning.22 Rättsligt 
regleras den summariska processen i lagen om betalningsföreläggande och 
handräckning23 och i förordningen om betalningsföreläggande och handräck-
ning.24 I övrigt gäller förvaltningslagens25 regler vid handläggning. Syftet 
med den summariska processen är att den som har ett civilrättsligt anspråk i 
uppenbara fall snabbt, enkelt och effektivt ska kunna få ett utslag från myn-
digheten som innebär en skyldighet för motparten att fullgöra anspråket.26 Ett 
utslag inom den summariska processen har samma rättsliga dignitet som en 
domstols dom och vinner laga kraft om inte återvinning eller överklagande 
sker. 
        För utsökningsprocessen gäller reglerna i utsökningsbalken27 och utsök-
ningsförordningen.28 Det är viktigt att notera att kronofogden inom utsök-
ningsprocessen inte kan överpröva de beslut som fattats inom den summa-
riska processen. Det innebär att kronofogden exempelvis kan komma att 
verkställa en vräkning även om ett beslut/utslag från den summariska pro-
cessen på något sätt skulle vara ”felaktigt”.29  
        Beslut från hyresnämnden (se nedan) och kronofogdens summariska 
process utgör så kallade exekutionstitlar. Att ett sådant dokument finns är en 
förutsättning för verkställighet. 

Hyresnämnd 
Hyresnämndens30 verksamhet regleras i lagen om arrendenämnder och hy-
resnämnder.31 Sammansättningen av hyresnämnden utgörs av en lagfaren 
jurist och två intresseledamöter som förordnats av domstolsverket. Förfaran-
det i hyresnämnden är kostnadsfritt.32 Hyresnämndens uppgift är att medla i 
tvister avseende bostäder och lokaler men, hyresnämnden kan också fatta 
beslut i ett flertal frågor. Vanligen gör hyresnämnden ett medlingsförsök 
även i sådana frågor som den kan pröva.33 Ett sammanträde inför hyres-

                                                        
22 Kronofogden 2005 s. 13. 
23 SFS 1990:746. 
24 SFS 1991:1 339. 
25 SFS 1986:223. 
26 Kronofogden 2005 s. 13. 
27 SFS 1981:774. 
28 SFS 1981:981. 
29 Detta kan exempelvis hända om kronofogden inte informerats om att en hyresskuld betalats 
inom återvinningsfristen eller när socialtjänsten tagit på sig ansvaret för en hyresinbetalning 
och ett utslag därför meddelats. 
30 Det korrekta namnet är hyres- och arrendenämnden. Av läsbarhetsskäl kommer här det 
kortare namnet ”hyresnämnden” användas. 
31 SFS1973:188. 
32 Larsson m fl. 2014 s. 61. 
33 http://www.hyresnamnden.se. 
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nämnden sker i en informell samtalston där nämndens ordförande ställer 
frågor till parterna så att relevanta omständigheter blir belysta.34 Kan parter-
na inte komma överens under förhandlingen fattar hyresnämnden beslut. 
Hyresnämnden kan behandla både ”förverkanden” och ”åsidosättande av 
avtalsenliga förpliktelser” enligt hyreslagen. Uppsägningar till följd av för-
verkanden bedöms emellertid vara ovanliga i hyresnämnden. Vid prövning 
av förlängningstvister ska hyresnämnden göra en avvägning mellan hyres-
värdens och hyresgästens intressen. Någon sådan avvägning är inte aktuell 
vid prövningen av ett förverkande. Hyresnämndens beslut kan i vissa fall 
överklagas till Svea hovrätt som meddelar ett slutgiltigt beslut.  

Myndighetsutövning 
Myndighetsutövning är inte definierat i förvaltningslagen men, i förarbeten 
till den äldre förvaltningslagen35 uppgavs myndighetsutövning utgöra utö-
vande av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldig-
het, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.36 För att 
det ska vara fråga om myndighetsutövning krävs att myndigheten grundar 
sin befogenhet att fatta gynnande (bifall) och icke gynnande beslut (avslag) 
på en författning eller något annat beslut av regeringen eller riksdagen.37 
Myndighetsutövning är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhål-
lande till medborgarna och oavsett utfall i ett ärende så befinner sig den en-
skilde i samband myndighetsutövning i ett beroendeförhållande till myndig-
heten.38  
        När en enskild till följd av betalningssvårigheter har problem med att 
prestera i enlighet med ett hyresavtal kan denne bli föremål för myndighets-
utövning både inom kronofogden, hyresnämnden och socialtjänsten. 

Rättskällor  
Rättskällor anses vanligen vara hierarkiskt ordnade, där författningstexter 
uppfattas vara den mest betydelsefulla källan till rätt.39 Till författningstexter 
hör både lag, förordningar och föreskrifter tillkomna med någon form av 
legal kompetensdelegation. Nationella regler får inte strida mot EU- rätten 
(unionsrätten) som på de områden som regleras är överordnad den nationella 

                                                        
34 Larsson m fl. 2014 s. 61. 
35 SFS 1971:290. 
36 Prop. 1971:30 s. 285/331. 
37 Edvardsson & Vahlne Westerhäll 2014 s. 52; Socialstyrelsen 2010 s. 68. 
38 Warnling-Nerep 2012b s. 30. 
39 Peczenik 1995 s. 212 ff. 
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rätten.40 Nationella lagar utfärdas av riksdagen, förordningar meddelas av 
regeringen och myndigheter och kommuner kan utfärda föreskrifter.  
        Förarbeten utgörs av allt det material som legat till grund för att en 
författning antagits. Propositionstexter uppfattas här ha stor tyngd men även 
offentliga utredningar (SOU) och annat material ingår i förarbetena. 
        Prejudikat är vanligen rättsliga avgöranden från Högsta domstolen eller 
Högsta förvaltningsdomstolen. Dessa avgöranden anses vara vägledande för 
andra liknande fall i lägre instanser och på myndighetsnivå. Ibland kommer 
begreppet rättspraxis användas vid hänvisning till prejudicerande avgöran-
den från Högsta förvaltningsdomstolen. 
        I rättskällematerialet kan också sedvanerätt, JO-avgöranden, myndig-
hetsrekommendationer och doktrin ingå.41  
        ”Allmänna råd” är generella rekommendationer om hur en författning 
kan eller bör tillämpas i olika hänseenden. Sådana råd är inte föreskrifter i 
regeringsformens mening och därmed är de inte heller bindande för tillämpa-
ren.42 Det är emellertid inte ovanligt att man inom myndigheter, organisat-
ioner och kommuner sammanställer olika riktlinjer och råd för handläggning 
och tillämpning av lag i olika ärendetyper. Som exempel på sådana ”all-
männa råd” som alltså inte är rättsligt bindande för tillämparen kan nämnas 
kommunala riktlinjer avseende tillämpningen av socialtjänstlagen.  

Påtvingad avflyttning 
 
En påtvingad avflyttning kan beskrivas vara en civilrättslig påföljd.43 En 
sådan påföljd är en i civilrättslig lagstiftning reglerad sanktion som följer på 
ett i lag angivet normbrott och som inträder när (1) behörig part aktualiserar 
påföljden eller (2) en myndighet fattar beslut om påföljden eller (3) en myn-
dighet verkställer påföljden. En civilrättslig påföljd förutsätter således inte 
men kan om någon av parterna så önskar komma till stånd genom myndig-
hetsbeslut.44 Alla avflyttningar från bostad som behandlas här utgör sådana 

                                                        
40 Begreppet EU-rätt ersatte det tidigare begreppet EG-rätt (gemenskapsrätt) när Lissabonför-
draget trädde i kraft den 1 december 2009; Jfr Ds 1998:43 s. 41. 
41 Alexius Borgström 2009b s. 22. 
42 a.a. s. 25; Påhlsson 1995 s. 85 ff; se även prop. 1983/84:119. 
43 Bengtsson m fl. 2010 s. 211;Mele & Miller 2005 s. 1; se även rättskällematerial kopplat till 
hyreslagen där påtvingad avflyttning (avhysning) beskrivs som en påföljd (Prop. 1992/93:115 
s. 15; NJA 1908 nr 5 s. 160; NJA 1923 s. 26 ff.). Inom straffrätten är begreppet påföljd etable-
rat som samlad benämning för olika rättsligt reglerade sanktioner som kan aktualiseras i 
relation till i lag definierade normavvikelser (brott).  
44 Vid en sådan prövning kan myndigheterna naturligtvis komma fram till att något normbrott 
inte föreligger och att någon påföljd därför inte heller är aktuell. 
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civilrättsligt reglerade påföljder45 och kommer när det gäller bostad att be-
nämnas påtvingade avflyttningar.46 Att avflyttningarna är ”påtvingade” 
hänger samman med att de är just påföljder relaterade till lagreglerade norm-
avvikelser. En uppsägning av en hyresgäst på grund av hyresgästens bris-
tande prestation i hyresförhållandet kan leda till tre olika typer av påtvingade 
avflyttningar från bostaden; informellt påtvingad avflyttning, formellt på-
tvingad avflyttning och vräkning.  
 
Figur 1. Påtvingad avflyttning, underkategorier och huvudsakliga aktörer. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  Uppsägning                   Myndighetsbeslut                   Verkställighet 

(Hyresvärden)  (Kronofogden/hyresnämnden)  (Kronofogden) 
 
I den första situationen, informellt påtvingad avflyttning, godtar hyresgästen 
en uppsägning och flyttar på hyresvärdens uppmaning utan att uppsägningen 
prövas av myndigheterna. En sådan uppsägning bör naturligtvis vila på 
(formella) hyresrättsliga grunder men om den faktiskt gör det prövas aldrig i 
denna situation.47 Denna avflyttningstyp har därför här benämnts ”infor-
mell”. Ett bestridande av en uppsägning från hyresgästens sida leder till en 
skyldighet för hyresvärden att vända sig till hyresnämnden. 
        I den andra situationen, formellt påtvingad avflyttning, har antingen 
hyresgästen bestridit uppsägningen eller så har hyresvärden vänt sig direkt 
till kronofogden eller hyresnämnden för en ansökan om ett beslut grundat på 
hyresgästens bristande prestation i hyresförhållandet. Vid obestritt eller kon-
staterat normbrott utfärdas ett utslag från kronofogdens summariska process 
eller ett beslut i hyresnämnden som fastställer att hyresavtalet har upp-
                                                        
45 Exempel på andra civilrättsliga påföljder är olika typer av påminnelseavgifter, skadestånd, 
avstängning av el m.m. Civilrättsliga påföljder kan enligt vissa forskare förstås som både 
systematiska och målinriktade (Mele & Miller 2005 s. 12 ff.). 
46 Begreppen utvecklades under arbetet med artikel I men har kommit att bli så centrala för 
hela studien att de presenteras redan här. 
47 Jfr Desmond 2012 s. 95. 
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hävts.48 Om hyresgästens brustit i sina hyresinbetalningar fastställs vilket 
belopp denne är skyldig hyresvärden. Utslag från kronofogden eller beslut 
från hyresnämnden kombineras vanligen med en skyldighet för hyresgästen 
att flytta från bostaden under hot om att avflyttningen i annat fall kan komma 
att verkställas av kronofogden.49 Både informellt- och formellt påtvingade 
avflyttningar genomförs av hyresgästen.  

I den tredje situationen, vräkning,50 sker den påtvingade avflyttningen 
genom att flytten från bostaden säkerställs av kronofogden. För att krono-
fogden ska kunna genomföra en vräkning krävs att hyresvärden kan uppvisa 
en exekutionstitel i samband med en ansökan om vräkning. Utslag från kro-
nofogdens summariska process eller beslut från hyresnämnden är exempel 
på sådana exekutionstitlar. En vräkning genomförs genom att kronofogden, 
ibland med polis närvarande, bereder sig tillträde till vräkningsbostaden och 
tvingar hyresgästen och andra boende i bostaden att lämna densamma.51 
Även om hyresgästen själv flyttar allt bohag på vräkningsdagen innebär kro-
nofogdens närvaro ett säkerställande av att avflyttningen genomförs och 
händelsen registreras av myndigheten som en vräkning.52 Kommer krono-
fogden till en tom lägenhet på vräkningsdagen till följd av att hyresgästen 
redan har flyttat faller behovet av kronofogdens säkerställande. I denna situ-
ation registreras händelsen inte, trots kronofogdens närvaro, som en vräk-
ning.53 Men, har hyresgästen glömt att exempelvis återlämna nycklar eller 
tömma ett förråd, inträder ett säkerställandebehov, och avflyttningen regi-
streras som en vräkning.54  
        Förhållandet mellan de olika avflyttningstyperna som beskrivs i figur 1 
innebär ett stegvis ökat tryck på hyresgästen att flytta från bostaden. Om 
hyresgästen inte rättar sig efter hyresvärdens beslut om uppsägning (1) kan 
denne vända sig till myndigheterna för ett formellt beslut (2) och i sista hand 
ett säkerställande av avflyttningen (3). Varje nytt steg förutsätter att hyres-
gästen inte hörsammat kravet på avflyttning i det föregående steget men, 

                                                        
48 Även tingsrätten kan utfärda sådana beslut. Denna beslutsväg bedöms dock vara ovanlig. 
49 En hyresvärd kan ibland ansöka om att ett normbrott fastställs utan att det knyts till ett 
avflyttningsbeslut.  
50 Avhysning är den juridiskt korrekta termen för verkställighet avseende bostad. Med avhys-
ning avses en förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egen-
dom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad, enligt utsökningsbalken 
(1981:774) 16 kap. 1 §. Vräkningsbegreppet har emellertid kommit att bli etablerat och an-
vänds exempelvis av kronofogden i myndighetens statistikföring. Vräkningsbegreppet har en 
sociologisk innebörd som är både vidare och snävare än det rättsliga begreppet ”avhysning”. 
Exempelvis omfattas barn av begreppet trots att de inte är kontraktstecknare, men avhysningar 
av andrahandshyresgäster som tvingas flytta till följd av att förstahandshyresgästen blir avhyst 
ingår vanligen inte.  
51 Kronofogden 2011 s. 365 f. 
52 a.a. s. 384 ff. 
53 Stenberg m fl. 2011b s. 147. 
54 a.a. a.s. 94. 
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också att det föregående steget behandlats formellt korrekt. En vräkning kan 
således inte ske om det inte finns ett beslut om en formellt påtvingad avflytt-
ning och ett beslut om en formellt påtvingad avflyttning kan inte fattas om 
hyresgästen inte är uppsagd (figur 1). 

Hemlöshet 
Den yttersta konsekvensen av en påtvingad avflyttning är att den enskilde 
blir bostads-/hemlös. I tidigare forskning har ett sådant samband konstate-
rats.55 Både FEANTSA56 och socialstyrelsen är överens om att människor 
utan ”tak-över-huvudet” (personer som sover ute eller på härbärge) eller 
”utan bostad” (personer som återfinns på inrättningar för tillfälligt boende 
för hemlösa, övrigt kollektivt boende för vissa grupper, stödboende, tillsyns-
boende samt institutioner) är att betrakta som hemlösa. I både socialstyrel-
sens och FEANTSA´s definition av hemlöshet ingår också så kallat ”osäkert 
boende” (boende i lägenhet utan säkert andrahandskontrakt eller inneboende 
hos familj eller vänner på grund av bostadsbrist). Socialstyrelsen har emel-
lertid avgränsat denna sistnämnda hemlöshetskategori till att gälla situationer 
där hyresförhållandet inte överskrider tre månader.57 Däremot ingår inte de 
som riskerar en påtvingad avflyttning i socialstyrelsens definition, till skill-
nad från FEANTSA´s definition.58 De människor som bor i lägenheter i 
andrahand eller inneboende hos familj eller vänner på grund av bostadsbrist 
(osäker boendesituation) har emellertid en annorlunda situation än de som 
riskerar ¨en påtvingad avflyttning”. I det förstnämnda fallet saknas i många 
fall möjligheter till kvarboende i den befintliga bostaden på längre sikt. Den 
befintliga bostaden saknar därför en potential att kunna transformeras till ett 
hem.59 Människor som riskerar en påtvingad avflyttning har i många fall 

                                                        
55 Nilsson & Flyghed 2004 b s. 20; Flyghed 2000 s. 109; Flyghed & Stenberg 1993 s. 11.  
56 Enligt den typologi över hemlöshet, European Typology on Homelessness and Housing 
Exclusion (ETHOS) som utvecklats av FEANTSA har fyra olika hemlöshetskategorier defini-
erats: (1) Roofless (without a shelter of any kind, sleeping rough), (2) Houseless (with a place 
to sleep but temporary in institutions or shelter), (3) Insecure housing (threatened with severe 
exclusion due to insecure tenancies, eviction, domestic violence), (4) Inadequate housing (in 
caravans on illegal campsites, in unfit housing, in extreme overcrowding) 
(http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en); För en utvecklad analys av hem-
löshetsbegreppet se Busch-Geertsema 2010; Edgar & Mert 2005; Boverket 1992. 
57 Socialstyrelsen 2011 s.19 f.; Thörn menar att begreppet ”hemlös” har en ideologisk funkt-
ion som individualiserar problemet med att människor saknar bostad. Genom användandet av 
begreppet undviks en definition av problemet som ett bostads-, marknads- eller fördelnings-
problem (Thörn 2004 s. 246). 
58Jfr Socialstyrelsen 2011 s. 9; De svenska hemlöshetssiffrorna skulle om det svenska hem-
löshetsbegreppet omfattade denna definition mer än fördubblas. 
59 Ur ett historiskt perspektiv är begreppet ”hem” svårhanterligt (Andersson & Swärd 2007 
s.18). Författarna hänvisar till Gillis (1997) och skriver att hemmet i äldre tider saknade den 



 22 

redan ett hem och det är detta hem som de står i begrepp att förlora. De är på 
ett helt annat sätt än de som befinner sig i andra osäkra boendesituationer 
omgärdade av olika rättsliga skyddsregler som åtminstone teoretiskt möjlig-
gör kvarboende i bostaden till skillnad från dem som bor i andrahand eller 
inneboende. Utgångspunkten här är att människor som riskerar en påtvingad 
avflyttning förvisso har en osäker boendesituation som gör att de riskerar att 
bli, men de är inte, hem-eller bostadslösa. FEANTSA har därtill en fjärde 
hemlöshetskategori, så kallat ”undermåligt boende” (boende i skjul, bostad 
som saknar sanitetsutrymme eller är utdömt enligt nationell lagstiftning, 
boende i husvagn eller campingstuga som inte är avsedd för året-runt-boende 
samt trångboddhet) som delvis ingår i socialstyrelsens hemlöshetsdefinit-
ion.60  
        Socialstyrelsen skiljer därutöver mellan ”hemlösa” och ”akut hemlösa”. 
Myndigheten menar att en människa som är hänvisad till akutboende, här-
bärge, jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojourer) eller sover 
utomhus eller i offentliga utrymmen är att betrakta som ”akut hemlösa”.61 
Begreppen hemlös och akut hemlös kommer här att användas i enlighet med 
socialstyrelsens definitioner. 
 
 
 

                                                                                                                                  
betydelse som vi lägger i begreppet idag. I den process som förvandlade bostäder till hem 
måste hemmet först ta form som en fysisk plats som omfattade ett visst territorium. Fox me-
nar att hembegreppet är svårhanterligt inom juridiken om än inte omöjligt (Fox 2005 s. 38 ff.). 
Christensen anför att ”hembegreppet” inom svensk rätt vanligen sammanfaller med den var-
dagsbetydelse som vi lägger i ordet (Christensen 1994 s. 361 f.). Kenna framför att det är av 
stor betydelse att begreppet hem utvecklas rättsligt på ett sätt som avspeglar ”the range of 
experiences which take place in homes and the complexity of experiences of living (Kenna 
2011 s. 469).  
60 Socialstyrelsen 2008 s. 14 f. 
61 Socialstyrelsen 2011 s.19. 
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Teoretiska perspektiv 

 
I detta avsnitt redogörs för de teoretiska premisser som bildar utgångspunkt 
för den sammanfattande analysen av studiens fyra artiklar. 

Socialtjänsten- roll, normer och diskretion 
En social roll är enligt Aubert ”summan av de normer som hänför sig till en 
viss uppgift eller position”.62 Rollen ligger som en ring av förväntningar 
omkring uppgiften/positionen. Normer kan dels komma till uttryck i olika 
rättskällor men de kan också visa sig genom det sociala tryck som omgiv-
ningens förväntningar kan skapa på andra sätt. 63 Normer talar om hur någon-
ting bör/ska göras och normativa utsagor kan vara både skriftliga, muntliga 
och/eller uttryckas genom exempelvis bild, etablerade rutiner, vanor m.m. 64 
Rättssociologer beskriver vanligen rättsregler som en speciell sorts (sociala) 
normer som kan särskiljas från andra normer genom att de antagits i demo-
kratisk ordning och på så sätt fått sin legitimitet.65  
        För att särskilja rättsliga normer från andra normtyper används här be-
greppen rättsliga normer om enskilda normer som återfinns i traditionella 
rättskällor (se begreppsförklaringar) och rättsligt normbälte (se nedan) om 
ansamlingar av sådana normer hänförliga till ett visst rättsområde.66 Rättsliga 
normer återfinns inte bara i lagtext i form av rättsregler utan kan också här-
ledas ur dogmatiskt rättskällematerial.67 Ett exempel på sådana härledda 
normer är principer.68 Principer kan vara etablerade genom att de är explicit 

                                                        
62 Aubert 1980 s. 16. 
63 a.a. a.s. 
64 Hydén 2002 s. 100/113; Elster 1995 s. 98; Horne 2005 s. 4; Posner 2002 s. 24, se även 
Durkheim 1982 s. 56. 
65 Hydén 2002 s. 131; Hollander 1995 s. 51. 
66 Jfr Dworkin 2013 s. 48. Här används en nyutgåva av Dworkins bok ”Taking rights serious-
ly” från 1977. 
67 Peczenik 1995 s. 447. 
68 Det som här benämns som principer har många likheter med ”allmänna rättsgrundsatser” 
(Marcusson 2010 s. 10); ”övergripande värdestrukturer” (Alexius Borgström 2009a s. 33); 
”normativa grundmönster” (Christensen 1997, s. 69 ff.); ”tumregler” (Jareborg 1975, s. 95 f.) 
och ”riktlinjer” (retningslinjer) (Sundby 1974, s. 190 f.); se även Graver 2006 s. 189 ff.; 
Dworkin har visat att rättsregler, principer och politiska handlingsprogram (handlingsprogram 
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omnämnda som sådana i rättsligt material.69 Andra principer är mer outtalade 
och framkommer främst genom att de har en grundläggande inverkan på 
rättstillämpningen. En rättslig princip kan ha stor räckvidd och spänna över 
flera rättsområden eller hela det rättsliga fältet, som exempelvis legalitets-
principen.70 Andra principer har en mer begränsad räckvidd inom ett speci-
fikt rättsområde, som exempelvis principen om helhetssyn i socialtjänstla-
gen.71 Det råder enighet mellan många rättsteoretiker om att skillnaden mel-
lan rättsregler och principer ligger i att de förra har en absolut karaktär, det 
är ”allt eller inget” som gäller och giltiga regler anses därför inte kunna 
strida mot varandra.72 Principer däremot talar om vad som bör vägas in i en 
bedömning för att övergripande värden ska vara tillgodosedda. Men, en-
skilda principer innefattar inte något slutgiltigt avgörande skäl för en be-
dömning, utan olika principer kan vara motstridiga.73 Principer ställer emel-
lertid upp gränser för diskretionen och kringskär utrymmet för godtycke. 
        När en socialarbetare utreder, gör bedömningar och fattar beslut om 
ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning bör detta idealty-
piskt ske med stöd av lag. Socialarbetaren kan till följd av detta sägas inträda 
i rollen som rättslig beslutsfattare. I denna roll är tillämpningen av rättsliga 
normer och det rättsliga normbältet centralt men olika arbetsplatsnormer kan 
också ha ett betydande inflytande i denna situation. För andra normer som 
riktar sig mot socialarbetaren i rollen som rättslig beslutsfattare kommer 
begreppet arbetsplatsnormer användas. Sådana normer kan komma till ut-
tryck i kommunala styrdokument (kommunala riktlinjer), rutiner och i sam-
spelet med chefer, kollegor och klienter. Ett socialt normtryck kan också 
förmedlas via media, bekantskapskrets, utbildning m.m. för att ta några ex-
empel.  Denna studie har emellertid avgränsats till att omfatta det som här 
benämns ”arbetsplatsnormer”.  

                                                                                                                                  
i form av samhällsmål) kan förstås som tre olika nivåer i ett rättssystem. Principer etablerar 
”individuella rättigheter”, politiska handlingsprogram beskriver ”kollektiva mål” (Dworkin 
2013 s. 38 ff./115 ff.). 
69 Jfr Prop. 1979/80:1 s. 207 ff. 
70 Jfr Graver 2006 s. 196; Sterzel 2005 s. 43 ff.  
71 Prop. 1979/80:1 s. 207 f. 
72 Dworkin 2013 s. 40 f.; Alexy 2005 s. 91; Gustafsson 2002 s. 43 ff.; Peczenik 1995 s. 275;  
73 Àvila menar dock att skiljelinjerna mellan principer och regler i denna aspekt inte är så 
tydliga som vanligen görs gällande. Den enda verifierbara skillnaden mellan regler och prin-
ciper är, enligt honom, ”graden av abstraktion”. Principer återfinns på en högre abstraktions-
nivå än regler eftersom principer inte avser en specifik situation. Det går inte heller att sepa-
rera ”att väga” och ”att tolka” och han menar vidare att även regler kan strida mot varandra 
(Àvila 2007 s. 18–23, 133–135). Som exempel kan nämnas att bistånd med stöd av social-
tjänstlagen ska leda till en ”skälig levnadsnivå” (socialtjänstlagen 4 kap. 1 § 3 st.) samtidigt 
ska den enskildes självbestämmande respekteras (socialtjänstlagen 1 kap. 1 §). I enskilda fall 
kan tillämparen tvingas till vägning mellan dessa båda rättsregler (Jfr RÅ 2009 ref. 4; RÅ 
1988 ref. 137). 
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Diskretionshjulet 
Oavsett hur en lag är utformad så är rättsliga rekvisit i enskilda lagbestäm-
melser sällan definierade på ett uttömmande sätt.74 Idealtypiskt förväntas 
prejudicerande domar från de högsta domstolarna reda ut oklarheter och 
räckvidd för olika rekvisit till ledning för praktiken. Men, i realiteten kan 
hela tiden nya situationer uppstå som ställer socialarbetaren i rollen som 
beslutsfattare inför ibland svåra rättsliga dilemman i enskilda fall. Om det 
saknas ledning i rättskällorna förväntas socialarbetaren i rollen som besluts-
fattare använda sitt ”skön”. ”Skön” är den korrekta översättningen av det 
engelska begreppet ”discretion”, som enligt Molander betecknar ”handlings-
utrymme” men också en särskild form av resonerande75 under osäkra om-
ständigheter.76  I denna studie används begreppet ”diskretion” i betydelsen 
handlingsutrymme.77 Beslutsfattares diskretionära utrymme har uppmärk-
sammats inte bara inom juridiken utan också i sociologisk forskning av be-
tydelse för socialt arbete.78 En väsentlig skillnad mellan rättsdogmatiska och 
sociologiska studier är att de förra vanligen är upptagna med hur någonting 
bör vara och de senare med hur någonting är. Beskrivningen av ett begrepp 
som diskretion kan därför uppfattas olika beroende av utgångspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
74 Jfr Sainsbury 2008 s. 328; Vahlne Westerhäll 2002 s. 644; Svensson 2000 s. 120. 
75 Att resonera kan beskrivas som ett sökande efter rättfärdigade svar (Molander 2011 s. 322).  
76 Molander 2011 s. 320; se även Davies som menar att en beslutsfattare har skönsbefogenhet 
när ”de effektiva gränserna” för maktutövningen ”tillåter honom att göra ett val mellan möj-
liga alternativ för handling eller icke-handling” (Davies 1969 s. 4.) 
77 Diskretion anses skapa spänningar i förhållande till traditionella krav på rättssäkerhet och 
den demokratiska styrningen/kontrollen i ett land. Skäl för detta är bland annat att det till följd 
av diskretionsutövningen ibland kan vara svårt att på förhand bilda sig en uppfattning om 
innehållet i rätten. Exempelvis har Rothstein beskrivit diskretion som demokratins svarta hål 
(Rothstein 1994 s. 98 f.). Molander m fl. menar att det inte är möjligt att komma ifrån diskret-
ionära bedömningar så länge välfärdstjänster distribueras i förhållande till behov (Molander m 
fl. 2012 s. 218). Därutöver bör även diskretionära tolkningar kunna motiveras och granskas 
(Hollander & Alexius Borgström 2009 s. 208) 
78 Se framförallt Evans 2011; Lipsky 2010; Evans & Harris 2004; Howe 1991. Exempel på 
studier av nordiska förhållanden är Jessen & Tufte 2014; Runquist 2012; Thorén 2008; Stranz 
2007; Löfstrand 2005; Byberg 2002; Sahlin 1996; Johansson 1992; Hvinden 1991; Åström 
1988; Hollander 1985.  
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Figur 2. ”Diskretionshjulet” - en integrerad (rättslig) modell för diskretion i 
socialt arbete.  

 

 
Dworkin, som har en rättslig utgångspunkt, menar att diskretionsbegreppet 
förutsätter någon form av yttre standard och kan liknas vid hålet i ett ameri-
kanskt bakverk: 
 

Discretion is at home in only one sort of context; when someone is in general 
charged with making decisions subject to standards set by a particular authority… 

Discretion, like the hole in a doughnut, does not exist except as an area left open by 
a surrounding belt of restrictions.79 

 
Full diskretion är, enligt Dworkin, inte möjligt eftersom diskretion per defi-
nition förutsätter en överordnad standard (här: rättsligt normbälte) mot vil-
ken beslutsfattaren har att förhålla sig. Lipsky, som analyserat diskretionsbe-
greppet från en sociologisk utgångspunkt, menar däremot att exempelvis 
socialarbetare, ofta har (eller tar) stort diskretionärt utrymme vid beslutsfat-
tande. Detta sker, enligt Lipsky, i en kontext av direktmöten med dem som 
berörs av besluten, tids- och resursbegränsningar, vaga och ibland motstri-
diga mål, föränderliga policy-uttalanden, rutiner, lagar och regler med infly-
tande över socialarbetarnas diskretionära utrymme.80 Beträffande lagstift-
ningen så beskriver inte Lipsky denna som en yttre gräns81 för diskretionen 
på det sätt som Dworkin avser. Istället beskrivs lagstiftningen ofta fungera 
som ett redskap bland flera andra redskap som exempelvis socialarbetare 
använder efter eget gottfinnande ibland på rent subjektiva grunder.82 Genom 
                                                        
79 Dworkin 2013 s. 48. 
80 Lipsky 2010 s. 13 ff. 
81 Lipsky anger inte heller någon annan yttre gräns för diskretionärt beslutsfattande. 
82 Lipsky ger som exempel på utövande av diskretion bland annat domare som efter eget 
gottfinnande bestämmer innehållet i rättsliga påföljder (Lipsky 2010 s.13 ff./60); Jfr Billquist 
1999 s. 269. 
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att lagar, regler och riktlinjer ibland har en så omfattande och motstridig 
karaktär och ständigt förändras kan sådant material, enligt Lipsky, endast 
användas selektivt.83  
         Ur ett rättsdogmatiskt perspektiv84 konstruerar lagstiftningen, lagförar-
beten, prejudicerande domar, rättsliga principer och annat relevant rättskäl-
lematerial ett rättsligt normbälte (figur 2).85 Bedömningar och beslut som rör 
sig bortom normbältet och alltså spränger detsamma är således rättsstridiga.86 
        Det ”rättsliga normbältet” kan beskrivas forma socialtjänstens roll i 
teorin vid beslut om ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflytt-
ning. I praktiken kan emellertid även chefer, kollegor, kommunala styrdo-
kument (kommunala riktlinjer), rutiner/vanor och klienter ha inflytande över 
beslutsfattandet.87 Sådana normkällor kan beskrivas forma socialtjänstens 
roll i praktiken. Ibland härstammar olika arbetsplatsnormer från det rättsliga 
normbältet men det kan också förekomma att de har tillkommit på helt andra 
grundvalar.88 Ur ett juridiskt perspektiv finns det ingenting som hindrar att 
olika arbetsplatsnormer eller annat av relevans för tolkningsområdet har 
inflytande över bedömning och beslut så länge sådana normer hanteras inom 
det diskretionära utrymmet, det vill säga inom det ”rättsliga normbältet” 
(Figur 2). Idealtypiskt förväntas även annan professionspecifik kunskap89 
utöver den rättsliga ha inflytande över socialtjänstens diskretionära lagtolk-
ning och det kan således finnas en mängd normer som inverkar begränsande 
på socialtjänstens diskretionära handlingsutrymme.90 
                                                        
83 Lipsky 2010 s. 14; Evans menar i en artikel från 2011 att Lipsky’s slutsatser har slående 
relevans även idag samtidigt som han menar att Lipsky behandlat vissa omständigheter rela-
tivt styvmoderligt. Bland annat behövs enligt Evans en fördjupad analys av relationen mellan 
chefer och tjänstemän samt betydelsen av professionens status för utformningen av det dis-
kretionära utrymmet. Professionell status har enligt honom också inverkan på omfattningen av 
den beslutsfrihet som en viss yrkesgrupp har (Evans 2011 s. 371 ff.; se även Evans & Harris 
2004) Enligt Howe har det diskretionära utrymmet inom socialt arbete i USA begränsats 
betydligt bland annat genom att chefer börjat agera mycket mer styrande. Begränsningarna 
följer bland annat av chefspåbud, resurstilldelning, förvaltningspolitik och rättslig reglering 
men också från media och den allmänna opinionen (Howe 1991 s. 204). I svensk forskning 
beskrivs olika lokala regelverk (kommunala riktlinjer) fått ett allt större inflytande över det 
socialrättsliga beslutsfattandet; se exempelvis Stranz 2007 s. 208 f.; Åström 1988 s. 233. 
84 Alexius Borgström 2009b s. 17 ff. 
85 Jfr Dworkin 2013 s. 48; Sainsbury menar att ‘ the surrounding belt of restriction’ (the outer 
part of the doughnut), within which discretion operates, is itself multi-layered. And to compli-
cate the picture further, it is possible to suggest that some layers are more visible from the 
outside than others (Sainsbury 2008 s. 329).  
86 Dworkin 2013 s. 55; Alexy 2005 s. 27. 
87 Hanteringen av socialbidrag beskrivs vara utsatt för ett korstryck av många gånger motstri-
diga förväntningar från en mängd olika håll (Bergmark 2000 s. 148). 
88 Jfr Holmdahl 2009 s. 123 ff; Löfstrand 2005 s. 186 ff; Sahlin 1996 s. 333 f.; Kullberg 1994 
s. 180 ff; Cedersund 1992 s. 4; Midré 1990 s. 207 ff. Exempelvis kan också ”Allmänna råd” 
från socialstyrelsen utgör grundval för de normer som återfinns i socialtjänstpraktiken. 
89 Alexius Borgström 2009b s. 25 ff. 
90 Inom dansk förvaltningsrätt anses det vara en ”almindelig forvaltningsretlig grundsætning, 
at en myndighed ved at udfærdige interne regler ikke helt kan afskære eller begrænse dette 
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        Den här beskrivna integrerade modellen för hantering av diskretion vid 
lagtillämpning inom socialt arbete innebär att varje enskilt rekvisit i social-
tjänstlagens biståndsbestämmelse ingår i och bör tolkas i relation till det 
”rättsliga normbältet” vid beslut avseende ekonomiskt bistånd vid risk för en 
påtvingad avflyttning.  

Lagstiftningens roll 
 
Lagstiftningens roll beskrivs vanligen som konfliktlösande. När samhälleliga 
konflikter finner sin lösning i rättslig form konstitueras relationerna mellan 
dem som berörs av konflikten. Konstituerande rättsnormer har inte bara en 
legitimerande funktion91 genom att de stöder vissa i samhället existerande 
idéer och anvisar vem som får göra vad, utan också när och på vilket sätt 
något kan/får/bör/ska ske.92 I denna senare aspekt får lagstiftningen också en 
beteendestyrande roll som riktar sig mot både myndigheter och medbor-
gare.93  Aubert, menar att rättslig beteendestyrning sker genom säkerstäl-
lande av förväntningar,94 fördelning av resurser, värden/mål samt sanktion-
er. 95 Som exempel kan den rättsligt konstituerade relationen mellan en hy-
resvärd och en hyresgäst nämnas. Denna relation bygger på ett avtal mellan 
parterna som reglerar vilka plikter och tillåtelser parterna har i avtalsrelat-
ionen (se kommande avsnitt). Relationen mellan parterna är emellertid bero-
ende av att det redan existerar ett konstituerat maktförhållande mellan med-
borgare och stat, vilket ytterst grundar sig på statens våldsmonopol. En för-
utsättning här är att det finns en ”tredje instans” med uppgift att ”säkerställa 
förväntningar” mellan hyresgäst och hyresvärd. På hyreslagstiftningens om-
råde utgörs denna instans av kronofogdemyndigheten och andra offentliga 
institutioner. Dessa myndigheter har befogenhet att besluta om ”sanktion-
er”96 i relation till parterna. Ytterst kan dessutom statens våldsmonopol ge-
nom polisens försorg aktualiseras för att säkerställa förväntningarna i relat-
ionen mellan en hyresgäst och en hyresvärd.  

                                                                                                                                  
skøn. Man taler om et pligtskøn. Der kan således ikke i et ministeriel cirkulære gives helt 
faste retningslinjer for myndigheders administration of loven (Berg 2002 s. 122 f.). 
91 För en kritik av funktionsbegreppet se Sohlberg & Sohlberg 2009 s. 160. 
92 Jfr Hollander 2009 s. 40; se även Coleman 1994 s. 243. 
93 Aubert 1964 s. 30; Coleman 1990 s. 266; Elster 1995 s. 97/100 ff. 
94 Förväntningsförhållandet mellan aktörer, kan enligt Aubert, reduceras till två grundtyper; 
plikt och tillåtelse. Det som gör att den ena aktörens förpliktelser och den andres tillåtelse blir 
verkliga är att det finns en ”tredje instans” som kan aktualisera sanktioner och en tvångsappa-
rat för att förverkliga förväntningarna (Aubert 1964 s. 30). Elster menar att sociala normer 
”koordinerar förväntningar” (Elster 1995 s. 97). 
95 Aubert 1964 s. 30; Coleman 1990 s. 266; Elster 1995 s. 97/100 ff. 
96 Jfr Aubert 1980 s. 79. 
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        Socialtjänstlagen konstituerar relationen mellan medborgare och myn-
dighet och på socialtjänstens område utgör förvaltningsdomstolarna en 
”tredje instans”. Lagen kan beskrivas som en rättslig lösning av olika sam-
hällskonflikter relaterade till fördelningen av gemensamma resurser.97 En 
fördelning av gemensamma resurser i enlighet med lagen har av lagstiftaren 
uppfattats som rättvis.98 I lagen beskrivs i vilka situationer och i förhållande 
till vilka värden/mål en tilldelning av gemensamma resurser bör ske.99 Som 
exempel kan nämnas att en bostad i socialtjänstlagen utgör ett särskilt 
värde100 och ur ett juridiskt perspektiv bör resursfördelning med stöd av la-
gen inriktas på att förverkliga målet. I socialtjänstlagen finns därutöver en 
inbyggd förväntan på socialtjänsten att styra medborgarnas beteenden i rikt-
ning mot egenansvar och självständighet.101 Gemensamma resurser bör där-
för endast tilldelas den som inte själv kan tillgodose sina behov.102 Vahlne 
Westerhäll menar att styrpolitik, beteendepåverkan och handlingsdirigering 
är utmärkande drag för socialrätten.103 
        Det är emellertid stor skillnad mellan att bedöma behov och att styra 
beteenden. Behovsbedömning/beteendestyrning med stöd av socialtjänstla-
gen kompliceras av att även de som inte alltid beter sig enligt olika normer 
kan ha skyddsvärda behov.104 Att bedöma behov handlar om en granskning 
av olika typer av brister ofta i en aktuell nu-situation. Ibland kan en retro-
spektiv granskning av den enskildes beteende i förhållande till egna behov 
vara nödvändig för att klarlägga dennes egen förmåga att tillgodose ett be-
hov i nu-situationen. Ur ett behovsperspektiv har emellertid en sådan 
granskning inte något självständigt värde utan utgör istället underlag för en 
behovsbedömning. Beteendestyrning förutsätter att den enskildes handlande 
i förhållande till någonting utgör fokus för bedömning och beslut. Exempel-
vis kan en granskning av en enskilds beteende i förhållande till egna behov 
läggas till grund för en efterföljande reaktion i förhållande handlandet. 
Sanktioner definierar Aubert som; ”… de reaktioner gentemot aktörens 
handlingar som har till syfte att påverka hans fortsatta handlande”.105 I de fall 
en beteendegranskning inte leder vidare till en bedömning av behov utan 
                                                        
97 Principen om ”rättvis fördelning” (av gemensamma resurser) är en grundläggande sam-
hällsprincip som enligt Christensen, återfinns i alla kända samhällsformer. Variationen kan 
dock vara stor när det gäller vad fördelningen ska omfatta (Christensen 1994 s. 374). 
98 Jfr Vahlne Westerhäll 2002 s. 509 ff.  
99 Svenska staten tog år 2012 in 44 % av BNP genom skatter och avgifter 
(http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/).  I fördel-
ningen av sådana resurser ligger en kolossal styrningspotential (Aubert 1980 s. 92). 
100 Socialtjänstlagen 3 kap. 2 §. 
101 Se exempelvis socialtjänstlagen 1 kap. 1 §/4 kap. 1 §. 
102 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. 
103 Vahlne Westerhäll 2002 s. 643. 
104 Icke- önskvärda beteenden kan därtill ur ett behovsperspektiv implicera ett större hjälpbe-
hov än normalt med en större resurstilldelning som följd. 
105 Aubert 1980 s. 79. 
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beteendet självständigt läggs till grund för beslut kan beteendestyrningen 
med stöd av socialtjänstlagen beskrivas som sanktionerande. 
        Vid analysen av det rättsliga normbältet och olika arbetsplatsnormer 
undersöks i den sammanfattande analysen särskilt i vilken utsträckning bi-
ståndsbedömningen i enlighet med teorin bör vara och i praktiken är behovs- 
eller beteenderelaterad. I de fall bedömningar och beslut grundas på behov i 
en aktuell nu-situationen och/eller i en närliggande framtid kategoriseras 
tillämpningen som behovsrelaterad. Vid en sådan behovsrelaterad tillämp-
ning kan även granskningar av enskildas beteende ingå under förutsättning 
att de relateras till behov. I de fall bedömningar och beslut istället grundas på 
den enskildes beteende och aktuella behov i nu-situationen och/eller i en 
närliggande framtid och den enskildes förmåga att tillgodose sådana behov 
utesluts ur bedömningen kategoriseras tillämpningen som beteenderelaterad.  

Sammanfattning 
Vid behandling av en ansökan om ekonomiskt bistånd vid risk för en på-
tvingad avflyttning förutsätts, ur ett rättsligt perspektiv, en ibland diskretion-
är tolkning av rekvisiten i socialtjänstlagens biståndsbestämmelse. Gränserna 
för det diskretionära tolkningsutrymmet utgörs idealtypiskt av det ”rättsliga 
normbältet” som här beskrivs utgöra socialtjänstens roll i teorin. Vid be-
dömningen av ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning kan 
också olika ”arbetsplatsnormer” ha betydande inflytande. Sådana normer 
kommer bland annat till uttryck i kommunala riktlinjer, rutiner och i samspel 
med chefer, kollegor och klienter. Dessa normer beskrivs här forma social-
tjänstens roll i praktiken. 
        Av betydelse för hur socialtjänstens roll utformats i teori och praktik 
kan också olika normer avseende lagstiftningens roll vara. Lagstiftningens 
roll är både konfliktlösande och beteendestyrande. Socialtjänstlagen kan 
beskrivas utgöra en lösning på olika konflikter avseende hur gemensamma 
resurser bör fördelas. I socialtjänstlagen finns därutöver en inbyggd förvän-
tan på socialtjänsten att styra medborgarnas beteenden i riktning mot egen-
ansvar och självständighet.106 Gemensamma resurser bör därför endast tillde-
las den som inte själv kan tillgodose sina behov.107 Socialtjänstens rättsliga 
möjligheter att styra enskildas beteenden mot egenansvar och självständighet 
är emellertid begränsade eftersom myndigheten alltid ytterst förväntas göra 
en behovsbedömning.  
        I artikel I har olika socialtjänstroller som framträder i hyresrättsligt 
material undersökts (socialtjänstens roll i teorin). Olika socialtjänstroller har 
därefter relaterats till beslut om påtvingade avflyttningar fattade av krono-

                                                        
106 Se exempelvis socialtjänstlagen 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §. 
107 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. 
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fogden och hyresnämnden (socialtjänstens roll i praktiken). I artikel II har 
det rättsliga normbältet studerats genom klarläggande av olika socialrättsliga 
principer av betydelse för bedömningen av ekonomiskt bistånd vid risk för 
en påtvingad avflyttning. I artikel III och IV har olika arbetsplatsnormer med 
betydelse för beslut om ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflytt-
ning till följd av betalningssvårigheter undersökts. I artikel III studeras 
kommunala riktlinjer som grund för beslut och I artikel IV har olika normer 
undersökts med utgångspunkt från socialtjänstdokumentation och intervjuer 
med chefer/handläggare i ärenden där enskilda riskerat en påtvingad avflytt-
ning till följd av betalningssvårigheter. Till olika arbetsplatsnormer kan olika 
klientkonstruktioner (figur 2) vid risk för en påtvingad avflyttning höra. Såd-
ana normer har emellertid studerats tidigare och behandlas här endast under 
avsnittet tidigare forskning.108 
        I kappans sammanfattande analys undersöks inledningsvis normer i det 
”rättsliga normbältet” som omgärdar beslutsfattande avseende ekonomiskt 
bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning inom socialtjänsten. Därefter 
granskas olika ”arbetsplatsnormer” i samma situation och slutligen analyse-
ras likheter och skillnader mellan det rättsliga normbältet och olika arbets-
platsnormer. Utgångspunkt för den sammanfattande analysen är det så kal-
lade ”diskretionshjulet” och huruvida olika normer kan beskrivas som be-
hovs- alternativt beteenderelaterade. 

                                                        
108 Se Stenberg m fl. 2011b; Holmdahl 2009; Löfstrand 2005; Nilsson & Flyghed 2004a. 
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Påtvingade avflyttningar ur ett rättsligt 
perspektiv 

I detta avsnitt beskrivs hyresrättsliga förutsättningar för en påtvingad av-
flyttning liksom hyresnämndens, kronofogdens, Europadomstolens och soci-
altjänstens roll i relation till påtvingade avflyttningar. 

Hyreslagen109 
Ambitionen att skapa en social skyddslag har varit ett återkommande tema 
vid omarbetningar av hyreslagen.110 Christensen menar att förändringar av 
lagen under 1900-talet inneburit att det vid sidan om äganderätten också 
utvecklats en ”hemrätt” i Sverige.111 Socialtjänsten har kommit att spela en 
allt viktigare roll i denna utveckling.  
          Hyreslagen har sedan sin tillkomst genomgått en mängd förändringar 
och för närvarande pågår ett arbete med att reformera lagen. I ett slutbetän-
kande från hyreslagsutredningen år 2009, Moderna hyreslagar, föreslås att 
en majoritet av reglerna avseende hyra bryts ut från Jordabalken för att bilda 
en egen fristående och kapitelindelad hyreslag - ”bostadshyreslagen”.112 Ut-
redningens förslag har dock i skrivande stund inte antagits. 
       Vräkningar och särskilt vräkningar av barn har under senare år upp-
märksammats som ett särskilt problem vilket teoretiskt sett också skulle 
kunna ha inflytande över den omarbetning av hyreslagen som pågår.  

Hyresavtalet  
I den juridiska litteraturen beskrivs svensk hyreslagstiftning vara en avväg-
ning mellan fastighetsägares och hyresgästers berättigade intressen.113 Ut-

                                                        
109 Det som i allmänt språkbruk brukar benämnas hyreslagen utgör ur ett juridiskt perspektiv 
12 kap. i Jordabalken (1970:994). Eftersom detta är en avhandling i socialt arbete har den mer 
vardagliga benämningen valts här. 
110 Eriksson m fl. 2010 s. 21; se Prop. 2013/14:195; Prop. 1992/93:115; Prop. 1977/78:175 s. 
174; SOU 2008:47. 
111 Christensen 1994 s. 355 ff. 
112 SOU 2009:35. 
113 Bengtsson m fl. 2010 s. 26 ff. 
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märkande för avtalstypen är dess starka sociala och ekonomiska betydelse 
för både enskilda och samhället i stort.114 
        Hyreslagen är indispositiv och det är således inte möjligt att avtala bort 
hyresrättsliga regler i ett hyresavtal om detta inte särskilt anges i lagen. 115 
Detta medför bland annat, enligt Björkdahl, att en hyresgäst inte nödvän-
digtvis behöver känna sig tveksam till att skriva på ett hyresavtal med villkor 
som inte är helt förenliga med lag om detta exempelvis skulle äventyra möj-
ligheterna att få ett hyreskontrakt.116  
       Ett hyresavtal kan vara muntligt men ska vara skriftligt om någon av 
parterna begär det.117 Upprättandet av ett hyresavtal mellan en hyresvärd och 
en hyresgäst avseende en viss bostad, innebär att den enskilde etablerar en 
position som hyresgäst till vilken både rättigheter och skyldigheter är knutna. 
Till rättigheterna hör en rätt till skydd för besittningen av bostaden. I detta så 
kallade besittningsskydd118 ingår en rätt till förlängning av hyresavtalet på 
obestämd tid.119 I skyldigheterna inbegrips att betala hyran120 senast på förfal-
lodagen, inte störa omkringboende samt att väl vårda bostaden.121 Hyresvär-
den har inte någon skyldighet att skicka ut hyresavier även om detta nästan 
alltid sker. Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje ka-
lendermånads början.122 Hyresgästen ansvarar också för att andra som bor i 
bostaden eller som besöker bostaden iakttar ordning och gott skick. Icke-
kontraktstecknande boende (tredje man) är inte hyresrättslig part och hyres-
värden kan således inte rikta rättsliga krav direkt mot dem. I juli år 2014 
infördes en ändring i hyreslagen som i viss utsträckning begränsar hyresgäs-
tens ansvar för tredje man. Vid en prövning av en uppsägning ska särskild 
hänsyn tas till om upprinnelsen till uppsägningen har sin grund i att hyres-
                                                        
114 Björkdahl 2013 s. 15. 
115 Larsson m fl. 2014 s.74; Björkdahl 2013 s. 17. 
116 Björkdahl 2013 s. 17. 
117 NJA 1960 s. 619 se dock NJA 1921 s. 347. 
118 Besittningsskyddet kan under vissa förutsättningar avtalas bort. Bland annat ska ett sådant 
avstående vara skriftligt och godkännas av hyresnämnden (Hyreslagen 45a § och 56 §). 
119 Björkdahl 2013 s. 77. 
120 Hyran ska vara till beloppet bestämt och framgå av hyresavtalet (Hyreslagen 19 § 1 och 3 
st.; Se även Björkdahl 2013 s. 52 ff.). 
121 Hyreslagen 24 och 25 § §. 
122 Hyreslagen 20 §; I RBD 1977:7 hade socialtjänsten för en klients räkning åtagit sig att 
löpande betala hyran. Hyresgästen förlorade emellertid sin bostad med hänvisning till att 
socialtjänsten vid ett flertal tillfällen betalat in hyran för sent. Ansvaret för hyresinbetalningen 
ansågs även i denna situation vila på hyresgästen; Se även RBD 1994:10. Att hyran ska beta-
las senast sista vardagen före varje kalendermånads början innebär att även om en hyresvärd 
och en hyresgäst kommit överens om att hyran ska betalas den 25: varje månad så har hyres-
gästen rätt att senarelägga datumet för hyresinbetalningen om den sista vardagen i månaden 
infaller på ett senare datum. Samma sak gäller om parterna överenskommit om att hyran ska 
betalas exempelvis två månader i förskott. Hyresgästen har alltid rätt att hävda den i lag an-
givna betalningstidpunkten och gör sig alltså inte skyldig till avtalsbrott så länge hyreslagens 
regler respekteras (Björkdahl 2013 s. 70). 
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gästen utsatts för brott.123 Många störningar som är hänförliga till tredje man 
är också uttryck för brottslighet.124   

Informellt påtvingad avflyttning 
Det besittningsskydd för bostaden som ett ingånget hyresavtal medför kan i 
vissa fall brytas. I hyreslagen anges olika omständigheter då besittnings-
skyddet kan vara förverkat och därmed möjligt för hyresvärden att bryta. I 
ordet förverkad ligger att det ska röra sig om ett väsentligt avtalsbrott från 
hyresgästens sida.125 Ett förverkat besittningsskydd innebär att hyresvärden 
har en rätt men inte en skyldighet att säga upp hyresavtalet.126 Därutöver kan 
ett hyresavtal sägas upp på grund av att hyresgästen ”i annat fall har åsido-
satt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas”.127 
Åsidosättande av avtalsenliga förpliktelser128 kan exempelvis handla om 
försummelser som var för sig kan betraktas som ringa men som på grund av 
upprepning innebär ett åsidosättande av avtalsenliga förpliktelser. Som ex-
empel kan här nämnas upprepade hyresförseningar.129  
        Uppsägningar (informellt påtvingade avflyttningar) till följd av bris-
tande hyresprestationer130 i avtalsförhållandet kan ske i förtid131 till följd av 
förverkande eller till hyrestidens utgång132 (det månadsskifte som infaller tre 

                                                        
123 Prop. 2013/14:195 s. 11 f. 
124 Se exempelvis ÖH 10076- 09. En tidigare make vistades ibland i bostaden och utsatte i 
samband med detta övriga grannar för särskilt allvarliga störningar. Kvinnan som var kon-
traktstecknare förlorade på grund av detta sin bostad; se dock ändringar i hyreslagen från år 
2014 (Prop. 2013/14:195 s. 11 f.). 
125 Hyreslagen 42 § 5 st.; Björkdahl 2013 s. 215. 
126 Förverkandegrunderna avseende bostad i hyreslagen är enligt hyreslagen 42 §: (1) dröjs-
mål med hyresinbetalning, (2) (avser uppsägning av lokal till följd av bristande betalning) (3) 
otillåten andrahandsuthyrning/ överlåtelse, (4) användande av lägenheten i strid med lag 
och/eller avtal, (5) vållande av ohyra, skada och vanvård av lägenheten, (6) störningar, (7) 
vägran att ge hyresvärden tillträde till lägenheten, (8) åsidosättande av avtalsenlig skyldighet, 
(9) att lägenheten helt eller till väsentlig del används för brottslig verksamhet. 
127 Hyreslagen 46 §. 
128 Hyresnämnden kan därutöver behandla ett stort antal uppsägningsgrunder med stöd av 
hyreslagen 46 §. Dessa har emellertid inte bedömts vara intressanta/relevanta här. 
129 Se exempelvis NJA 1989 s. 74. I rättsfallet betalade hyresgästen inte en hyreshöjning på 30 
kronor/månaden under flera månader för kabel-TV med motiveringen att han inte tittade på 
TV. Högsta domstolen fattade beslut om en påtvingad avflyttning då de det inte ansågs vara 
fråga om glömska eller förbiseende; Se dock RBD 1990:8. I detta rättsfall hade hyresgästen 
under drygt två år nästan regelmässigt varit sen med hyresinbetalningen. Uppsägningen gilla-
des inte av domstolen med hänvisning till att hyresgästen inte erhållit en rättelseanmaning och 
till innehållet i övrigt i hyresvärdens påminnelser till hyresgästen; se även RBD 1989:6. 
130 Fokus för denna studie är uppsägningar till följd av betalningsförsummelser. Övriga av-
talsbrott behandlas därför inte här. Se istället exempelvis; Björkdahl 2013; Olshed 2011; 
Bengtsson m fl. 2010. 
131 Hyreslagen 42 §. 
132 Hyreslagen 46 §. 
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månader efter uppsägningen)133 till följd av att hyresgästen på annat sätt åsi-
dosatt avtalsenliga förpliktelser. Dröjer hyresgästen mer än vecka med sin 
hyresinbetalning är hyresrätten ”förverkad” vilket medför att hyresvärden 
har rätt att säga upp avtalet ”i förtid”. En hyresgäst får dock inte skiljas från 
lägenheten på grund av dröjsmål med betalning om hyran betalas innan hy-
resvärden hinner säga upp avtalet.134 En uppsägning ”i förtid” innebär att 
hyresavtalet genast upphör att gälla.135 Vid uppsägningar på grund av obetald 
hyra ska emellertid hyresgästen underrättas136 om möjligheten att återvinna 
besittningsskyddet genom att betala förfallen hyra inom tre veckor137 från 
delgivningen – den så kallade återvinningsfristen.138 Om hyresgästen inte 
delgivits uppsägningen och innehållet i återvinningsfristen är uppsägningen 
inte giltig.139 Därutöver krävs att socialnämnden informeras om uppsägning-
en140 av hyresvärden eller i förekommande fall av hyresnämnden (se ne-
dan).141 I realiteten blir den sammantagna uppsägningstiden vid hyresför-
summelser som av hyresvärden hanteras genom en uppsägning ”i förtid” en 
kalendermånad. År 1993 infördes en möjlighet för socialnämnden att skrift-
ligen åta sig ansvaret för en hyresskuld i hyreslagen. Ett sådant åtagande från 
socialnämndens sida innebär att hyresvärden inte kan gå vidare med en upp-
sägning och att hyresgästens besittningsskydd återvinns.142En undantagsregel 
infördes också som innebär att en hyresgäst i vissa ”klart ursäktliga fall” ska 
ha möjlighet att bo kvar i en bostad även när hyresinbetalningen kommit in 
efter att återvinningsfristen löpt ut.143 Individuella omständigheter som enligt 
departementschefen kan uppfattas som klart ursäktliga är sjukdom och lik-
nande oförutsedda omständigheter.144  
                                                        
133 Hyreslagen 4 §. 
134 Hyreslagen 43 §. 
135 Hyreslagen 6 §. 
136 I RH 1987:140 ansåg Hovrätten att en uppsägning var ogiltig på grund av att underrättel-
sen till hyresgästen var felaktigt formulerad. 
137 Prop. 1992/93:115. Det måste även ha gått ytterligare två vardagar utöver återvinningsfris-
ten för att ett avhysningsbeslut ska få meddelas (hyreslagen 44 § 2 st; SOU 2008:47 s.85.).  
138 Hyresgästen får dock inte skiljas från bostaden om denne har varit förhindrad att betala 
hyran inom återvinningsfristen på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet 
och hyran har betalats så snart det varit möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i 
första instans (Hyreslagen 44 §). 
139 Hyreslagen 8 §. 
140 I RH 1995:35 beviljades inte en ansökan om uppsägning med hänvisning till att meddelan-
det till socialnämnden innehöll en oriktig uppgift om den hyresskuld som hyresgästen haft att 
betala för att återvinna hyresrätten. 
141 Hyreslagen 44 § 1 st.1 p; Prop. 2013/14:195 s. 16 ff.  
142 Hyreslagen 12 kap. 44 § 4 st. 1p. 
143 I RH 2012:47 förlängdes hyresgästens avtal trots omfattande hyresförseningar med hänsyn 
till hyresgästens sjukdom och att socialtjänsten åtagit sig att betala hyran direkt till hyresvär-
den. I RH 2012:48 förlängdes hyresavtalet inte trots att socialtjänsten åtagit sig att betala 
hyran direkt till hyresvärden. Det handlade i detta fall om omfattande hyresförseningar, varav 
två var mycket långa samt att hyresförseningar förekom även efter uppsägningen. 
144 Prop. 1992/93:115 s. 45 f. 
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        Upprepade dröjsmål med hyresinbetalningarna kan leda till ett åsidosät-
tande av avtalsenliga förpliktelser från hyresgästens sida med påföljd att 
hyresavtalet inte förlängs.145  Detta innebär exempelvis att även om en hyres-
gäst inte har någon skuld till hyresvärden så kan denne ändå sägas upp om 
hyresinbetalningarna försummats i alltför hög utsträckning. En förutsättning 
är emellertid att uppsägningen inte strider mot god sed i hyresförhållandet 
eller av någon annan anledning är oskälig mot hyresgästen.146 Socialnämnden 
ska sedan juli år 2014 informeras vid uppsägningar ”till hyrestidens utgång” 
av hyresnämnden på grund av störningar och betalningsförsummelser om 
inte hyresvärden redan informerat socialnämnden.147 Noteras bör emellertid 
att information till socialnämnden i dessa situationer inte, som vid uppsäg-
ningar ”i förtid”, länkats till en möjlighet för socialnämnden att stoppa upp-
sägningen.148 Sedan år 2014 ska det också vid uppsägningar på grund av 
bristande prestationer i ett hyresförhållande särskilt beaktas om de bristande 
prestationerna har sin grund i att hyresgästen är eller har varit utsatt för 
brott.149 Vilken betydelse brottsutsatthet kan komma att ha vid bedömningen 
av betalningsförsummelser har ännu inte prövats. 
        En uppsägning av ett hyresavtal ska, enligt huvudregeln, vara skriftlig 

om hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till 
vilken uppsägningen sker.150  

Formellt påtvingad avflyttning 
Hyresvärden kan själv ombesörja en delgivning eller lämna över det åt myn-
digheterna. Vänder sig hyresvärden till hyresnämnden/kronofogden med 
yrkande om att ett hyresförhållande ska upphöra gäller ansökan som en upp-
sägning när kronofogden/hyresnämnden ombesörjt delgivningen i behörig 
ordning.151 I denna situation har myndigheterna ansvar inte bara för delgiv-
ningen utan också för att socialtjänsten informeras om uppsägningen. 
        I de fall hyresvärden vänder sig till kronofogden med en ansökan om en 
formellt påtvingad avflyttning bör det framgå på vilka grunder denne vill att 
kronofogden fattar beslut. Kronofogden gör emellertid inte en materiell 

                                                        
145 Hyreslagen 46 § st. 1 p. 2. 
146 Hyreslagen 46 § p. 10. 
147 Lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 13b §; Prop. 2013/14:195 s. 16 
ff./195. 
148 Socialtjänsten hade i ett fall från år 2010 inför förhandlingarna i hyresnämnden erbjudit sig 
att betala hyresskulden för hyresgästen, men eftersom domstolen vid uppsägningar till hyres-
tidens utgång förväntas göra en retrospektiv bedömning av huruvida hyresgästen ”åsidosatt 
sina skyldigheter”, inte om denne kommer att åsidosätta sina skyldigheter, så bifölls hyres-
värdens talan (ÖH 2299-10) 
149 Se Prop. 2013/14:195 s. 11 ff. 
150 Hyreslagen 8 §; se även Björkdahl 2013 s. 211. 
151 Hyreslagen 8 §. 
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prövning av riktigheten i en hyresvärds anspråk utan utreder endast om hy-
resgästen bestrider hyresvärdens påstående eller inte.152  Detta sker genom att 
kronofogden skriftligen förelägger hyresgästen att yttra sig till myndigheten 
inom viss tid från det att ansökan delgivits. 153  Bestrids hyresvärdens anspråk 
måste ärendet lämnas över till tingsrätten för avgörande. Lämnas hyresvär-
dens påståenden obestridda ska kronofogden meddela utslag i enlighet med 
innehållet i hyresvärdens ansökan om det inte finns uppgifter i ansökan som 
talar emot ett sådant beslut. I ett ärende som rör en hyresskuld fattas det, 
inom den summariska processen, i ett och samma utslag, vanligen två beslut. 
Dels fastställs en eventuell skuld och dels fastställs att hyresgästen har en 
skyldighet att flytta från bostaden (formellt påtvingad avflyttning).154 När 
dessa beslut har fattats är den summariska processen över och ärendet kan 
lämnas vidare till utsökningsprocessen.155 I sin ansökan till den summariska 
processen kan en hyresvärd uppge att ärendet vid ett utslag till hyresvärdens 
fördel ska gå direkt till utsökningsprocessen för verkställighet av en vräk-
ning (se nedan).  
        I stället för att vända sig till kronofogden vid betalningsförsummelser 
kan hyresvärden välja att vända sig till hyresnämnden med en ansökan om 
en uppsägning. Vanligen handlar uppsägningar som hänskjuts till hyres-
nämnden om att hyresvärden inte vill förlänga hyresavtalet på grund av att 
hyresgästen ”åsidosatt sina avtalsenliga förpliktelser”.156 I de fall en hyres-
gäst bestrider en informellt påtvingad avflyttning (hyresvärdsuppsägning) 
”till hyrestidens utgång” ska hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämn-
den senast inom en månad efter hyrestidens utgång. I annat fall förlorar hy-
resvärdens uppsägning sin verkan,157 och hyresavtalet förlängs med oföränd-
rade villkor.158 En hyresgäst har rätt att bo kvar i uppsägningsbostaden fram 

                                                        
152 a.a. s. 48. 
153 Delgivningen kan göras på olika sätt. Vanligast är per brev där det finns ett delgivnings-
kvitto som hyresgästen ska skriva under och skicka tillbaka till kronofogden. Även rekom-
menderade brev kan användas. Om hyresgästen inte skickar tillbaka ett underskrivet kvitto 
eller inte löser ut rekommenderade brev sker delgivningen på annat sätt exempelvis genom; 
stämningsmannadelgivning (polisen), partsdelgivning (värden delger), spikning (förr i tiden 
spikade man upp delgivningen på dörren, numera ”droppar” man den istället i brevlådan) 
(Kronofogden 2011 s. 487 ff.). 
154 Det händer att hyresvärdar endast ansöker om att kronofogden utfärdar det ena eller andra 
beslutet, men vanligen ansöker hyresvärden om att få både skulden och skyldigheten att flytta 
fastställda. 
155 När hyresvärden lämnar in en ansökan till den summariska processen ska denne betala en 
ansökningsavgift. Utöver ansökningsavgiften kan hyresvärden begära ersättning för eget 
arbete eller ombuds arbete. Kostnader i målet, utöver hyresskulden, debiteras hyresgästen. För 
att återvinna besittningsskyddet under återvinningsfristen behöver hyresgästen endast betala 
den hyresskuld som finns med i hyresvärdens ansökan ingenting annat (Kronofogden 2005 s. 
49). 
156 Hyreslagen 46 §. 
157 Detta gäller inte om hyresvärden vänt sig direkt till kronofogden med en uppsägning. 
158 Larsson m fl. 2014 s. 233. 
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tills dess att domstolstvisten är slutligen avgjord.159 Under denna tid ska tidi-
gare hyresvillkor alltjämt gälla.160 Om hyresvärdens ansökan bifalls åläggs 
hyresgästen vanligen att flytta från bostaden (formellt påtvingad avflytt-
ning).161  

Vräkning 
Ett utslag/beslut från kronofogden/hyresnämnden är en så kallad exekut-
ionstitel som kan läggas tillgrund för en ansökan om vräkning till kronofog-
dens utsökningsprocess. Vräkningsprocessen inleds med att kronofogden 
fastställer att exekutionstiteln är formellt korrekt. Är den det fattas beslut om 
vräkning.162 Kronofogden delger hyresgästen och socialnämnden163 en under-
rättelse om utsatt dag för vräkning.164 Enligt socialtjänstförordningen ska 
socialtjänsten samma dag som myndigheten erhållit en underrättelse om 
vräkning från kronofogden sända en bekräftelse av mottagandet till krono-
fogdemyndigheten. I bekräftelsen ska det anges vem som är ansvarig hand-
läggare. En kopia av bekräftelsen ska också skickas till den som är hotad av 
en vräkning.165 Kronofogden bör sträva efter att verkställigheten av en vräk-
ning avslutas inom fyra veckor efter det att kompletta handlingar kom in till 
utsökningsprocessen.166 Hyresvärden har emellertid rätt att lämna ett obe-
gränsat antal uppskov. Kronofogden har också möjlighet att lämna anstånd 
med verkställigheten i två veckor, oberoende av hyresvärdens inställning. 
Exempel på omständigheter som kan utgöra grund för anstånd är om hyres-
gästen inom rimlig tid kommer att få en ny bostad, om socialnämnden behö-
ver ytterligare tid för att lösa familjens boendesituation eller övriga sociala 
hänsynstaganden, exempelvis att hyresgästen är akut sjuk.167 Finns synnerliga 
skäl kan kronofogden därefter lämna anstånd i ytterligare högst två veckor. 
Anstånd förutsätter att hyran betalas under anståndstiden.168  Hyresgästen ska 
uppmanas att helt eller delvis flytta själv och i möjligaste mån ta hand om 

                                                        
159 Larsson m fl. 2014 s. 235. 
160 a.a. s. 235. 
161 Stöd för detta åläggande finns i lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 13a 
§. 
162 Har hyresgästen betalat in en hyresskuld inom återvinningsfristen eller om socialtjänsten 
åtagit sig ansvaret för en hyresskuld är det mycket viktigt att kronofogden informeras. I annat 
fall finns risk att kronofogden fattar beslut om en vräkning på felaktiga grunder. Detta är inte 
bara en teknikalitet eftersom sådana beslut inte kan överklagas. I Nilsson & Flygheds material 
från 2001 finns exempel på en familj som i två år tvingades leva på hotell till följd av ett 
sådant beslut (Nilsson & Flygheds 2004a s. 272 f; se även Stenberg m fl. 2011b s. 47). 
163 Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken. 
164 Vid en vräkning har hyresgästen således delgivits två gånger eftersom både uppsägningen 
och vräkningen ska delges. 
165 Socialtjänstförordning (2001:937) 5 kap. 4 §. 
166 Kronofogden 2011 s. 382. 
167 Kronofogden 2011 s. 383. 
168 Utsökningsbalken 16 kap. 4 §; Kronofogden 2011 s. 382. 
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värdefull egendom. Om hyresgästen inte flyttar själv ska kronofogden ordna 
transportmedel och en plats att förvara hyresgästens bohag på.169 I vissa fall 
kan hyresvärden upplåta den aktuella bostaden som förvaringsplats. Verk-
ställighet sker då genom att kronofogden anlitar en låssmed som byter lås till 
bostaden.170 Vid behov kan kronofogden begära handräckning av polis.  
        Egendom, som kan antas tillhöra hyresgästen eller någon i dennes hus-
håll och som inte inom tre månader från anmaning eller inom sex månader 
från det att hyresgästen lämnat bostaden, har avhämtats, tillfaller hyresvär-
den utan lösen.171 Kan hyresgästen hänvisa till en ny bostad ska kronofogden 
vid verkställighet föra hyresgästens bohag till den nya bostaden.172 Huvudre-
geln är att verkställighet till följd av ett uppsagt hyresavtal omfattar både 
kontraktstecknaren, dennes familj, inneboende och eventuella andrahandshy-
resgäster.173 
        Preskriptionstiden vid hyresskulder skiljer sig något från samma tid vid 
andra skuldtyper. En hyresskuld är preskriberad två år efter det hyresgästen 
avträdde bostaden.174 Preskriptionen kan därutöver endast brytas genom att 
talan väcks i domstol.175 

Europakonventionen och EU´s sociala stadga 
 
Under senare år har Europadomstolen avkunnat ett flertal domar av bety-
delse för den situation när enskilda riskerar en påtvingad avflyttning i form 
av en vräkning. Av Europakonventionens artikel 8 framgår: 
 
1.  Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 
correspondence. 
2.  There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society 
in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the 
country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or mor-
als, or for the protection of the rights and freedoms of others.” 
 
Europakonventionen har inkorporerats i svensk rätt och utgör således lag i 
Sverige. Innebörden av detta är bland annat att konventionens artiklar kan 
åberopas inför domstol men, också att Europadomstolens avgöranden utgör 

                                                        
169 Kronofogden 2011 s. 384. 
170 a.a. s. 403. 
171 a.a. s. 383. 
172 a.a. s. 384. 
173 a.a. s. 375. 
174 Hyreslagen 61 §. 
175 Bengtsson m fl. 2010 s. 57. 
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en betydelsefull rättskälla vid tolkning av inhemsk lag. Europadomstolens 
avgöranden på senare tid innebär att en normativ standard börjat ta form i 
Europa som lägger ut förutsättningarna för på vilket sätt och när en på-
tvingad avflyttning i form av vräkning ska anses ha skett på ett rättssäkert 
och rättvist sätt, med respekt för enskildas privatliv och hem i enlighet med 
konventionen.176 Intressant är att Europakonventionen till skillnad från 
svensk inhemsk lagstiftning omfattar skydd inte bara för ett boende eller en 
bostad utan för ”hemmet”. Europadomstolen har i flera avgöranden slagit 
fast att om ett boende ska klassificeras som ett "hem" i konventionens me-
ning eller inte är en sakfråga och som sådan inte beroende av lagenligheten i 
boendeförhållandet enligt nationell rätt.177 Domstolen har också vid uppre-
pade tillfällen konstaterat att var och en som riskerar att berövas sitt hem 
måste ges möjlighet att få ingripandets proportionalitet prövat av en obero-
ende domstol.178 Myndigheterna anses därutöver ha en generell skyldighet att 
motivera ett vräkningsbeslut och kunna förklara på vilket sätt beslutet utgör 
en social nödvändighet (socially pressing need). 179  
        I fallet Yordanova v. Bulgaria understryker domstolen att stor upp-
märksamhet bör ägnas åt bedömningen av proportionaliteten av en påtvingad 
avflyttning i form av en vräkning. Vid proportionalitetsbedömningen ska 
särskilt beaktas hur länge de berörda bott i bostaden, antalet människor som 
berörs samt konsekvenserna av den påtvingade avflyttningen (risk för hem-
löshet). Domstolen menar vidare att myndigheterna har en skyldighet att 
sträva efter att hitta alternativa lösningar eller åtminstone förbättra situation-
en för de berörda genom att hjälpa människor som befinner sig under ett 
potentiellt vräkningshot.180  
         De enskilda staternas utrymme för diskretionära tolkningar (margin of 
appreciation) i relation till Europakonventionen är enligt domstolen snävare 
när det handlar om den enskildes möjligheter att utöva grundläggande och 
personliga rättigheter (key-rights). 181  
         En central fråga vid bedömningen av om en påtvingad avflyttning är i 
överensstämmelse med Europakonventionens skydd för hemmet är således 
                                                        
176 Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, 27 May 2004; se även Immobiliare Saffi v. 
Italy, no. 22774/93, ECHR 1999-V.  
177 Se exempelvis Buckley v. the United Kingdom, 25 september 1996, Reports 1996-IV, § 
54; McCann and Others v. the United Kingdom, 27 september 1995, Series A no. 324, § 46.  
178 McCann and Others v. the United Kingdom, 27 september 1995, Series A no. 324. Den 
summariska processen skulle ur detta perspektiv kunna ifrågasättas men, bestrider hyresgästen 
hyresvärdens ansökan till kronofogden har myndigheten en skyldighet att utan prövning 
hänskjuta frågan till tingsrätten. 
179 Orlić v. Croatia, no. 48833/07, 21 June 2011, § 69: Yordanova and Others v. Bulgaria, no. 
25446/06, 24 april 2012. 
180 Yordanova and Others v. Bulgaria, no. 25446/06, 24 april 2012, §§ 121; 126; 132. 
181 Se exempelvis Dudgeon v. the United Kingdom, 22 October 1981, Series A no. 45, p. 21, 
§ 52; Gillow v. the United Kingdom, 24 November 1986, Series A, no. 104, § 55; Connors v. 
the United Kingdom, no. 66746/01, 27 May 2004, § 82. 
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om avflyttningen motsvarar ett “socialt pressande behov” och om åtgärden i 
sådant fall är proportionerlig (risk för hemlöshet) för att tillgodose detta 
samhällsbehov.182 Domstolens avgöranden kan komma att få inflytande över 
både hyresnämndens, kronofogdens och socialtjänstens ageranden vid på-
tvingade avflyttningar. Vad socialtjänsten gör/ inte gör i samband med en 
påtvingad avflyttning kan ha inflytande över i vilken utsträckning en på-
tvingad avflyttning kan anses vara proportionerlig. 
        År 2013 avkunnade Högsta domstolen en dom där Europakonventionen 
beaktades vid risk för en påtvingad avflyttning.183 Den fråga som prövades 
var om en exekutiv försäljning av ett egnahem (formellt påtvingad avflytt-
ning) som beboddes av en tvåbarnsfamilj var försvarlig när överskottet av 
försäljningen förväntades bli relativt blygsamt (36 000 kr) samtidigt som 
utmätningen innebar ett förhållandevis stort ingrepp för gäldenären och hans 
familj. I NJA 2013 s. 1241 slår domstolen fast att det i detta fall inte fanns 
tillräckliga skäl för utmätning av fastigheten i relation till det förväntade 
överskottet av en försäljning med hänvisning till att en utmätning och för-
säljning av fastigheten skulle innebära betydande olägenhet för gäldenären 
och hans familj.184 Högsta domstolen menade att Europakonventionens arti-
kel 8 innebär att det krävs starka skäl för att en bostad ska kunna tas i an-
språk vid en utmätning. Om bostaden därutöver bebos av barn krävs också 
att barnkonventionen beaktas. 
        Alla EU- stater har ratificerat the European Social Charter (ESC) som 
utgör en del av den europeiska fördragsrätten sedan år 2009. Både rättspraxis 
från Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR), som övervakar 
införandet av den europeiska sociala stadgan och från Europadomstolen har 
integrerats i EU-lagstiftningen genom EU: s stadga om de grundläggande 
rättigheterna (EUCFR) som är en del av bindande EU-lag sedan år 2009.185 
ECSR har fastställt normativa standarder i fråga om vräkningar i förhållande 
till artiklarna 16 och 31 som omfattar rätten till bostad. Kopplingen mellan 
ESC och EUCFR skapar en stark bas för analys av staternas ansvar vid på-
tvingade avflyttningar i form av vräkningar.186 Artiklarna 47 och 7 i EUCFR 
                                                        
182 Nield 2013 s. 147; Se Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, 27 May 2004. § 
81. “An interference will be considered “necessary in a democratic society” for a legitimate 
aim if it answers a “pressing social need” and, in particular, if it is proportionate to the legiti-
mate aim pursued. While it is for the national authorities to make the initial assessment of 
necessity, the final evaluation as to whether the reasons cited for the interference are relevant 
and sufficient remains subject to review by the Court for conformity with the requirements of 
the Convention (se Smith and Grady v. the United Kingdom, 27 September 1999, §§ 88, 
ECHR 1999-VI). Se även Cowan m fl. 2012 om artikel 8 i relation till vräkningar från sociala 
bostäder i England. 
183 NJA 2013 s. 1241. 
184 Se dock NJA 2010 s. 397. 
185 Genomgången av rättspraxis från Europadomstolen och ESCR är inte uttömmande. För en 
analys av innehållet/innebörden av boende som en mänsklig rättighet se Kenna 2011, 2005; se 
även UN Habitat (2009) Fact Sheet nr 21; Hulchanski & Leckie 2000. 
186 Human European Consultancy (HEC) 2013 s. 66 ff.  
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motsvarar artikel 6 och 8 i Europakonventionen och innebörden och omfatt-
ningen av dessa båda artiklar är desamma. Rättspraxis avseende vräkningar i 
Europadomstolen utgör således en del av den normativa standarden inom 
EU-lagstiftningen.187 Till exempel betonade ECSR i FEANTSA v. France det 
rättsliga skyddet för personer som hotas av vräkning. Staterna ansågs ha en 
skyldighet att samråda med berörda parter för att finna alternativa lösningar i 
samband med en vräkning. I beslutet, som torde ha relevans för tolkningen 
av svensk rätt, ingick också ett åläggande att ha lagstiftning som innebär 
förbud mot att utföra vräkningar på natten eller under vintertid.188 Vinter-
vräkningar kan också vara i strid med artikel 3 och 8 i ECHR. 

Socialtjänstlagen 
Vid sidan om mer generella välfärdssystem anses socialtjänstlagen idag ut-
göra det svenska samhällets yttersta skyddsnät.189 I den ursprungliga propo-
sition som låg till grund för lagen beskrivs socialtjänstlagen vara en målin-
riktad ramlag. En definition av begreppet ramlag saknas190 men, den målre-
glering som finns i lagen anses enligt förarbeten utgöra dess ramar som om-
fattar organiseringen av det sociala arbetet på både strukturell-, grupp- och 
individnivå.191 Den flexibilitet som ramlagsutformningen anses medge be-
dömdes vid lagens tillkomst ge större utrymme för kunskap och erfarenhet 
vid tillämpning än mer detaljerad lagstiftning.192 Konstruktionen av social-
tjänstlagen som en ramlag har emellertid kritiserats eftersom den anses leda 
till en brist på förutsägbarhet kring lagens konkreta innehåll.193 Eftersom mål 
är ett extensivt begrepp som ibland kan användas för att ange riktning, inte 
gräns, och ibland kan beskriva vad som ska uppnås, innebär ram i termer av 
mål att det diskretionära utrymmet vid tillämpning ibland näst intill saknar 
gräns så länge beslut kan motiveras i förhållande till något i lagen angivet 
mål. Ibland beskrivs socialtjänstlagen också som en rättighets-
/skyldighetslag utan att relationen mellan lagens ramlags- och rättighets-
/skyldighetskaraktär klargörs.194 Dessa förhållanden har inflytande över soci-
altjänstlagen som rättsligt normbälte vid beslutsfattande och för hur gränser-
na för den diskretionära lagtillämpningen kan uppfattas. 

                                                        
187 a.a. s. 72.  
188 FEANTSA v. France, Complaint No. 39/2006. Decision on the merits, 5 of december 
2007. 
189 Prop. 2000/01:80 s. 93 f; Prop. 1996/97:124 s. 66; Socialtjänstlagen 1 kap. 2 §. 
190 Svensson 2000 s. 48. 
191 Prop. 1979/80:1 s. 1. 
192 Prop. 1979/80:1 s.126; SOU 1974:40 s. 92 f. 
193 Johansson 2001 s. 62. 
194 Prop. 2000/01:80 s. 83; Se dock Svensson 2000 s. 98 ff. 
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        Enligt Esping innehåller all ramlagstiftning organiserande komponen-
ter. Den bristande preciseringen i lagstiftningen gör det nödvändigt att kom-
pensera med olika organisatoriska arrangemang. Dessa förhållanden beskrivs 
som extrema i socialtjänstlagen eftersom lagen försöker integrera så många 
artskilda verksamheter med olika mål och förutsättningar.195 Ramlagstiftning 
anses kunna innehålla ett flertal olika regeltyper vilket är fallet med social-
tjänstlagen.196 Den paragraf i förhållande till vilken beslut om ekonomiskt 
bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning fattas, den så kallade bistånds-
bestämmelsen, benämns i förarbeten till lagen ibland rättighetsbestämmel-
sen.197 Denna benämning implicerar att den flexibilitet som socialtjänstlagen 
i många fall medger ur ett ramlagsperspektiv begränsas vid bedömning av 
rätt till bistånd. Det är emellertid oklart vilken betydelse denna beskrivning 
har i förhållande till beskrivningen av socialtjänstlagen som en ramlag. 

Utredning vid risk för en påtvingad avflyttning 
Av socialtjänstlagen framgår att: 

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansö-
kan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som 
kan föranleda någon åtgärd av nämnden.198  

 
Enligt både svensk och internationell forskning medför påtvingade avflytt-
ningar i form av vräkning i många fall en risk för påtagligt försvagad posit-
ion på bostadsmarknaden, något som i sin tur är kopplat till ökad förekomst 
av funktionshinder, somatiska problem och psykiska problem.199 För barn 
kan bland annat skolgången, upplevelser av trygghet, förankring och tilliten 
till samhället påverkas avsevärt i samband med en påtvingad avflyttning.200 
Ett meddelande till socialtjänsten om att en hyresvärd sagt upp en hyresgäst, 
eller ett meddelande från kronofogden om dag för vräkning, innebär därför 
att socialtjänsten otvetydigt fått sådan information som kan föranleda en 
åtgärd från nämndens sida. En utredning bör således inledas. Frivillighets- 
och självbestämmandeprinciperna innebär emellertid att en utredning om 
ekonomiskt bistånd eller annat stöd till kvarboende endast kan inledas om 
den enskilde ställer sig positiv till detta. Utredningsparagrafen kan emellertid 
också tolkas på sådant sätt att myndigheten bör försöka inleda en utredning 
                                                        
195 Esping 1994 s. 191. 
196 Prop. 2000/01:80 s. 82. 
197 Prop. 2000/01:80 s. 90 f. 
198 Socialtjänstlagen 11 kap. 1§. 
199 Se exempelvis Beijer 2009 s. 42 ff.; Nilsson & Flyghed 2004 b s. 20; Flyghed 2000 s. 109; 
Flyghed & Stenberg 1993 s. 11; Desmond 2012 s. 117 ff.; van Laere m fl. 2009 s. 5 ff.; Crane 
& Warnes 2000 s. 762 ff. 
200Se exempelvis Stenberg m fl. 2011b s 175 ff.; Kirkman m fl. 2010 s. 994 ff.; Buckner 2008 
s. 721 ff.; Andersson & Swärd 2007 s. 144 f. 
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när nämnda meddelande anländer. Socialstyrelsen anser exempelvis att soci-
altjänsten när hyresvärdens meddelande om en uppsägning inkommer inte 
kan nöja sig med att skicka ett brev till dem som berörs utan i möjligaste 
mån aktivt söka kontakt.201  Omfattar meddelandet barn kan barnrättsper-
spektivet i socialtjänstlagen accentuera utredningsansvaret ytterligare.202 
Psykiskt funktionshindrade är därutöver en grupp vars bostadsförhållanden i 
förarbeten, till närliggande lagstiftning samt i myndighetsrekommendationer, 
uppmärksammas som särskilt skyddsvärda.203 Om den enskilde redan är ak-
tuell inom socialtjänsten när ett meddelande från hyresvärden inkommer kan 
myndigheten ansetts ha fått information av vital betydelse för bedömning av 
den enskildes behov.  
         Socialtjänstens särskilda ansvar för att barn och unga växer upp under 
goda och trygga förhållanden204 och att barns bästa alltid ska beaktas i alla 
beslut som rör barnet omfattar även beslut om att inleda en utredning.205 Om 
barn berörs av en påtvingad avflyttning kan en utredning i vissa fall inledas 
även om barnets vårdnadshavare ställer sig negativa till detta. En förutsätt-
ning för detta är att nämnden kan behöva bedöma om ett barn är i behov av 
skydd eller stöd. 206 Risk för hemlöshet kan innebära att ett sådant behov av 
skydd eller stöd föreligger. 
       Ställer sig den enskilde positiv till att en utredning inleds kan det finnas 
anledning för socialtjänsten att beakta återvinningsfristen i hyreslagen som 
för att ha åsyftad verkan påverkar tidsramen inom vilken en utredning av 
bistånd till en hyresskuld kan företas. De möjligheter socialtjänsten har att 
stoppa en påtvingad avflyttning förutsätter också att återvinningsfristen be-
aktas.207 
       Enligt Diesen förväntas ur ett rättsligt perspektiv ”de rekvisit som finns i 
en lagregel omsättas till en konkret beskrivning av vad som utgör det för 
rättsföljden adekvata sakförhållandet i det enskilda fallet”.208 Det är följaktli-
gen förhållandena i biståndsbestämmelsen som ska utredas och beskrivas:  

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 (försörj-
ningsstöd) och för sin livsföring i övrigt…  
        … Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva 
ett självständigt liv. 

 
                                                        
201 Socialstyrelsen 2008 s. 51 f. 
202 Socialtjänstlagen 11 kap. 2 §; Se även FN:s barnrättskommitté (1996) s. 77ff. 
203 SOU 2006:100, s. 253 f.; Socialstyrelsen 2013 s. 58; Socialstyrelsen 2008 s. 29 f. 
204 Socialtjänstlagen 5 kap. 1 §. 
205 Socialtjänstlagen 1 kap. 2 §. 
206 Socialtjänstlagen 11 kap. 2 §. 
207 Hyreslagen 44 § 4 st. 1 p. 
208 Diesen & Lagerqvist Veloz 2005 s. 71. 
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Av biståndsbestämmelsen framgår att en utredning av bistånd är en process i 
två steg209; (1) Klarläggande av klientens behov och förmåga att själv eller på 
annat sätt tillgodose detta behov samt (2) utformningen av biståndet i de fall 
en biståndsrätt identifierats. Saknas en biståndsrätt innefattar utredningen och 
biståndsbedömningen endast det första steget.  
        I socialtjänstlagen saknas en beskrivning av vilken/vilka metoder som 
kan/bör användas vid utredning. Istället är det den enskildes ansökan, syftet 
med socialtjänstlagen och olika förvaltningsrättsliga ramar som ställer upp 
krav på hur en utredning bör genomföras.210 Därutöver kan olika utred-
ningsmetoder krävas för att utreda den enskildes behov och förmåga att själv 
eller på annat sätt tillgodose dessa behov.  

Biståndsbedömning vid risk för en påtvingad avflyttning 
Åström menar i sin avhandling att biståndsbestämmelsen implicerar två olika 
argumentationsmodeller – norm- och målrationell.211 Vid bedömningen av 
rätt till bistånd ställer lagtexten upp krav på en normrationell212 beslutsmetod 
eftersom rättsföljden här är positiv- bistånd ska utgå om rekvisiten i paragra-
fen är uppfyllda. Vid utformningen av biståndet förutsätts istället en mål-
rationell213 beslutsmetod eftersom paragrafen här innehåller värden (skälig 
levnadsnivå, självständigt liv) vars realiserande blir målet för tillämpning-
en.214 Vid bedömningen av behov och utformningen av insatser kan också 
professionspecifik kunskap vara av betydelse inom ramen för det rättsliga 
normbältet. 215 Socialarbetare förväntas vidare inta ett etiskt korrekt förhåll-
ningssätt till människor som ansöker om bistånd och ibland kan således 
etiska principer ges inflytande över biståndsbedömningen.216 Kunskap om en 
lag är därför, enligt Mathiesen, en nödvändig – men inte tillräcklig- förut-
sättning för att lagen skall ha åsyftad verkan.217   
         Rätten till ekonomiskt bistånd bygger inte på inkomstbortfallsprincipen 
utan på en individuell behovsbedömning.218 Att bedömningen ska vara indi-
                                                        
209 Jfr Lindelöf & Rönnbäck 2004 s. 58. 
210 Se exempelvis Edvardsson & Vahlne Westerhäll 2014; Socialstyrelsen 2013, 2010. 
211 Åström 1988 s. 142 f.; För en analys av norm- och målrationellt beslutsfattande se Svens-
son 2000 s. 35 ff. 
212 Med normrationalitet avses här ” applicering av färdig norm på ett konkret fall” (Svensson 
2000 s. 37). Om förutsättningarna för normen är uppfyllda ska normen tillämpas (Om… Så). 
Ibland beskrivs normrationalitet som en total bundenhet vid en rättsregel (Svensson 2000 s. 
37). 
213 Med målrationalitet avses här att beslutsfattaren vet vad denne ska sträva efter men har 
frihet att välja medel för att uppnå målet (Svensson 2000 s. 119). 
214 Åström 1988 s. 142 ff. 
215 Alexius Borgström 2009b s. 25 ff. 
216 Alexius Borgström 2009b s. 33 f.; se även Vahlne Westerhäll 2002 s. 648 ff. 
217 Mathiesen 2005 41 f. 
218 Socialstyrelsen 2013 s. 22; Prop. 1979/80:1 s. 152. 
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viduell innebär att en bedömning ska göras i varje enskilt fall.219 Grundläg-
gande vid denna individuella bedömning är att rätten till bistånd med stöd av 
socialtjänstlagen är subsidiär till alla andra möjligheter som den enskilde har 
att själv tillgodose sina behov på en skälig nivå.220 I förarbeten till lagen un-
derstryks också vars och ens ansvar för sitt eget liv. Det fanns i början på 
1980-talet en inriktning mot att utveckla det sociala arbetets förebyggande 
insatser och människors rätt till bistånd betonades. Detta rättighetsfokus 
ersattes emellertid under 1990-talet med en tydligare arbetslinje med beto-
ning på individuellt inriktade insatser och krav på eget ansvar.221 Flera fors-
kare visar att det har vuxit fram en allt hårdare tolkning av socialtjänstlagen 
under 1990-talet med allt högre krav på enskilda som en förutsättning för 
bistånd.222 Ur ett socialrättsligt perspektiv anses dessa förändringar ha kom-
mit till uttryck genom att den mer passiva formuleringen i 1982-års social-
tjänstlag där den enskilde hade rätt till bistånd ”… om hans behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt” år 1998 ersattes med ”(d)en som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd”.223 Människor förutsätts utnyttja alla möjligheter som står till buds 
att själv eller på annat sätt tillgodose ett behov innan bistånd med stöd av 
socialtjänstlagen kan aktualiseras.224 Generellt gäller att den som är frisk bör 
arbeta eller söka arbete vid arbetslöshet och den som är sjuk bör vara sjuk-
skriven.225 I den enskildes skyldigheter att själv göra vad denne kan för att 
tillgodose egna behov ingår vid arbetslöshet deltagande i olika arbetsmark-
nadsåtgärder och kompetenshöjande verksamheter.226 Om den enskilde utan 
godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma 
gäller om den enskilde utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den 
kompetenshöjande verksamheten.227 Med ledning av biståndsbestämmelsen 
förutsätts emellertid också en bedömning av den enskildes förmåga att leva 
upp till de krav som ställs på individen innan bistånd vägras.228 I förarbeten 
betonas exempelvis att biståndsbedömningen ”förutsätter en individuell be-
dömning, som skall utgå från den enskildes egna förutsättningar att klara ett 

                                                        
219 Prop. 2000/01:80 s. 92. 
220 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. 
221 Stranz 2007 s. 206; Milton 2006 s. 28 f.; se även Junestav 2004 s. 240. 
222 Bergmark 2014 s. 29 ff.; Salonen & Ulmestig 2004 s. 14 f.; Johansson 2001 s. 195 ff; se 
även prop. 1996/97 :124 s. 75 ff. 
223 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. 
224 Prop. 2000/01:80 s. 93 f.;Prop. 1996/97:124 s. 76; prop. 1996/97:107 s. 84; RÅ 1995 ref 
79; RÅ84 2:92; RÅ85 2:5; RÅ 1991 not 326; RÅ 1995 ref 88. 
225 Socialstyrelsen 2013 s. 85 ff.; se dock RÅ 2011 ref. 49. 
226 Bergmark 2014 s. 38 ff.; Se även Thorén 2008; Salonen & Ulmestig 2004; Milton 2006; 
Junestav 2004. 
227 Socialtjänstlagen 4 kap. 5; se även RÅ 1995 ref 97. 
228 Prop. 1996/97:124 s. 75 f. 
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visst arbete”.229 Rätten till bistånd gäller oavsett orsak till hur ett behov har 
uppstått.230 
       Utöver en bedömning av om den enskilde kan anses göra vad denne kan 
för att tillgodose egna behov genom arbete och liknande så menar socialsty-
relsen med stöd prejudicerande domar att en retrospektiv utvärdering av den 
enskildes ekonomiska förehavanden bör göras vid en biståndsbedömning: 

Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster 
hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser… 
När bistånd beräknas för mars bör socialtjänsten alltså normalt ta med in-
komster som den biståndssökande fick i februari.231 

 
Samtidigt har avslag som försätter den sökande i en akut nödsituation i vissa 
fall, oavsett hur den sökande tidigare betett sig, enligt rättspraxis, inte ansetts 
förenligt med socialtjänstlagen.232 
        Beträffande biståndsbestämmelsens behovsbegrepp kan det inte be-
handlas separat från begreppet ”skälig levnadsnivå”.233 Denna utgångspunkt 
för bedömningen av behov och en eventuell rätt till bistånd gäller enligt för-
arbetena både ”försörjningsstöd” och ”livsföring i övrigt”.234 I begreppet 
”livsföring i övrigt” kan exempelvis hyresskulder och hjälp med boende 
ingå.235 Att särskilja nivå från innehåll anses inte möjligt och istället bör 
”skälig levnadsnivå” ses som ett uttryck för kvaliteten på de insatser som ges 
samt vilken ambitionsnivå som kan vara rimlig i ett enskilt fall.236 I förarbe-
ten till socialtjänstlagen och därefter rättspraxis har begreppet ”skälig lev-
nadsnivå” definierats till den nivå som en låginkomsttagare på orten vanlig-
en kan kosta på sig.237Att en enskild kan tillgodose egna behov på något sätt 
är med stöd av begreppet ”skälig levnadsnivå” således inte tillräckligt för att 
en biståndsrätt inte ska infinna sig.238 Istället bör det konstateras att den en-
skilde kan tillgodose egna behov på en nivå jämförbar med den nivå som 
låginkomsttagare på orten kan kosta på sig för att en biståndsrätt inte ska 
föreligga. Som exempel kan nämnas att Högsta förvaltningsdomstolen239 
visserligen ansett att boende på härbärge kan accepteras under en övergångs-
                                                        
229 a.a. s. 76. Det är emellertid inte tillåtet för socialtjänsten att kräva motprestationer i form 
av oavlönad sysselsättning som inte är att betrakta som arbete eller arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd (Prop. 1996/97:124 s. 75; RÅ 1995 ref 92). 
230 Esping 1994 s. 197. 
231 Socialstyrelsen 2013 s. 123; se även exempelvis RÅ 1994 ref 50, RÅ 1997 ref 2. 
232 RÅ 2009 ref 103; RÅ 1995 ref 56. 
233 Jfr Lindelöf & Rönnbäck 2004 s. 58 f.; Svensson 2000 s. 138 ff. 
234 Prop. 2000/01:80 s. 91 f.; Svensson 2000 s. 81 ff. 
235 Se bet. 2000/01: SOU18 s. 31.  
236 Prop. 2000/01:80 s. 90. 
237 Prop. 1996/97:124 s. 83/169; se även t.ex. RÅ 2008 ref. 21 och RÅ 84 2:13. 
238 Se exempelvis RÅ 1995 ref 63. 
239 Domstolen har bytt namn och hette tidigare Regeringsrätten. Här kommer Högsta förvalt-
ningsdomstolen användas som namn för domstolen även när det gäller äldre domslut. 
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tid på en vecka.240 Därefter har emellertid socialtjänsten en skyldighet att 
erbjuda annat boende på skälig nivå.241 Detta fall kan ha betydelse när en-
skilda vid risk för en påtvingad avflyttning kan lösa sin boendesituation ge-
nom att exempelvis tillfälligt flytta in hos släkt, vänner eller bekanta eller 
genom andra typer av tillfälliga boendelösningar. Samtidigt innebär begrep-
pet ”skälig levnadsnivå” vid risk för en påtvingad avflyttning att en sökande 
inte kan räkna med bistånd till en standard som överskrider denna nivå.242 
        Hyresskulder är den i särklass vanligaste orsaken till att människor ris-
kerar en påtvingad avflyttning.243 Beträffande skulder anförde departements-
chefen vid socialtjänstlagens tillkomst att socialt bistånd till skulder ibland 
kan bli aktuellt. Skulder omfattas således i vissa fall av socialtjänstlagen.244 
Bistånd till skulder bör enligt rättspraxis ges en rehabiliterande och förebyg-
gande karaktär.245  Att en person har skulder är emellertid, enligt socialstyrel-
sen, inte speciellt ovanligt och kan normalt knappast betraktas som en be-
lastning. Enligt socialstyrelsen kan socialtjänsten därför se restriktivt på bi-
stånd till skulder i allmänhet och särskilt vad gäller betalning av böter, ska-
destånd och skatteskulder.246 Vid vissa skuldtyper bör emellertid 
socialtjänsten, enligt socialstyrelsen, kunna ta större sociala hänsyn. Det kan 
exempelvis handla om obetalda boendekostnader247 som riskerar att leda till 
att den biståndssökande blir utan bostad.248 De skäl som anges för denna 
bedömning är att de sociala konsekvenserna blir mycket större om sådana 
skulder inte betalas än vid andra skulder.249 Sådana bedömningar ansågs i 
tidigare handböcker vara särskilt viktiga när det gäller barnfamiljer och per-
soner med psykiska funktionshinder.250 Syftet med att bevilja bistånd till en 
skuld kan till exempel vara att det bedöms som nödvändigt för att målet med 
andra insatser, till exempel rehabilitering, ska uppnås. Socialstyrelsen menar 
därutöver att det kan vara bra att följa upp och stötta personer och familjer 
som har haft hyresskulder även efter det att skulderna är betalda för att und-

                                                        
240 Domstolen anför i domen att: ”Frälsningsarméns härbärge uppfyller kravet på skälig lev-
nadsnivå för makarna… under en övergångsperiod. Denna period bör med hänsyn till om-
ständigheterna i målet skäligen inte överstiga en vecka. För tiden därefter av den period som 
angivits i socialnämndens beslut hade ett boende av högre standard bort tillhandahållas ma-
karna.” (RÅ 1994 not. 574). 
241 RÅ 1994 not. 574. 
242 RÅ 1994 ref. 76; Svensson 2000 s. 139; se även RÅ 1996 ref 99. 
243 Stenberg m fl. 2011b s. 78; Nilsson & Flyghed 2004a s.257/261; Flyghed 1995 s. 101; 
Flyghed & Stenberg1993 s. 43. 
244 Prop. 1979/80:1 s. 303; RÅ 1986 ref 9. 
245 RÅ 1986 ref 9; RÅ 1989 ref. 122. 
246 Socialstyrelsen 2013 s. 82; Se exempelvis RÅ 1992 ref 16. 
247 Intressant att notera att socialstyrelsen i den tidigare handboken från år 2003 även nämnde 
elskulder här. I denna nya upplaga av handboken har elskulder strukits. 
248 Man bör här observera att alla hyresskulder som är äldre än en vecka innebär risk att den 
enskilde förlorar bostaden om inte en överenskommelse med hyresvärden finns. 
249 Socialstyrelsen 2013 s. 82. 
250 Socialstyrelsen 2003 s. 75.  
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vika att nya skulder uppstår.251 
      Om en skuld uppstått när en enskild inte haft bistånd till hyreskostnaden 
men skulle varit berättigad detta om en ansökan gjorts bör bistånd ges till 
skulden även om den sökande exempelvis lånat till kostnaden.252 Med stöd av 
rättspraxis menar socialstyrelsen vidare att häktade och personer som avtjä-
nar en faktisk strafftid på högst sex månader bör ges ekonomiskt bistånd till 
faktiska boendekostnader under hela häktningstiden respektive strafftiden 
om de annars riskerar att bli bostadslösa.253 Samtidigt menar socialstyrelsen 
att: 

 … en social bedömning naturligtvis inte behöver innebära att socialtjänsten 
måste ge bistånd till skuld efter skuld för boendekostnader och att den enskil-
des egna ansvar helt upphör.254  

 
I vissa fall menar socialstyrelsen att det kan vara ett rimligt alternativ att den 
biståndssökande flyttar om det finns en ny bostad tillgänglig.255 Vid sådana 
påtvingade avflyttningar kan det boende som människor i praktiken flyttar 
till ibland omfattas av socialstyrelsens hemlöshetsbegrepp. Det kan exem-
pelvis handla om boende på hotell, vandrarhem, jourlägenheter m.m.256 I 
andra fall kan det handla om att socialtjänsten i samråd med hyresvärden tar 
över kontraktet för avflyttningsbostaden och sedan hyr ut den till de berörda 
genom ett så kallat ”socialt kontrakt”.257 
       Har den sökande bostadsbidrag och det dessutom finns synnerliga skäl 
kan socialnämnden vända sig till försäkringskassan med en begäran att utbe-
talningen ska gå direkt till nämnden för att skydda den enskildes boende. 

Exempel på synnerliga skäl i detta sammanhang är att det är klarlagt att bo-
stadsbidraget används för att finansiera missbruk av alkohol eller narkotika, 
spelmissbruk, eller liknande.258 
        Om en sökande har vissa egna inkomster har socialnämnden en möjlig-
het att bevilja bistånd mot återkrav.259  

Socialtjänstens vräkningsförebyggande uppdrag i övrigt 
Socialtjänsten anses ha ett vräkningsförebyggande uppdrag i vilket ingår att i 
möjligaste mån skydda kvarboendet i en befintlig bostad. Socialtjänsten bör 
enligt socialstyrelsen arbeta både aktivt och ihärdigt vid vräkningshot i vilket 
                                                        
251 Socialstyrelsen 2013 s. 83. 
252 Socialstyrelsen 2013 s. 83; SOSFS 2013:1 s.15; se även RÅ 84 ref 2:27. 
253 RÅ 83 2:79. 
254 Socialstyrelsen 2013 s. 83. 
255 a.a.a.s. 
256 Stenberg m fl. 2011b s. 169 f. 
257 Se exempelvis Boverket 2011; Sahlin1996, 2000, 2005, 2007. 
258 Socialstyrelsen. 2008, s. 59. 
259 Socialtjänstlagen 9 kap. 2 §. 
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ett beaktande av den hyresrättsliga återvinningsfristen ingår.260 En viktig 
förutsättning för att kunna motverka vräkningar är, enligt socialstyrelsen, att 
kommunerna identifierar så kallade riskfaktorer för vräkning. Exempel på 
individuella riskfaktorer kan vara långvarig arbetslöshet, hyresskulder, miss-
bruksproblem, psykisk ohälsa, långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd 
samt tidigare hot om vräkning.261 
        Regeringens hemlöshetssamordnare delar in det vräkningsförebyggande 
arbetet i direkt och indirekt förebyggande arbete.262 Direkt vräkningsföre-
byggande åtgärder är exempelvis att kommunerna inrättar särskilda vräk-
ningsförebyggande tjänster i syfte att fungera som en länk mellan hyresvärd 
och socialtjänst och som i ett tidigt skede kan identifiera hyresgäster som 
kan behöva stöd med sitt boende.263 Vräkningsförebyggare kan också arbeta 
uppsökande genom att ta personlig kontakt med hyresgäster som riskerar en 
vräkning för att erbjuda stöd. Vidare kan socialtjänsten i trepartssamtal till-
sammans med hyresgäst och hyresvärd undersöka alternativ för en hyresgäst 
som riskerar vräkning. Sådana förhandlingar kan leda till att en avbetal-
ningsplan upprättas, att socialtjänsten övertar hyreskontraktet eller åtar sig 
betalningsansvaret under en begränsad tid. Även boendestöd och hyresråd-
givning ges som exempel på direkt vräkningsförebyggande insatser.264 Till 
det direkt vräkningsförebyggande arbetet får också ekonomiskt bistånd till 
en hyresskuld anses höra.  
         Indirekt vräkningsförebyggande insatser uppges exempelvis vara bud-
get- och skuldrådgivning och så kallade ”egna medel”.265 ”Egna medel” är ett 
bistånd som socialtjänsten kan lämnas till människor som har egna inkoms-
ter men som av något skäl har svårigheter med att hantera sin ekonomi.266 
Biståndet innebär att personens alla inkomster överförs direkt till socialför-
valtningen som sedan betalar hyra och andra räkningar med pengarna. Över-
skottet överförs sedan till den enskildes konto. Ibland kan överskottet port-
ioneras ut veckovis. ”Egna medel” beskrivs vara ett frivilligt bistånd som när 
som helst kan sägas upp. Många kommuner menar att ”egna medel” är ett 
mycket bra och i vissa fall nödvändigt bistånd, framförallt när klienterna har 
missbruksproblem och/eller lider av psykisk ohälsa. 267 ”Egna medel” besk-
rivs också vara en bra insats i väntan på att en god man har tillsatts. Ibland 
kan en kommun ställa som krav på klienten att denne måste acceptera ”egna 
medel” som insats för att en hyresskuld ska beviljas.268  I tidigare studier 
framkommer emellertid också uppfattningen att egna medel innebär att män-
                                                        
260 Socialstyrelsen 2008 s. 26/54. 
261 a.a. s. 58. 
262 Anefur 2014 s. 38 ff.; se även Stenberg m fl. 2011b s 155 ff.; Socialstyrelsen 2008 s. 54 ff. 
263 Se exempelvis Holmdahl m fl. 2006. 
264 Anefur 2014 s. 38 ff. 
265 a.a. s. 38. 
266 Ibland används begreppet ”förmedlingsmedel” för samma sak. 
267 Stenberg m fl. 2011b s. 158 f. 
268 a.a.a.s. 
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niskor fråntas ansvaret för sin egen situation. Insatsen uppfattas också som 
krävande och tungrodd, vilket bland annat har att göra med att det kan bli 
oändliga diskussioner med klienter som vill ha utbetalningar som ligger ut-
anför den överenskommelse som har träffats.269 Personliga ombud för perso-
ner med psykiska funktionsnedsättningar beskrivs också ibland ha en indi-
rekt vräkningsförebyggande funktion.270  

                                                        
269 a.a.a.s. 
270 Anefur 2014 s. 38. 
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Kunskapsläget 

Studiens syfte har varit att undersöka vad som är ”rätt” i den svenska social-
tjänstens arbete med påtvingade avflyttningar. Detta syfte ger studien en 
nationell prägel genom att objekt för studien utgörs av det svenska regelsy-
stemet och den svenska socialarbetarkontexten. Redogörelsen för kunskaps-
läget har mot denna bakgrund en tyngdpunkt på svensk forskning.  
        Elektroniska sökningar har gjorts i bland annat; Academic Search 
Premier EBSCOhost, HeinOnline, ProQuest, Artikelsök, IBSS: The Internat-
ional Bibliography of Social Sciences, LIBRIS, Social Sciences Citation 
Index, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts. De sökord som 
använts har i olika kombinationer varit: socialtjänst, socialt arbete, kommun, 
ekonomiskt bistånd, beslut*, vräk*, lag, socialtjänstlag, lagtillämpning, hyra, 
hyresskuld, diskretion, skön, social services, social work, support, assistance, 
financial support, social assistance, evict*, move, housing, law, rent, rent 
arrear, discretion, decision-making. I den funna litteraturen har referenslis-
torna använts för kedjesökning.  
        Framförallt har refereebedömda artiklar tagits med i översikten men i 
vissa fall har även studier som inte granskats på detta sätt inkluderats. Detta 
motiveras av att det område som undersökts är relativt obeforskat. När så har 
varit möjligt har avsaknaden av refereebedömning markerats i en not. I över-
sikten redovisas också viss myndighetsstatistik. 
       Nedan följer först en redogörelse för ”påtvingade avflyttningar” ur olika 
kunskapsperspektiv. Därefter redovisas forskning av betydelse för bistånds-
bedömningen vid risk för en påtvingad avflyttning. 

Påtvingade avflyttningar 
 
Händelseförlopp som kan leda till en vräkning beskrivs i grunden på ett 
likartat sätt i olika länder och följer vanligen de tre stegen; informellt på-
tvingad avflyttning, formellt påtvingad avflyttning och vräkning (se be-
greppsförklaringar). Processen kan karaktäriseras av ett successivt ökat tryck 
på hyresgästen att flytta. I olika länder kan emellertid processens förutsäg-
barhet och längd uppvisa stora variationer. I en deskriptiv studie som kartlagt 
det rättsliga förloppet vid vräkningar med utgångspunkt från hanteringen i 
domstol i 109 länder kan konstateras att denna process omfattade från 29 
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dagar (Uganda) till 1080 dagar (Polen).271 I Sverige tar processen cirka 160 
dagar.272 Sverige skiljer emellertid ur ett internationellt perspektiv ut sig ge-
nom att en majoritet av de påtvingade avflyttningarna inte behandlas av 
domstol. Processen hos kronofogden är betydligt snabbare och tar idealt sett 
60 dagar. För närvarande pågår ett projekt inom FEANTSA som syftar till at 
skapa en överblick över påtvingade avflyttningar i EU ur bland annat ett 
rättsligt perspektiv.273 
       Varje år har under 2000- talet cirka 35 0000 ansökningar inkommit till 
kronofogdens summariska process avseende nyttjandet av egendom.274 I 
tidigare studier har emellertid visats att en relativt hög andel av ansökningar-
na omfattat lokaler, parkeringsplatser, kontor och liknande.275 Dessutom 
utgår kronofogdens statistik från kontraktstecknare. Andra människor som 
berörs av ansökningar till kronofogden omfattas inte av statistiken. Det kan 
exempelvis när en ansökan rör en bostad handla om makar, partners, sam-
bos, släktingar, vänner, inneboende, andrahandshyresgäster m fl. Dessa för-
hållanden gör det svårt att uttala sig om hur många människor som berörs av 
en ansökan om en påtvingad avflyttning. Sedan år 2008 har emellertid kro-
nofogden börjat särredovisa vräkningar som berör barn och sedan år 2012 
omfattar statistiken också ansökningar om verkställighet som berör barn. 
Alla ansökningar till kronofogdens summariska process där utslag meddelas 
till hyresvärdens favör leder emellertid inte vidare till en ansökan till verk-
ställighetsprocessen. Det kan finnas olika skäl för detta men som exempel 
kan nämnas att hyresvärden och hyresgästen nått en överenskommelse som 
innebär att hyresgästen flyttar eller bor kvar eller att socialtjänsten tar över 
kontraktet. I dessa och liknande situationer kan hyresvärden återkalla sin 
ansökan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
271 Djankov m.fl. 2003 s. 47 f. 
272 Denna siffra kan jämföras med medianvärdet som i rapporten var 202 dagar. Den genom-
snittliga uppgick i de 109 länderna till 254 dagar. I Norge tar processen 365 dagar, i Danmark 
225, i Finland 120 och på Island 64 (Djankov m fl. 2003 s. 47 ff.). 
273 Human European Consultancy (HEC) VT/2013/056. 
274 Stenberg m fl. 2011b s. 213. Denna studie är inte refereebedömd. 
275 I Nilsson & Flygheds studie uppgick sådana ärenden till 18 procent (Nilsson & Flyghed 
2004a s. 265). 
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Tabell 1. Ansökan om verkställighet och verkställda vräkningar 1993 - 2013276 
 
År Ansökan om vräkning277 Varav verkställda vräkningar 
1993 21566 7606 
1994 20803 7615 
1995 20146 7490 

----- ----- ---- 
2010 9866 3116 
2011 9224 2802 
2012 8814 2616 
2013 8490 2532 
 
Av kronofogdens statistik går det att utläsa att år 1993 - 1995 utgjorde re-
kordår beträffande verkställda vräkningar. 278 Antalet ansökningar om verk-
ställighet och verkställda vräkningar har därefter successivt minskat (tabell 
1). Därutöver har drygt 590 barn berörts av en vräkning varje år under 2010-
talet. Under 2012-2013 har därtill närmare 1800 barn berörts av en ansökan 
om en vräkning. 279  
        Att en vräkning inte verkställs innebär inte att människor får bo kvar i 
bostaden. Tvärtom är de så att hyresgästen vid alla vräkningsansökningar har 
erhållit ett beslut från myndigheterna som innehåller en skyldighet att flytta 
(formellt påtvingad avflyttning).280 I en studie som genomfördes i nio 
svenska kommuner avseende vräkningar av barn kunde det konstateras att 
socialtjänstens vräkningsförebyggande arbete ibland handlade om att hjälpa 
vräkningshotade familjer att flytta innan en vräkning verkställdes. När det 
stod klart att en påtvingad avflyttning inte kunde stoppas var både social-
tjänst och kronofogde aktiva i att förmå familjerna att flytta innan utsatt dag 
för vräkning som ett sätt för familjen att undgå en vräkningsnotering i of-

                                                        
276 I dessa siffror ingår också beslut från hyresnämnderna som lagts till grund för en ansökan 
om en vräkning. 
277 De fall där hyresvärden nöjt sig med ett beslut om en formellt påtvingad avflyttning finns 
inte med här. Dessa siffror säger heller inte hur många människor som faktiskt tvingas flytta 
eftersom mycket kan hända mellan ett beslut om en formellt påtvingad avflyttning och en 
vräkning. Inte heller vid vräkningar flyttar människor alltid. Som exempel kan nämnas den 
situation då socialtjänsten går in och tar över ett kontrakt. Det kan ibland leda till att männi-
skor kan bo kvar i avflyttningsbostaden (hemmet) men, med förändrade kontraktsvillkor 
(Stenberg m fl 2011b s. 94 f.). 
278 Jfr Holmdahl 2009 s. 35. 
279 t.o.m. 2013. 
https://www.kronofogden.se/download/18.3ad14b751432a2e49d15a33/1391076219890/Avhy
sning+1982-2013.pdf 
280 Det finns naturligtvis ingenting som hindrar att hyresvärden ändrar sig efter att ett beslut 
om formellt påtvingad avflyttning fattats av myndigheterna och låter en familj bo kvar. Men, 
det finns heller ingenting som hindrar att hyresvärden står kvar vid myndigheternas beslut 
vilket ansökan om en vräkning får anses vara uttryck för.  
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fentliga register.281 Det kan vara viktigt att notera att skillnaderna mellan 
informellt/formellt påtvingade avflyttningar och vräkningar ibland är för-
sumbara. Det är exempelvis inte ovanligt att kronofogden vid en vräkning 
kommer till en bostad som redan är tömd. Om hyresgästen i denna situation 
glömt att ta med en låda eller lämna in nyckeln till hyresvärden kommer 
händelsen att registreras som en vräkning av kronofogden.282 Amerikanska 
forskare har pekat på betydelsen av att inkludera alla typer av påtvingade 
avflyttningar för att erhålla en förståelse för fenomenet i sin helhet: 

So any honest treatment of this issue must take into account all the ways ten-
ants leave their homes involuntarily, an approach that of course enormously 
complicates the data-gathering problem.283  

 
Kronofogden statistikför också exekutiva försäljningar av bostadsrätter och 
egnahem. I genomsnitt har drygt 2700 fordringsägare årligen ansökt om 
sådana försäljningar under 2010-talet och närmare 1000 av dessa har lett till 
en av kronofogden verkställd försäljning (formellt påtvingad avflyttning). 
Leder dessa försäljningar vidare till en ansökan om vräkning ingår dessa i 
kronofogdens verkställighetsstatistik.  
        Beträffande statistik över förlängningstvister i hyresnämnden så är det 
domstolsverket som svarar för denna. Av domstolsverkets offentliga statistik 
går det att utläsa att de åtta hyresnämnderna i Sverige i genomsnitt handlade 
drygt 2300 ärenden årligen avseende förlängningstvister under 2010-talet.284  
Huruvida hyresvärdens talan bifölls eller avslogs av hyresnämnden framgår 
inte av domstolsverkets statistik. Inte heller redovisas andra som berörs av 
domstolens beslut såsom barn, makar, partners sambos m fl. Huruvida hy-
resnämndens beslut leder vidare till en ansökan om vräkning eller inte skulle 
emellertid hyresnämnden kunna lämna därhän eftersom sådana ansökningar 
som grundar sig på en exekutionstitel från hyresnämnden ingår i kronofog-
dens statistik över ansökningar till verkställighetsprocessen.285 Det saknas 
utöver detta samlad statistik över hur många” informellt påtvingade avflytt-
ningar” som sker årligen där hyresvärden säger upp en hyresgäst utan att 
anlita myndigheterna. Sådana uppgifter är inte offentliga utan skulle förut-
sätta en inrapportering av alla hyresvärdar. Vidare sker påtvingade avflytt-
ningar inom den sekundära bostadsmarknaden.286Många påtvingade avflytt-

                                                        
281 Stenberg m.fl. 2011b s. 219; Se även Holmdahl 2009 s. 37. 
282 Stenberg m fl. 2011b s. 94; I Flyghed & Stenbergs studie från 1991 hade 60 procent flyttat 
vid själva vräkningen (Flyghed & Stenberg 1993 s. 43). 
283 Hartman & Robinsson 2003 s. 466; se även Desmond 2012 s. 95; Avramov 1995 s. 55. 
284 Domstolsverket 2013 s. 30. 
285 Jfr Anefur 2014 s. 23. 
286 Sahlin 1996 173 ff.; se även Boverket 2011 s. 17 ff. 
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ningar är här informella och prövas således överhuvudtaget inte av myndig-
heterna.287  
        I ett europeiskt perspektiv konstaterades redan på 1990-talet att cirka 
400 000 människor vräktes årligen i EU.288 I USA saknas samlad statistik 
men, enligt Hartman & Robinson vräks troligen flera miljoner människor 
årligen.289 Påtvingade avflyttningar i form av vräkningar har också uppmärk-
sammats i flera av våra nordiska grannländer som ett ökande problem.290 I 
Danmark har exempelvis antalet vräkningar mer än fördubblats mellan år 
2002 och år 2010.291 
        En hypotes som lagts fram är att sjunkande vräkningstal hänger sam-
man med att människor överlag får svårare att erhålla ett bostadskontrakt.292 
En förutsättning för att kunna bli vräkt från en hyresbostad är att den en-
skilde har tecknat ett hyresavtal. Sjunkande vräkningstal kan därför korrelera 
med att hyresvärdarna täppt till ingången på bostadsmarknaden.293 I dagslä-
get ställs höga krav på nya hyresgäster för tillgång till ett hyreskontrakt. 
Vanligen krävs referenser, fast inkomst från anställning samt att inga betal-
ningsanmärkningar finns registrerade.294 Inte heller allmännyttiga kommu-
nala bostadsföretag tar längre in potentiella problemhushåll i samma ut-
sträckning som tidigare vilket också kan antas ha effekt på vräkningstalen.295 
I en studie från 2010 av vräkta barnfamiljer säger en hyresvärd: 

Det är ju inte vår ambition att vräka folk. Då har vi ju misslyckats när vi tagit 
in dem.296 

 
Detta uttalande kan tolkas som uttryck för en allt mer ansträngd bostads-
marknad.297 Sjunkande vräkningstal sammanfaller ur detta perspektiv med 
stigande hemlöshetssiffror.298 Emellertid kan också utvecklingen på finans-
marknaden i ett land vara av betydelse för vräkningsutvecklingen. Den 
svenska vräkningsvågen i mitten av 1990-talet med år 1994 som ett rekor-
dår299 kan beskrivas vara ett exempel på betydelsen av sådana förhållan-

                                                        
287 Sahlin 1996 s.119 f. 
288 Avramov 1995 s. 57; se även van Laere 2008; Stenberg m fl. 2011a. 
289 Hartman & Robinson 2003 s. 461. 
290 Høst m fl. 2012; Holm & Astrup 2009; Christensen & Nilsen 2008. 
291 Høst m fl. 2012 s.16 f. 
292 Stenberg 1990 s. 115. 
293 Flyghed 2000 s. 97 f. 
294 Stenberg m fl. 2011b s. 141 f.; Nilsson & Flygheds 2004a s. 260; Flyghed 2000 s. 97. 
295 Anefur 2014 s. 12; Flyghed 2000 s. 97. 
296 Stenberg m fl. 2011b s. 142. 
297 Jfr Flyghed 2000 s. 97 f.; Stenberg 1990 s. 115. 
298 Jfr Socialstyrelsens hemlöshetsberäkningar 1993, 1999, 2005 och 2011. 
299 Detta år verkställdes 7615 vräkningar. 



 57 

den,300 liksom utvecklingen i USA, Grekland och Spanien under 2000-
talet.301  
        Eftersom processen fram till en vräkning är relativt likartad i många 
länder302 finns anledning att anta att det bakom olika vräkningssiffror i 
många fall döljer sig ett större antal informellt och formellt påtvingade av-
flyttningar. Att förhindra vräkningar och informellt/formellt påtvingade av-
flyttningar beskrivs i forskningen som en väg bland flera att minska hemlös-
heten.303 Sedan mitten av 1980-talet har ett flertal svenska studier av påtving-
ade avflyttningar genomförts ur olika perspektiv med fokus på vräkningar.304  

Påtvingade avflyttningar till följd av 
betalningssvårigheter 
Hyresskulder är den i särklass vanligaste orsaken till att människor riskerar 
en påtvingad avflyttning.305 I flera svenska studier har hyresskulder varit den 
utlösande orsaken i 90-95 procent av fallen.306 I en studie från år 1991 var 
hyresskulden för drygt 70 procent av de vräkta mindre än 20 000 kronor.307 
Därefter har ökningen av skulderna varit liten trots 1990-talets kraftiga hy-
reshöjningar.308 I Holmdahls studie av vräkningshotade hushåll i tre kommu-
ner under 2000-talet var den genomsnittliga hyresskulden 16900 kr.309 I en 
studie av vräkta barnfamiljer år 2010 understeg hyresskulderna 20 000 kr för 
över 80 procent av familjerna och drygt hälften hade en skuld som under-
skred 10 000 kronor.310 För de barnfamiljer som vräktes år 2013 var den ge-
nomsnittliga skulden 16000 kronor och för 40 procent underskred skulden 
10 000 kronor.311 Om man tar hyreshöjningar och inflation i beaktande kan 
                                                        
300 Se kronofogdens statistik. 
https://www.kronofogden.se/download/18.3ad14b751432a2e49d15a33/1391076219890/Avhy
sning+1982-2013.pdf 
301 Gili m fl. 2012. 
302 Se Djankov 2003. 
303 Shinn m fl. 2013 s. 327 ff. 
304 Kjellbom & Alexius 2012; Stenberg m fl. 2011b; Holmdahl 2009; Eriksson m fl. 2010; 
Holmdahl m fl. 2006; Löfstrand 2005, 2001; Stenberg 1990, 1988, 1984, Flyghed & Stenberg 
1993; Nilsson & Flyghed 2004a, 2004b; Flyghed 2000, 1995. 
305 Stenberg m fl. 2011b s. 78; Nilsson & Flyghed 2004a s.257/261; Flyghed & Stenberg 1993 
s. 43; se även Stenberg 1984; Desmond 2012; Høst m fl. 2012; Stenberg m fl. 2011a; Holm & 
Astrup 2009; Weiser & Treu 2008; Mele & Miller 2005; Hartman & Robinson 2003; Im-
mergluck 2012; Gili m fl. 2012. 
306 Stenberg m fl. 2011b s. 78; Nilsson & Flyghed 2004a s.257/261; Flyghed & Stenberg 1993 
s. 43. 
307 Flyghed & Stenberg 1993 s. 43. 
308 Stenberg m fl. 2011b s 81; Nilsson & Flyghed 2004b s. 81. 
309 Holmdahl 2009 s. 83. 
310 Stenberg m fl. 2011b s. 81. 
311https://www.kronofogden.se/download/18.1c1a126b144d47801325aaa/1397484652532/for
djupad_statistik_avhysning_barn_2013.pdf 
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konstateras att skulderna har minskat för många av dem som vräks idag i 
jämförelse med på 1990-talet. Parallellt med detta överskrider de samman-
tagna kostnaderna för hyresvärdar, kronofogde och socialtjänst med råge 
skuldbördan för de flesta av dem som tvingas flytta.312  
        Att en så stor andel av de påtvingade avflyttningarna i form av vräk-
ningar sker till följd av betalningssvårigheter har i forskningen bland annat 
ansetts hänga samman med att det är lättare att få till stånd en påtvingad 
avflyttning på grund av betalningssvårigheter än av andra orsaker.313 Även 
om den formella orsaken till en påtvingad avflyttning är bristande hyresinbe-
talning så beskrivs i forskningen också indirekta orsaker som exempelvis 
arbetslöshet, sjukdom, separation och missbruk.314 Det är därutöver väl be-
lagt att gruppen vräkta i långt större utsträckning har ekonomiska problem i 
jämförelse med andra hyresgäster.315 I en svensk studie av vräkta hushåll i 
Stockholms län år 2001 hade hälften av de 702 personer som omfattades av 
studien och som genomlevde en påtvingad avflyttning i form av en vräkning 
försörjningsstöd.316 Människor som är föremål för påtvingade avflyttningar i 
form av vräkning beskrivs också ha sämre både fysisk och psykisk hälsa.317 
De som vräks är också överrepresenterade för olika typer av slutenvård, i 
synnerhet vård för psykiska störningar inklusive missbruksrelaterade diagno-
ser.318 I en rapport från kronofogden beskrivs därutöver hotet om en på-
tvingad avflyttning i sig ha en negativ inverkan på hälsan.319 I Nilsson & 
Flygheds studie från 2001 konstateras att de flesta som genomlevt en på-
tvingad avflyttning i form av en vräkning före densamma haft ett relativt 
stabilt boende genom att de bott i avflyttningsbostaden mer än tre år. Mer än 
hälften av dem som ingick i studien hade bott på vräkningsadressen mer än 
tre år före vräkningen.320 Forskarna menar att det är viktigt att beakta att det 
inte är samma personer som vräks år efter år. Endast en av tio i studien från 
2001 hade tidigare blivit vräkt.321 Ur detta perspektiv kan en påtvingad av-
flyttning ibland vara resultatet av förändrade livsomständigheter som den 
enskilda individen inte har marginaler att hantera. Innan en påtvingad av-
flyttning faktiskt sker kan den enskilde under en ibland ganska lång tid ha 

                                                        
312 SOU 2005:88 s. 130 f. 
313 Nilsson & Flyghed 2004a s. 261; Flyghed 2000 s. 100. 
314 Nilsson & Flyghed 2004a s. 261; Stenberg 1990 s. 81 ff; Se även Kronofogden 2008. 
315 Nilsson & Flyghed 2004a s. 262; Flyghed & Stenberg 1993 s. 47; Stenberg 1990 s.74. 
316 Nilsson & Flyghed 2004a s. 280; I Flyghed & Stenbergs studie från 1993 hade endast 30 
procent av de som genomlevde en påtvingad avflyttning i form av vräkning sökt bostadsbi-
drag (Flyghed & Stenberg 1993 s. 47); I en studie från 2001 hade 90 procent ansökt. Ökning-
en kan dock i viss utsträckning förklaras med att möjligheterna att söka bostadsbidrag begrän-
sats vid denna tid (Nilsson & Flyghed 2004 a s. 280). 
317 Flyghed & Stenberg 1993 s. 41. 
318 a.a. s. 41/50. 
319 Kronofogden 2008 s. 45. 
320 Nilsson & Flyghed 2004a s. 273. 
321 a.a. s. 260. 
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levt på ett ekonomiskt sluttande plan av betydelse för både fysisk och psy-
kisk hälsa.322 
        I internationella studier beskrivs påtvingade avflyttningar i form av 
vräkningar som ett socialt problem med allvarliga folkhälsodimensioner som 
studerats i relation till försämrad hälsa, suicid och ur ett livsloppsperspek-
tiv.323 I en analys av amerikansk bostadspolitik beskrivs kvinnor som utsätts 
för våld i hemmet löpa större risker än genomsnittet att tvingas flytta genom 
en vräkning av ekonomiska skäl.324 Desmond har tillsammans med kollegor 
visat att familjer med barn löper en större risk att bli vräkta än andra hushåll-
styper i USA. Forskarnas slutsatser är att politiker inte bara borde ägna sig åt 
” the front end of the housing process - freedom to obtain housing anywhere 
- but also on the back end: the freedom to maintain housing anywhere”.325  
        I ett flertal svenska studier har två tredjedelar av de människor som 
genomlevt en påtvingad avflyttning i form av en vräkning varit män.326 Både 
Nilsson & Flygheds studie från 2001 och Flyghed & Stenbergs studie från 
1993 avsåg Stockholms län men, könsfördelningen såg likadan ut i Sten-
bergs studie från 1982 som omfattade ansökningar om vräkningar i Handen, 
Falun och Kiruna kronofogdedistrikt.327 En jämförelse kan göras med exem-
pelvis amerikanska studier där en majoritet av dem som tvingas flytta är 
kvinnor.328 Därutöver har det i flera svenska studier konstaterats att det fun-
nits barn i 40 procent av de hushåll som vräkts.329 I Nilsson & Flygheds stu-
die från 2001 i Stockholms län hade en tredjedel av de vräkta kvinnorna 
hemmaboende barn före vräkningen jämfört med sju procent av de vräkta 
männen.330 I en studie från 2010 av alla vräkningshotade hushåll som omfat-
tade barn (442 st) varav 149 hushåll vräktes under årets första nio månader, 
konstaterades att barn bodde stadigvarande i nästan 75 procent av de 
vräkningshotade hushållen.331 Av de vräkningshotade hushållen där barn 
bodde stadigvarande vräktes 30 procent och av hushållen där barn bodde 
periodvis vräktes drygt hälften. I studien konstaterades också att barnen 
var hemma vid vräkningen vid 16 procent av de verkställda vräkningar-

                                                        
322 Kronofogden 2008 s. 50. 
323 Immergluck 2012; Gili m fl. 2012; Burgard m fl. 2012; McDonald 2011; van Laere m.fl. 
2008, 2009; Christensen & Nielsen 2008; Stach & Wasserman 2007; Serby m fl. 2006. Här 
redovisade studier representerar endast exempel på internationella studier ur dessa perspektiv 
och utgör inte en uttömmande genomgång av internationell forskning på området vilket skulle 
avvika alltför mycket från studiens syfte. 
324 Baker m fl. 2010 s. 431; se även Lewinson m fl. 2014. 
325 Desmond m fl. 2013 s. 303. 
326 Nilsson & Flyghed 2004a s. 261; Flyghed & Stenberg 1993 s. 39; Stenberg 1984 s. 33.  
327 Stenberg 1984 s. 33.   
328 Hartman & Robinsson 2003 s. 467. 
329 Nilsson & Flyghed 2004a s. 269; Flyghed & Stenberg 1993 s. 44.  
330 Nilsson & Flyghed 2004a s. 270. 
331 Stenberg m fl. 2011b s.84 ff. 
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na.332 Desmond som studerat vräkningar av barn i USA fann att det fanns 
barn i 62 procent av de hushåll som vräktes. Forskarna menade därutöver 
att förekomsten av barn i ett hushåll i sig utgjorde en ökad risk för att 
familjer vräks.333 

Konsekvenser av påtvingade avflyttningar 
En påtvingad avflyttning ändrar vanligen inte på de ursprungliga skälen till 
att avflyttningen aktualiserades vare sig på individuell eller strukturell nivå. 
Istället finns stor risk att problemen flyttar med och att de människor som 
berörs bara fått ytterligare problem att brottas med.334Den som blir av med 
sin bostad har mycket svårt att behålla jobbet och även att upprätthålla soci-
ala relationer till barn och andra anhöriga.335 Flyghed menar därutöver att få 
händelser skapar en så stor risk för en dramatiskt försvagad position på bo-
stadsmarknaden som en vräkning.336 I både internationella och svenska stu-
dier har fastställts en koppling mellan vräkningar och efterföljande hemlös-
het samt förekomsten av funktionshinder och försämrad både fysisk och 
psykisk hälsa.337 Flyghed & Stenberg försökte i en studie från 1993 lokalisera 
alla som vräkts i Stockholms län ett år efter vräkningen vilket visade sig vara 
ogörligt för 30 procent. Att många vräkta ”försvinner” varje år, är något som 
enligt dem talar för att det finns en koppling mellan vräkning och hemlös-
het.338 I socialstyrelsens hemlöshetskartläggning från 2011 framgår att vräk-
ning är en orsak till hemlöshet för många hemlösa.339 Flertalet av dem som 
ingick i Nilsson & Flygheds studie, av 702 vräkningar i Stockholms län un-
der 2001, hade 18 månader efter den påtvingade avflyttningen fortsatt svag 
koppling till bostadsmarknaden.340 Vräkningen kan enligt forskarna påskynda 
processer som leder till temporär, och i värsta fall permanent, hemlöshet. 
Hur boendesituationen ser ut och hur många som är hemlösa till följd av en 
informellt eller formellt påtvingade avflyttningar saknas det kunskap om. 
        I Nilssons & Flygheds sökte knappt hälften ekonomisk hjälp efter vräk-
ningen.341 Endast fyra av 36 vräkta barnfamiljer hade en egen bostad 18 må-

                                                        
332 Stenberg m fl. 2011b s. 3. 
333 Desmond m fl. 2013 s. 315. 
334 Nilsson & Flyghed 2004b s.19; Flyghed & Stenberg 1993 s. 41/50. 
335 Nilsson & Flyghed 2004b s. 19. 
336 Flyghed 2000 s. 109. 
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nader efter vräkningen.342 Sammanfattningsvis finns en relativt skarp kritik 
mot socialtjänstens arbete med påtvingade avflyttningar.343 Exempelvis skri-
ver Nilsson & Flyghed att: 

Kritiken mot de samhälleliga instanser som ska motverka marginalisering och 
social exkludering, i detta sammanhang främst socialtjänsten, blir därmed 
hård. I synnerhet som det i flera fall handlar om hushåll med tillfälliga och re-
lativt små skulder.344 

 
Efter en påtvingad avflyttning kan det, om de berörda inte lyckats ordna ett 
nytt boende, bli aktuellt med boende på vandrarhem, hotell, olika former av 
jourboenden, inneboenden hos släktingar och vänner, med mera.345 Mot bak-
grund av att människor som tvingas flytta i en majoritet av fallen gör det på 
grund av ekonomiska svårigheter kan det antas att de vanligen inte har en 
ekonomi som klarar av kostnaderna för den här typen av boenden. Om inte 
förr kan därför den påtvingade avflyttningen aktualisera insatser från social-
tjänsten i detta skede. Socialtjänstens kostnader vid påtvingade avflyttningar 
är svåra att uppskatta i sin helhet. Oavsett om en påtvingad avflyttning sker 
till följd av en vräkning eller om den är informellt eller formellt påtvingad 
kan myndigheten tvingas betala hotellrum och liknande för de som berörs. 
Kostnaderna för detta uppskattades år 2005 till mellan 12 000 och drygt 30 
000 kronor i månaden.346 Det saknas indikationer på att dessa kostnader 
skulle ha minskat. Tvärtom kan inflation och kostnadsutvecklingen i sam-
hället i övrigt leda till antagandet att de snarare har ökat. När läget på bo-
stadsmarknaden är ansträngt kan dessa kostnader löpa under en ibland 
mycket lång tid och på årsbasis kan det således handla om kostnader mellan 
drygt 140 000 och 360 000, i varje enskilt fall, till följd av olika typer av 
påtvingade avflyttningar. I en inventering av de svenska kommunernas bo-
endeinsatser för utsatta grupper och konstateras att boendestöd med soci-
alpsykiatrisk inriktning är den vanligaste boendeinsatsen följt av sociala 
kontrakt.347 Övriga insatskategorier utgörs av; boendestöd inom IFO, vårdbo-
ende, träningslägenheter, kategoriboende, jour- och lågtröskelboenden och 
härbärgen, hotell, camping, utslussningsboenden, halvvägshus och inackor-
deringshem.348 De flesta av dessa boenden ingår i det som brukar beskrivas 
som ”den sekundära bostadsmarknaden”.349 Den sekundära bostadsmark-
naden där socialtjänsten agerar hyresvärd fortsätter enligt Boverket att 
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344 Nilsson & Flyghed 2004a s. 282. 
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växa.350 Boverket och socialstyrelsen definierar den sekundära bostadsmark-
naden som: 

(K)ommunernas utbud av boendelösningar för personer som inte själva kan 
skaffa sig en bostad, eftersom de av olika anledningar inte blir godkända som 
hyresgäster på̊ den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boen-
delösningar som är kopplade till någon form av hyresavtal, vanligtvis andra-
handskontrakt, där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor el-
ler regler.351 

 
Sahlin har i sin avhandling använt en enkät ställd till bostadsförmedlingar 
och individ- och familjeomsorgen i landets då 284 kommuner, fallstudier av 
ett boendeprojekt i Malmö år 1990- 1995 vari upprepade intervjuer (35 st) 
med boendesekreterare ingick samt deltagande observationer vid 47 grupp-
möten inom projektet.352 I avhandlingen visar Sahlin bland annat på dynami-
ken inom den sekundära bostadsmarknaden, där socialtjänsten och allmän-
nyttiga bostadsföretag tillämpar olika typer av utestängningstekniker. De 
utestängningstekniker som används och annan gränskontrollerande verk-
samhet bidrar, enligt Sahlin, till att upprätthålla en sekundär bostadsmark-
nad.353 För fastighetsägaren minimeras riskerna vid uthyrning till personer 
som har hyresskulder och liknande i bagaget. För hyresgästerna innebär så 
kallade sociala kontrakt att besittningsskyddet satts ur spel och att boendet är 
villkorat.354 Särskilda boendevillkor kan exempelvis vara att hyresgästen inte 
får ha husdjur eller låta vänner och bekanta sova över.355 Inom socialtjänsten 
används boenden inom den sekundära bostadsmarknaden ofta som en belö-
ning för gott och regelrätt uppträdande vilket i princip innebär total avhåll-
samhet från alkohol, sociala och sexuella relationer i ett anvisat boende.356  
      Den sekundära bostadsmarknaden organiseras ofta som en ”boendet-
rappa” där socialtjänstens klienter ska kunna kvalificera sig steg för steg för 
att slutligen nå målet med att få ett eget förstahandskontrakt på den reguljära 
bostadsmarknaden.357 Löfstrand menar att ansvaret för bostadslösheten flyt-
tats till en kommunal nivå vilket har inneburit en förskjutning från att se 
bostadslöshet som ett bostadsproblem till att i stället se det som ett individu-
ellt socialt problem.358  

                                                        
350 Boverket 2011 s. 17 ff. 
351 a.a. s. 9. 
352 Sahlin 1996 s. 41 ff. 
353 a.a. s. 227 ff. 
354 Boverket 2011 s. 9 f. 
355 Sahlin 2000 119 f. 
356 Löfstrand 2005 s. 312. 
357  Boverket 2011 s. 17 ff.; Sahlin 2000 122 f. 
358 Löfstrand 2005 s. 310 f.; se även Thörn 2004 s. 246. 
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Socialtjänsten och påtvingade avflyttningar  
 
Socialtjänstens vräkningsförebyggande uppdrag innebär att socialtjänsten 
kan arbeta på en mängd olika sätt för att hjälpa människor med kvarboende i 
en befintlig bostad.359 Denna studie har avgränsats till att endast undersöka 
socialtjänstens roll i teori och praktik vid bedömning av ekonomiskt bistånd 
som insats vid risk för en påtvingad avflyttning. Av detta skäl redovisas 
främst forskning som fokuserat biståndsbedömningen vid risk för en på-
tvingad avflyttning men också ett urval av studier som intresserat sig för 
bedömningen av ekonomiskt bistånd mer generellt.360 

Inledande kontakt m.m. 
Den första kontakten mellan enskilda och socialtjänsten äger ofta rum via 
telefon på en mottagningsenhet där en preliminär bedömning av den enskil-
des behov och eventuella rätt till bistånd görs.361 Vid risk för en påtvingad 
avflyttning kan det ibland vara socialtjänsten som tar den första kontakten 
per telefon. Det förekommer också att socialarbetare söker upp den som 
riskerar en påtvingad avflyttning i hemmet.362 Detta förfarande är särskilt 
vanligt när det gäller barnfamiljer som riskerar en påtvingad avflyttning till 
skillnad från ensamstående vuxna.363 Flyghed har i en studie under perioden 
1988–1993 i fyra kronofogdedistrikt (Malmö, Stockholm, Uppsala och 
Umeå) visat att drygt tre fjärdedelar av socialnämnderna kontaktade samtliga 
hushåll som blivit uppsagda medan 11 procent endast kontaktade barnfamil-
jer.364 I en replik på denna studie som avsåg perioden 1995–2005 visade re-
sultaten på en viss förbättring. Nu hade 81 procent av socialnämnderna kon-
taktat samtliga hushåll som blivit uppsagda och 4 procent hade endast kon-
taktat barnfamiljer. 365  Nästintill alla kommuner hade rutiner för handlägg-
ning när underrättelser om uppsägning från hyresvärdarna inkom. 366 Redan 
vid den första kontakten kan den sökande ges information av betydelse för 
om denne väljer att gå vidare med en ansökan eller inte.367 
        Nilsson & Flyghed har med utgångspunkt från 702 vräkningar som 
genomförts i Stockholms län år 2001 genomfört telefonintervjuer med 96 

                                                        
359 Anefur 2014 s. 38 ff. (denna rapport är inte refereebedömd); Stenberg m fl. 2011b s 155 
ff.; Socialstyrelsen 2008 s. 54 ff. 
360 För en historisk översikt avseende sociallagstiftningen i Sverige se Åström 2000. 
361 Minas 2005 s. 48; Cedersund 1992 s.44; Billquist 1999 s. 273. 
362 Stenberg m fl. 2011b s. 155; Holmdahl 2009 s. 89; Flyghed 2005 s. 238; se även socialsty-
relsen 2008 s. 73. 
363 Stenberg m fl. 2011b s. 155/186; Holmdahl 2009 s. 107; Löfstrand 2005 s. 242 f. 
364 Flyghed 1995 s. 108. 
365 Flyghed 2005 s. 229. 
366 a.a. a.s. 
367 Nilsson & Flyghed 2004a s. 276; jfr Minas 2005 s. 54. 
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vräkta hushåll samt några längre besöksintervjuer.368 Vid intervjuerna fråga-
des om barn ingick i hushållet vid vräkningen vilket var fallet i närmare 40 
procent av de vräkta hushållen.369Av barnfamiljerna i studien visade sig fyra 
femtedelar ha haft kontakt med socialtjänsten i samband med vräkningen. I 
fyra av fem fall var emellertid socialtjänsten inte närvarande när vräkningen 
verkställdes. Detta menade forskarna torde ha sin förklaring i att flertalet av 
de vräkta redan flyttat eller inte själva var hemma vid vräkningen. För de 
som i studien svarat att de bodde kvar och också var hemma vid vräkningen 
var i regel socialtjänsten på plats vid verkställigheten.370 Av dem som var i 
kontakt med socialtjänsten i samband med vräkningen, var det en tredjedel 
som ansåg att de fått hjälp. I endast ett fall upplevde intervjupersonen att 
socialtjänsten varit till stor hjälp. I Nilsson & Flygheds intervjuer framkom 
två skäl till att de vräkta barnfamiljerna inte hade tagit kontakt med social-
tjänsten. Dels fanns en rädsla att bli av med barnen och dels fanns en ovilja 
att behöva vända ut och in på sig inför socialarbetarna. Knappt hälften sökte 
ekonomisk hjälp efter vräkningen.371  

Klientkategoriseringar 
Löfstrand har i sin avhandling analyserat den lokala hemlöshetspolitiken i 
Luleå och Göteborg genom 55 intervjuer och uppföljningsintervjuer med 34 
bostadslösa och 4 vräkningshotade människor samt 25 intervjuer med repre-
sentanter för myndigheter, företag och organisationer.372 Socialarbetares 
kategoriseringsarbete bygger enligt Löfstrand på professionell kunskap och 
praktisk erfarenhet som präglas av och reproducerar institutionella diskur-
ser.373 Problem- och klientkategoriseringar kan vara mer eller mindre expli-
cita och här kan klientens kännedom om socialtjänsten vara av betydelse för 
dennes möjligheter att få hjälp.374 Den inledande konstruktionen av en klient 
går enligt Johansson till enligt följande: 

… individen förenklas till för organisationen hanterligt format genom att man 
bara fäster avseende vid sådana karaktäristika som faller innanför området för 
organisationens specialisering, och utifrån sina speciella egenskaper placeras 
sedan den blivande klienten i någon lämplig, av organisationen i förväg defi-
nierad och tillhandahållen, administrativ kategori. Först när det är gjort, när 
individen så att säga fått en byråkratisk identitet, är det möjligt för organisat-
ionen att ta sig an dennes ärende.375 

 
                                                        
368 Nilsson & Flyghed 2004a s. 265 ff. 
369 a.a. s. 269. 
370 Nilsson & Flyghed 2004a s.274 f. 
371 a.a.a.s. 
372 Löfstrand 2005 s. 59 ff. 
373 Löfstrand 2005 s. 187. 
374 Löfstrand 2005 s. 189. 
375 Johansson 1992 s. 51.  
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Olika klientkategoriseringar kan också vara av betydelse i förhållande lokala 
prioriteringar.376 Utöver barnfamiljer beskrivs ibland människor med psykisk 
ohälsa och demens som prioriterade vid risk för en påtvingad avflyttning.377 
Holmdahl, har genom intervjuer med 9 handläggare på olika bostadsbolag, 
15 socialarbetare och 12 vräkningshotade klienter samt deltagande observat-
ioner studerat hur hotet om en vräkning hanterats i tre kommuner i Stock-
holms län.378 I studien lyfte vissa av de intervjuade socialarbetarna fram prio-
riteringar som ett särskilt problem. Exempelvis beskrevs att ensamstående 
vuxna med mer legitima förklaringar till situationen än en barnfamilj inte 
fick hjälp med hänvisning till att de inte tillhörde en prioriterad grupp.379 
Socialarbetares diskretionära beslutsutrymme kan således påverkas och in-
skränkas av politiskt initierade beslut på gruppnivå. Detta kan i sin tur ha 
inflytande över vilken roll socialarbetaren kan ha/inta380 vid risk för en på-
tvingad avflyttning med betydelse för vilken roll klienten kan ha/inta.381  För 
klientens del kan en förutsättning för vidare behandling och hjälp vara att 
denne accepterar de kategoriseringar som socialtjänsten gör.382 Krav på kli-
enten att denne ikläder sig socialtjänstens kategoriseringar kan leda till ett 
cyniskt rollspel, där klienten accepterar olika tillskrivna roller som en förut-
sättning för hjälp med exempelvis kvarboendet i en befintlig bostad.383 Den 
folkliga föreställningen att biståndstagare till stor del består av så kallade A-
lagare och andra av samhällets olycksbarn hade, enligt Salonen, en begrän-
sad relevans fram till 1980-talet. Därefter har denna föreställning mist sitt 
förklaringsvärde.384   
        Vid risk för en påtvingad avflyttning till följd av betalningssvårigheter 
är en möjlig och inledande administrativ klientkategori en ”potentiellt eko-
nomiskt behövande”. ”Potentiellt ekonomiskt behövande” personer bokas in 
för ett besök och vidare utredning.385 Övriga avvisas eller hänvisas vidare till 
andra enheter eller samhällsorgan.386  

                                                        
376 Se exempelvis Wörlén 2010; Åström 2004; Bergmark 1995. 
377 Holmdahl 2009 s. 117. 
378 Holmdahl 2009 s. 66. 
379 Holmdahl 2009 s. 107. 
380 Ett flertal studier har intresserat sig för vilken/vilka roller socialtjänsten har/tar. Se exem-
pelvis Runquist 2012 s. 173 ff.; Jacobsson 2006 s. 32 f; Nordlander 2006 s. 44.; Lindelöf och 
Rönnbäck 2004 s. 68; Carlsson 2003 s. 194; Billqvist 1999 s. 271; Kullberg 1994 s. 184. 
381 Jfr Löfstrand 2005 s. 325 f.; Billquist 1999 s. 274 ff.; Sahlin 1994 s 27 ff. 
382 Löfstrand 2005 s. 191. 
383 Jfr Goffman 2000 s. 25 ff.; se även Löfstrand 2005 s. 190. 
384 Salonen 2000 s.52. 
385 Minas 2005 s. 48; Cedersund 1992 s. 40. 
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Utredning vid risk för en påtvingad avflyttning 
Holmdahl menar att utredningar vid risk för en påtvingad avflyttning i form 
av en vräkning innehåller flera faser.387 I inledningsfasen bekantar sig social-
arbetaren och klienten med varandra och mer allmän information lämnas. 
Därefter kommer en fas som handlar om varför klienten inte betalat sin hyra. 
Här ges klienten ett visst utrymme att förklara vad som hänt. Klientens för-
klaringar utgörs ofta av långa kedjor av händelser som resulterat i det nuva-
rande hotet mot bostaden. Det kan handla om skador, sjukdom, oansvariga 
pappor, försenade och felaktiga utbetalningar samt problem med barnen. 
Nästa fas omfattar klientens ekonomiska situation. Här kartläggs klientens 
ekonomiska förhållanden och när hyresskulden uppstod. Socialarbetaren 
ställer konkreta frågor som klienten förväntas besvara och en ekonomisk 
beräkning görs i förhållande till försörjningsstödsnormen. Här kan också en 
ansökan om bistånd till en hyresskuld fyllas i. Nästa fas innefattar en utred-
ning av vad klienten gjort själv för att inte förlora sin bostad. Här undersöks 
om klienten kontaktat hyresvärden, försökt låna pengar, kontaktat arbetsgi-
vare eller om klienten på andra sätt försökt reducera sina utgifter. I avslut-
ningsfasen summerar socialarbetaren den information som framkommit samt 
beskriver eget framtida ageranden som exempelvis att kontakta hyresvärden 
eller kronofogden. Socialarbetaren uppmanar också klienten att agera på 
olika sätt. Det kan exempelvis handla om att komma in med handlingar som 
styrker de uppgifter som lämnats, att betala in så mycket som möjligt av den 
eventuella hyresskulden, att inte prioritera andra utgifter, att skaffa autogiro, 
att eventuellt låna pengar av släkt eller vänner, att söka olika sorters ekono-
miska bidrag, att söka skuldsanering, att gå̊ med i hyresgästföreningen eller 
att försöka byta bostad. Det kan här också handla om att slussa klienten vi-
dare till andra enheter.388  
         Cedersund har studerat språkliga och kommunikativa processer vid 
handläggningen av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten genom intervjuer 
med 25 klienter och 15 handläggare på tre socialkontor i två medelstora 
svenska städer. I studien har hon använt ljudbandsinspelningar, deltagande 
observation och egna anteckningar.389 Cedersund beskriver handläggningen 
av bistånd som en blankettkultur.390 Ansökningsformulär är vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd av central betydelse för samtalens innehåll och struk-
tur.391 
        I en rapport av Stenberg m fl. avseende vräkningar av barnfamiljer år 
2010 genomfördes enkätstudier och intervjuer med 16 representanter för 
kommunala och privata hyresvärdar, 20 intervjuer med 33 representanter för 

                                                        
387 Holmdahl 2009 s. 120; se även Billquist 1999 s. 105. 
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389 Cedersund 1992 s. 155. 
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socialtjänsten samt ett antal kronoinspektörer i nio svenska kommuner.392 I 
studien intervjuades också fyra vräkningshotade familjer varav tre blev 
vräkta samt två vräkta barn.393 I rapporten beskrevs barnfamiljer vara en prio-
riterad grupp inom socialtjänsten. Samtidigt förekom inte i någon av kom-
munerna utredande samtal mellan handläggarna och vräkningshotade barn.394 
Kunskapen om socialtjänstens rättsliga möjligheter att förhindra en på-
tvingad avflyttning visade sig vara obefintlig i de studerade kommunerna. 
Exempelvis hade tidsgränser i hyreslagen av den anledningen ingen praktisk 
inverkan på socialtjänstens utredningsarbete.395 I rapporten beskrevs vidare 
att det ibland förekom en utredningsmetod som liknades vid ett ”chick-
enrace”. Metoden innebar att både socialtjänst och hyresvärden var inför-
stådda med att socialtjänsten skulle betala hyresskulden om familjen inte 
lyckades lösa situationen. Detta informeras emellertid inte familjen om, som 
ibland erhöll bifall så sent som på vräkningsdagen. Detta förhållningssätt 
utgjorde ibland en strategi från socialtjänstens sida för att utreda familjens 
möjligheter att själv lösa en skuld.396  
        Ylvisaker har genomfört intervjuer med 24 klienter och 14 handläggare 
inom socialtjänsten i Norge och Sverige om mötet mellan socialarbetare och 
klient. Mötet med en socialarbetare beskrivs av intervjuade klienter i studien 
som mycket välgörande när de ges utrymme att lyfta fram delar av sitt liv 
som de inte har möjlighet till i andra sammanhang. Det omvända beskrivs 
när klienten upplever sig förminskad, omdefinierad eller ignorerad.397 

Socialarbetares diskretion – studier av normbältet 
Vahlne Westerhäll har analyserat det hon kallar närrätten (olika typer av 
rättskällematerial), principrätten (härledda rätts-och välfärdsstatliga princi-
per) samt basrätten (rättsområdets samhälleliga roll) inom bland annat soci-
altjänstens område från 1950-talet och framåt.398 I studien konstateras att 
skiljelinjerna mellan rätts- och välfärdsstaten inte är särskilt skarp. Välfärds-
staten bygger så att säga vidare på idén om en rättsstat även om begrepp som 
rättssäkerhet ges ett annat innehåll i en välfärdsstat än i en rättsstat. I det 
förstnämnda fallet beskrivs legalitetsnormen ha en normrationell funktion 
och i det sistnämnda fallet ett målrationellt dito.399 En stat där välfärdsmålen 
är viktigare än rätten kan enligt Vahlne Westerhäll kallas en välfärdsstat. I 

                                                        
392 Eda, Gällivare, Haninge, Kiruna, Linköping, Malmö, Norrköping, Nynäshamn och Örebro 
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studien konstateras emellertid att dagens socialrätt ger enskilda allt svagare 
rättsligt skydd bland annat på grund av att den ekonomiska makten lägger 
hinder i vägen.400 Socialrätten har gått från en omfattande formellrättslig 
reglering över en omfattande materiellrättslig reglering till en serviceregle-
ring som lämnar den sociala tryggheten öppen i flera avseenden.401 
        I en studie från 1995 har Hollander undersökt rättighetslagstiftningars 
betydelse för att stärka situationen för människor med omfattande funktions-
hinder.402 I studien har besvärsbilden i alla mål enligt omsorgslagen (727 st) 
granskats år 1986-89 med avseende på bifall, avslag, avskrivna.403 Därtill har 
ett urval av domar från dåvarande Regeringsrätten och kammarrätterna un-
dersökts.404 Analysen av materialet från domstolarna kompletterades med en 
enkätstudie som distribuerats till samtliga landsting samt fördjupade inter-
vjuer med tjänstemän i Skaraborgs och Västerbottens län.405 I studien görs 
också en rättsdogmatisk analys av lagen om särskilda omsorger för psykiskt 
utvecklingsstörda m fl. (omsorgslagen), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt socialtjänstlagen. Hollander menar att rättighets-
komponenterna i socialtjänstlagen är svagare än i exempelvis lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.406 Det beror enligt henne på att soci-
altjänstlagens biståndsbestämmelse inte är uppbyggd som en traditionell 
rättsregel som anger villkor för om lagen är tillämplig och rättsföljd som 
anger konsekvensen av om rätten föreligger.407 Hollander menar således att 
rättsföljden ”bistånd” inte är konkret i den utsträckning som skulle behövas 
för att utgöra en stark rättighetskomponent. Till biståndsbestämmelsens 
”svaga” utformning hör också att lagtexten inte definierar vilka som är berät-
tigade bistånd, istället har biståndsrätten knutits till behovsrekvisitet. Inte 
heller återfinns i socialtjänstlagen några konkreta villkor eller orsaker för att 
en rätt till bistånd ska finnas. Dessa förhållanden gör att lagen å ena sidan 
ger större spelrum vid bedömningen av insatser. Å andra sidan blir den en-
skildes rätt till bistånd svagare än om lagen innehållit tydliga orsaksbeskriv-
ningar och om olika insatser preciserats i lagtext. 408 Hollander menar därutö-
ver att för att rättighetslagar ska fungera förutsätts att de har hög legitimitet i 
betydelsen att myndigheterna är beredda att följa dem även i de fall när till-
lämpningen går myndigheterna emot. Här kan olika både ekonomiska, poli-
tiska och juridiska normer vara av betydelse.409  
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         Flera rättsvetenskapliga forskare har visat att prejudicerande domar 
avseende socialtjänstlagens biståndsbestämmelse är motstridiga.410 Detta 
förhållande kan försvåra förståelsen för det rättsliga normbältet och gränser-
na för det diskretionära handlingsutrymmet vid bedömning av bistånd med 
stöd av socialtjänstlagen. Svensson skriver att: 

… förekomsten av en tämligen omfattande praxis i Regeringsrätten bara i be-
gränsad omfattning har ökat möjligheterna till rättssäkerhet och därmed också 
rättvisa i biståndsfrågor.411 

 
Svensson har bland annat studerat tillämpningen av begreppet ”skälig lev-
nadsnivå” i socialtjänstlagens biståndsbestämmelse. Underlag för studien var 
samtliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrät-
ten) år 1982-1996,412 samtliga domar från kammarrätten i Göteborg under en 
niomånadersperiod år 1995 och ett begränsat urval av domar från länsrätter-
na i Göteborg och Vänersborg år 1996 samt ett urval av domar från tre soci-
alnämnder under åren 1993- 1996.413 Intervjuer genomfördes också med fem 
socialsekreterare, en politiker, fem lagfarna domare och en nämndeman i 
länsrätten samt fyra lagfarna domare vid kammarrätten.414 Svensson intresse-
rade sig särskilt för i vilken utsträckning tillämpningen av socialtjänstlagens 
biståndsbestämmelse kan beskrivas som norm- alternativt målrationell. Han 
konstaterar att när det gäller behovsbedömningen har en normering av beho-
ven i vissa fall kommit till stånd. Utöver försörjningsstödet så handlar denna 
normering om exempelvis boende, hemutrustning och resor men, undantag 
kan bli aktuella när omständigheterna så kräver.415 Ur ett innehållsligt per-
spektiv rymmer emellertid tillämpningen av begreppet ”skälig levnadsnivå” 
ett stort antal vitt skilda bedömningar av diskretionär karaktär på alla nivåer i 
systemet.416  Svensson menar att det därför finns fog för att beskriva lagtill-
lämpningen som i viss utsträckning målstyrd. Det handlar främst om ärenden 
där målen i sig rymmer så många aspekter att det är praktiskt omöjligt att 
formulera normer.417  
        I en mindre studie har Svensson granskat socialrättsligt material för att 
klarlägga möjligheterna till en rättvis och rättssäker biståndsbedömning med 
stöd av socialtjänstlagen. Sammanfattningsvis konstateras att utvecklingen 
gått från en situation där individuella bedömningar betonats till att bistånds-
bedömningen i ökad utsträckning kan beskrivas som normstyrd. Normmäss-
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igheten beskrivs dock långt ifrån som total eftersom många normer har en 
mycket allmän utformning och det i vissa situationer saknas normer överhu-
vudtaget.418 Legitimiteten i socialarbetares rättsliga beslutsfattande beskrivs 
mot bland annat denna bakgrund som skör.419 Svensson anför vidare att helt 
individuella bedömningar inte kan uppfylla kraven på rättvisa och rättssä-
kerhet bland annat eftersom förutsebarheten i sådant fall skulle upphöra att 
existera.420 
         Johansson har analyserat socialbidragstagares förändrade rättigheter 
under 1980- och 1990-talen i syfte att spegla det sociala medborgarskapets 
innebörder i den svenska välfärdsstaten.421 I studien granskas rättsligt materi-
al kopplat till socialtjänstlagens biståndsbestämmelse. Därutöver har tolk-
ningen av biståndsbestämmelsen specialstuderats i dokumentation från soci-
alnämnderna i två kommuner, Norrköping och Linköping. Dokumentstudi-
erna kompletterades med intervjuer med chefer och ledamöter i socialnämn-
den.422 Enskildas rättigheter och skyldigheter har, enligt Johansson, 
förändrats dramatiskt under 1980- och 1990-talen. Tidigare universella am-
bitioner med tonvikt på den enskildes rättigheter har övergetts till förmån för 
en mer selektivt orienterad politik med utgångspunkt från enskildas skyldig-
heter.423 Förändringen innebär bland annat att behov av bistånd inte längre 
endast uppfattas som ett ekonomiskt problem. Istället tolkas ekonomiska 
svårigheter också som ett i övrigt socialt problem. Bistånd uppfattas inte 
längre som en kompensation för strukturella samhällsprocesser.424 

Socialarbetares beslutsfattande och diskretion i 
praktiken 
Innanför det rättsliga normbältet kan idealtypiskt en mängd andra kunskaper 
och normer ges betydelse (se figur 2). En förutsättning för att lagen ska 
kunna tillämpas på detta sätt är emellertid att socialarbetaren har kännedom 
om densamma. Nordlander har i sin avhandling använt ett formulärinstru-
ment som omfattade sju olika delar och som tillämpades av 25 socialarbetare 
på tre socialkontor i Västerbotten avseende 21 ärenden.425 Syftet vara att 
undersöka socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet, med 
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fokus på beslutsöverväganden.426 I avhandlingen uppges lagar och förord-
ningar utgöra kunskapskälla i fem procent av de studerade fallen.427  
        Åström visar på liknande sätt i sin studie av beslutsfattande avseende 
bland annat försörjningsstöd i fyra typkommuner (Laholm, Lomma, Nynäs-
hamn och Strömsund) och ett socialtjänstdistrikt tillhörande Stockholms stad 
(Skärholmen),428 från slutet av 1980-talet att en majoritet av socialarbetarna 
endast konsulterade lagen ibland vid beslutsfattandet. Den första skriftliga 
källa som uppsöktes var istället kommunala riktlinjer.429 Det finns, emellertid 
mot bakgrund av den stora ärendemängden inom socialtjänstens enheter för 
ekonomiskt bistånd där nästan alla beslut idealtypiskt bör fattas med stöd av 
en specifik paragraf- socialtjänstlagens biståndsbestämmelse, anledning att 
anta att bestämmelsen ibland har en internaliserad karaktär. I en studie av 
brittisk socialtjänst konstateras exempelvis att hänvisningar till lagrum inom 
socialtjänsten oftare är implicita än explicita.430 Att lagtexten inte konsulteras 
i varje enskilt fall behöver således inte betyda att lagen inte används. Åström 
menade i sin studie vidare att politiker och tjänstemän har skilda förhåll-
ningssätt vid tolkning av biståndsbestämmelsen. Politikerna utgick från en 
övergripande förståelse för olika förhållanden till skillnad från tjänstemän-
nen som utgick från kunskap om sociala relationer, psykologiska processer 
och social metodik.431 Det sker, enligt Åström, en kommunal normering vid 
sidan om den rättsliga normeringen. Vid beslut om ekonomiskt bistånd ham-
nar socialarbetaren till följd av denna kommunala normering ofta i en norm-
rationell beslutssituation (Om … Så), där den norm som tillämpas inte har 
rättsligt utan kommunalt ursprung (arbetsplatsnormer).432 Enligt Svensson 
finns det regelmässigt riktlinjer som antagits av de högsta beslutande instan-
serna i kommunerna. I de större städerna kan dessa riktlinjer vara mycket 
omfattande och närmast vara av att jämföra med böcker. I mindre kommuner 
förekommer att de endast reglerar vissa speciella frågor.433 
        Biståndsbedömning med stöd av socialtjänstlagen innebär ur ett rättsligt 
perspektiv att klienter med utgångspunkt från lagens rekvisit ska sorteras i 
kategorierna berättigad/ icke-berättigad bistånd.434 Midré menar att denna 
kategorisering sker utifrån en historiskt grundad föreställning om vem som 
är en värdig respektive ovärdig hjälpsökande. Vad som krävts för att uppfatt-
tas som värdig har emellertid varierat över tid men har alltid varit starkt för-
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knippat med arbete som försörjningskälla och den hjälpsökandes moral.435 
De konflikter rörande fördelningen av gemensamma resurser som lagstifta-
ren försökt lösa genom införandet av socialtjänstlagen tenderar att återuppstå 
vid tillämpningen av lagen. Exempelvis har betydelsen av den hjälpsökandes 
moraliska karaktär för rätt till bistånd lyfts fram i flera studier.436  Moralbe-
dömningen har framförallt att göra med i vilken utsträckning klientens eget 
handlande förorsakat det uppkomna hjälpbehovet.437 Att hänvisa till den en-
skildes ansvar beskrivs av Löfstrand som ett generellt sätt att legitimera ne-
gativa åtgärder, som exempelvis avslag, men också för att motivera socialpo-
litiska nedskärningar.438 Kullberg har studerat 60 besökssamtal och 28 be-
slutssammanträden i ärenden om ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.439 
Han har visat att biståndsbedömningen inom socialtjänsten inte bara är en 
moraliserande utan också könsdiskriminerande praktik på så sätt att män 
behandlas hårdare än kvinnor.440  
        Stranz genomförde hösten 2003 och våren 2004 en studie i 11 norrorts-
kommuner i Stockholms län i syfte att klarlägga vilken grad av variation 
som förekommer i beslut om socialbidrag, samt hur dessa variationer kan 
förklaras.441 Enkäter, kommunformulär och vinjetter besvarades av 121 hand-
läggare i de studerade kommunerna. Delar av studien omfattade dessutom 
sekundärdata från 211 respondenter från elva kommuner spridda över lan-
det.442 En slutsats som Stranz drar i sin avhandling är att lokala regelverk fått 
en allt större betydelse över tid.443 Ju mer generösa de lokala bidragsnormer-
na var, desto frikostigare bedömningar tenderade handläggarna att göra.444 
Handläggarnas genomsnittliga ärendebelastning var emellertid, enligt Stranz, 
den organisatoriska faktor som hade störst betydelse för bedömningarna. 
Även om undantag fanns medförde hög ärendebelastning ökad generositet, 
både vad gällde beslut och beviljade summor.445 En något högre grad av ge-
nerositet framkom också i kommuner med en mer hierarkisk struktur och 
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högre specialiseringsgrad.446 Handläggarnas individuella uppfattningar (mo-
ral) tycktes däremot inte spela någon avgörande roll för bidragsbedömning-
arna även om längre erfarenhet av socialt arbete överlag genererade något 
lägre bidragssummor.447 Sammantaget menar dock Stranz att klienterna i 
betydande utsträckning är i händerna på handläggarnas godtycke och att 
förutsebarheten för de bidragssökande är begränsad.448  
        Byberg har i sin avhandling med utgångspunkt från 71 besvarade enkä-
ter samt 418 akter samt spontana samtal och intervjuer med nyckelpersoner i 
två kommuner med höga och två kommuner med låga socialbidragskostna-
der undersökt vilken inverkan organiseringen av det sociala arbetet har på 
bidragskostnaderna och rättssäkerheten för klienter. Hon konstaterar att hög 
grad av handlingsfrihet för handläggare av ekonomiskt bistånd leder till höga 
bidragskostnader, bristande trivsel bland socialarbetarna och lägre rättssä-
kerhet för klienterna.449I högkostnadskommunerna framstod besluten ofta 
som inkonsekventa och omotiverade.450 I lågkostnadskommunerna arbetade 
man systematiskt och medvetet med gällande lagstiftning och domstolsbe-
slut. Här fanns till skillnad från i högkostnadskommunerna också regler och 
rutiner för en så snabb och rättssäker handläggnings som möjligt.451 Enligt 
Byberg kunde handläggarna i lågkostnadskommunerna i högre utsträckning 
beskrivas som professionella. En slutsats som Byberg drar är att offentliga 
serviceorganisationer bör vara såväl hierarkiska som flexibla för att kunna 
möta en föränderlig omgivning.452 
        I studier av socialarbetares diskretionära handlingsutrymme utanför 
Sverige beskrivs en ökad begränsning av den diskretionära friheten. Det 
råder emellertid oenighet inom forskningen om hur omfattande denna be-
gränsning är,453 men också om vilken inverkan sådana begränsningar har på 
socialarbetares möjligheter att agera professionellt.454 Studier från både Au-
stralien, Storbritannien, Canada och USA har påvisat att socialarbetares möj-
ligheter att utöva professionell diskretion har begränsats betydligt i dessa 
länder under senare tid.455 Detta beskrivs som en ideologisk förskjutning mot 
en överordnad styrning av det sociala arbetet genom organisatorisk kontroll, 
regler och metoder.456 Tillväxten av (lokala) förvaltningsregler innebär, en-
ligt Howe, en avgörande maktförskjutning inom offentliga förvaltningar bort 
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från diskretionära bedömningar mot en praxis som definieras av riktlinjer 
och rutiner - designade av administratörer och chefer.457 I Norge har Jessen & 
Tufte genom två enkäter ställda till socialförsäkringstjänstemän och social-
arbetare studerat hur dessa uppfattat sitt diskretionärt handlingsutrymme. 
Enkäten distribuerades under 2004 och 2011 och 1146 personer besvarade 
enkäten. Forskarna konstaterar bland annat att den diskretionära bedömning 
som socialarbetare är utbildade att göra begränsas och utmanas av krav på 
enhetlig praxis och av chefers styrning och kontroll. Chefer beskrivs som 
nyckelspelare i genomförandet av politiska beslut på lokal nivå. Trots led-
ningens kontroll och byråkratiska förfaranden som reglerar många beslut 
kvarstår emellertid ett diskretionärt utrymme för socialarbetarna.458 Hvinden 
har bland annat studerat beslutsfattande inom socialtjänsten i Norge genom 
dokumentstudier och intervjuer med chefer och socialarbetare (45 st) och 
deltagande observationer under en 10 månaders period. 459. Han skriver bland 
annat att: ”When officers were delegated the kind of discretion required to 
promote independence (means-ends judgements) this discretion was exer-
cised less extensively than suggested by the organisational mandates. 460 Dis-
kretionära mål-medel-bedömningar beskrevs i studien ibland som menings-
lösa eftersom de insatser som bedömdes nödvändiga saknades.461 
        Taylor har genom deltagande observationer och 16 intervjuer med soci-
alarbetare och chefer studerat hur diskretion används inom en socialförvalt-
ning i North Carolina. En av de slutsatser som hon drar är att alla socialarbe-
tarna i studien vanligen tolkade det diskretionära utrymmet till myndighetens 
favör. Ett flertal av de intervjuade socialarbetarna hade låg utbildning och 
klienter som saknade arbete blev ständiga påminnelser om vad socialarbetar-
na själva skulle kunna drabbas av om de förlorade sitt jobb vilket påverkade 
regelföljsamhet och användningen av det diskretionära utrymmet. 462 Detta är 
en intressant iakttagelse i förhållande till svenska socialarbetare. Även om 
dessa vanligen har en högre utbildning så kan lydnadsförhållandet i relation 
till den kommun inom vilken de arbetar vara av betydelse för hur de använ-
der sina diskretionära befogenheter. Arbetskontraktet innehåller ett dolt sta-
tusinslag som omfattar arbetsgivarens prerogativ och arbetstagarens under-
ordning.463 Arbetsledning får inte utövas i strid med lag eller goda seder.464 
Ytterst kan dock en arbetstagare som inte uppvisar erforderlig lydnad förlora 
sin anställning men arbetsgivaren har också relativt stora befogenheter att 
exempelvis låta en anställd byta arbetsuppgifter.465 Det saknas kunskap om 
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vilken betydelse lydnadsförhållandet har för socialarbetares professionella 
bedömningar och tolkningar av klienters behov i enskilda fall.   

Biståndsbedömning vid risk för en påtvingad avflyttning 
Av betydelse för biståndsbedömningen vid risk för en påtvingad avflyttning 
är att ekonomiskt bistånd generellt blivit allt mindre tillgängligt och generöst 
under de trettio år socialtjänstlagen varit i kraft. Enligt Bergmark har denna 
förändring skett utan föregående debatt eller rikspolitiska beslut.466 När det 
gäller bistånd utöver försörjningsstödsnormen till exempelvis en hyresskuld 
kan utformningen av kommunala riktlinjer vara av betydelse. Inte sällan är 
dessa utformade på ett sätt som kan verka återhållande på den individuella 
prövningen.467 År 2011 genomförde socialstyrelsen en rikstäckande gransk-
ning av kommunernas riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd med fokus på 
begreppet ”skälig levnadsnivå”. Socialstyrelsen konstaterar att det är ytterst 
sällsynt med lokala tolkningar av begreppet ”skälig levnadsnivå”. Istället 
tenderar riksnormen att bli en måttstock, något myndigheten uppfattar som 
bekymmersamt.468 Drygt hälften av de granskade styrdokumenten bedömdes 
vara delvis eller i överensstämmelse med Socialstyrelsens rekommendation-
er kring hyresskulder.469 
        I en studie av Stenberg från mitten av 1980-talet som jämfört hyres-
värdsansökningar till kronofogden med förekomsten i socialtjänstens register 
avseende 523 hushåll i tre kronofogdedistrikt (Haninge, Falun och Kiruna) 
vräktes närmare hälften (45 procent).470 I studien redovisas att 66 procent av 
de vräkningshotade hushållen var aktuella inom socialtjänsten. Av dessa 
aktuella hushåll ansökte 44 procent om hjälp med hyresskulden och 65 pro-
cent av dessa ansökningar ledde till bistånd.471 I senare studier har konstate-
rats att avslag i samband med risk för en påtvingad avflyttning är vanligt 
förekommande.472 Även om exempelvis barnfamiljer anses vara en priorite-
rad grupp i många kommuner kan avslag meddelas även när en påtvingad 
avflyttning/vräkning omfattar barn.473 Grund för avslag är vanligen att hyres-
skulderna är höga, att den sökande borde ha kunnat betala sin hyra (normö-
verskott), upprepade hyresskulder eller att annat boende finns att tillgå.474 
Ibland uppfattas ett avslag och en därpå följande avflyttning som terapeutisk 
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genom att klienten på så sätt lär sig att agera på ett för sig själv förmånligare 
sätt i framtiden.475 Det är vanligen ensamstående företrädesvis män som blir 
föremål för den här typen av terapeutiska bedömningar.476 Det finns, enligt 
Löfstrand, också hushåll som ur ett ekonomiskt perspektiv skulle kunna vara 
berättigade bistånd men som inte ansöker om det.477 Generellt menar 
Löfstrand att de med för små problem hänvisas till att lösa sina bostadspro-
blem själva. De med fel problem hänvisas till en annan myndighet. De med 
lagom problem antas behöva bostad i den särskilda boendesfärens övre skikt 
(kvinnor/familjer) eller i dess mellanskikt (män). De med stora problem 
bedöms behöva behandling istället för bostad. De omotiverade med alltför 
stora problem anses behöva tak-över-huvudet inom boendesfärens botten-
skikt (kvinnor och män).478 Biståndsbedömningar görs enligt Löfstrand uti-
från föreställningar om klientens moral och ansvar för den uppkomna situat-
ionen. Klienter som inte ses som ansvariga för sina problem är socialtjänsten 
mer benägen att hjälpa. Denna kategori är kvinnligt kodad och förutsätter att 
den sökande uppfattas som ett passivt offer för andras gärningar (exempelvis 
kvinnomisshandel).479 Däremot görs sällan undantag för klienter som upp-
fattas som ovärdiga (vräkning, återfall i missbruk m.m.).480 ”Ensamstående 
personer, och kanske särskilt män med missbruksproblem, tenderar att till-
skrivas eget ansvar för vräkningsrisken och tycks sällan få bistånd för att 
förebygga verkställigheten.481 Friska, ensamstående män och kvinnor utan 
”riskprofil”, de som inte är kända av socialtjänsten och som har inkomster 
över norm, får inte heller bistånd eftersom ”de borde ha kunnat betala” hy-
ran.482 Differentieringen mellan olika klientkategorier bygger enligt 
Löfstrand på subjektiva värderingar som ligger i linje med stereotypa före-
ställningar i samhället i övrigt.483 Vidare menar Löfstrand att det finns en 
hederskodex inom socialtjänsten som innebär att barn i möjligaste utsträck-
ning inte bör vräkas. Genom att vara drivande i att de barn som riskerar att 
vräkas flyttas över till den andra föräldern kan emellertid det vräkningsho-
tade hushållet omdefinieras från kategorin ”barnfamilj” till kategorin ”en-
samstående vuxen” en kategori som anses vara legitim att vräka.484 På så vis 
kan beslut om vräkning tas utan att komma i konflikt med praxis inom verk-
samheten eller med egna värderingar och ideologier om familjen som ett 
ideal att värna. Löfstrand sammanfattar:  
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Intervjuer såväl som observationer tyder alltså på att de sociala myndigheter-
nas bild av att ”barnfamiljer” nästan aldrig vräks eller åtminstone aldrig blir 
bostadslösa kan upprätthållas på två sätt. För det första betraktas de … inte 
som ”normalfamiljer”, kanske eftersom de inte motsvarar bilden av en typisk 
kärnfamilj. För det andra kan man tydligt se hur kontraktsinnehavaren betrak-
tas som ”ensamstående” när barnen som tillhör hushållet flyttas någon annan-
stans. På så sätt kan idealet att inte tillåta att barnfamiljer vräks upprätthål-
las.485  

 
Holmdahl har studerat både hyresvärdarnas och socialtjänstens kategorise-
rings- och sorteringsprocess som är avgörande för vem som i slutändan 
måste flytta.486 Inledningsvis sägs misskötsamma hyresgäster upp av hyres-
värdarna, till skillnad från sådana som uppfattas som ”skötsamma” trots att 
de exempelvis kan ha en hyresskuld. Därefter tar en sorteringsprocess vid 
inom socialtjänsten i förhållande till dem som sagts upp. De kategoriseringar 
som gjordes av både hyresvärd och socialtjänst, i Holmdahls studie, utgick 
vanligen från vad som är önskvärt och normalt och vad som är avvikande 
och problematiskt. Värdiga biståndsberättigade uppfattades ge trovärdiga 
förklaringar till hyresskulden relaterat till sin ekonomiska situation och tol-
kades som motiverade att upphöra med sitt problembeteende. De som upp-
fattades som ”ovärdiga” var klienter som återkom med ansökningar om bi-
stånd till hyresskulder, hade berättelser om varför hyresskulden uppstått som 
uppfattades som icke-trovärdiga och/eller att de ur ett ekonomiskt perspektiv 
själva borde ha kunnat tillgodose sina behov.487 De avflyttningshotades egna 
perspektiv framträdde i liten utsträckning i socialarbetarnas beskrivningar av 
dem.488 De avflyttningshotade beskrev avflyttningshotet som stressande och 
oroande med ångest och sömnlöshet som följd. Förklaringar till den upp-
komna situationen beskrevs ofta i form av en lång händelsekedja489 hänför-
liga till bland annat skador och sjukdom, oansvariga pappor, försenade 
och/eller felaktiga utbetalningar och problem med barnen.490  
        I den studie som genomförts år 2010 av Stenberg m fl.491 det vara 
centralt för bedömningen av bistånd om det fanns annat boende att tillgå, 
hyresskuldens storlek samt om det vara fråga om upprepade skulder. Höga 
hyresskulder och upprepade hyresskulder innebar risk för avslag.492 Rapport-
författarna pekade både på lagstiftningsbrister och hur socialtjänsten gör sina 
biståndsbedömningar som skäl till att många barnfamiljer fortfarande 

                                                        
485 Löfstrand 2001 s. 188. 
486 Holmdahl 2009 s.180; Se även Billquist 1999 s. 105 ff. 
487 Holmdahl 2009 s. 123 ff. 
488 a.a. s. 183 
489 Jfr Kronofogden 2008 s. 50. 
490 a.a. s. 154 ff. 
491 a.a. s. 157; se även Holmdahl 2009 s. 116. 
492 a.a. s. 164 ff. 
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vräks.493  
      I alla studier där intervjuer med handläggare inom socialtjänsten genom-
förts och redovisats är resonemang om bostadens betydelse för människor 
märkvärdigt frånvarande. Istället behandlas bostaden av de intervjuade i 
många fall som något utbytbart och inte som något unikt i termer av ett hem 
eller som en rättighet.494 Exempelvis beskrivs ibland bifall i termer av en 
gåva – inte en rättighet.495 
        I förhållande till redovisade studier kan studierna i denna avhandling 
bidra till kunskaper om påtvingade avflyttningar på flera sätt. Begreppet 
”påtvingad avflyttning” med underkategorier har utvecklats och använts. 
Begreppen möjliggör, i jämförelse med vräkningsbegreppet, en bredare för-
ståelse för den situation då människor tvingas lämna sina hem. Avhandling-
ens ambition är därutöver att utöka och fördjupa kunskapen om den rättsliga 
kontexten för påtvingade avflyttningar och hur den kan återverka på social-
tjänstens möjligheter att agera (socialtjänstens roll i teorin). Därtill har am-
bitionen varit att studien ska bidra med en förståelse för hur socialtjänsten 
förhåller sig till det rättsliga normbältet och till sitt diskretionära utrymmet 
vid risk för en påtvingad avflyttning (socialtjänstens roll i praktiken).         

                                                        
493 a.a. s. 6 ff. 
494 Stenberg m fl. 2011b s. 155 ff.; Holmdahl 2009 s. 113 ff.; Löfstrand 2005 s. 287 ff. 
495 Sahlin 1996 s. 334. 
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Metod och material 

För att besvara studiens övergripande syfte att undersöka vad som är ”rätt” i 
socialtjänstens arbete när enskilda riskerar en påtvingad avflyttning till följd 
av betalningssvårigheter har ett flertal olika undersökningsmetoder använts. 
Dessa metoder, det empiriska materialet samt syftet med olika delstudier 
redovisas nedan. Utöver rättskällematerialet har empirin hämtats in i Stock-
holms län.  
 
Tabell 2. Översikt över metod och material i studiens fyra artiklar. 

Metod- och materialöversikt 

 Artikel I Artikel II Artikel III Artikel IV 
Syfte Att undersöka 

socialtjänstens 
hyresrättsliga roller 
i relation till på-

tvingade avflytt-
ningar. 

Att analysera 
principer och 
tolkningssvårighet-
er i socialrättsligt 

material vid risk 
för en påtvingad 
avflyttning. 

Att undersöka 
variationer i kom-
munala riktlinjer 
avseende ekono-

miskt bistånd till 
hyresskulder. 

Att undersöka 
handläggning och 
olika handlings-
normer inom 

ekonomiskt bistånd 
i relation till hy-
resskulder. 

Metod Rollanalys samt 
jämförande analys 
mellan utfall och 

olika socialtjänst-
roller. 

Text- och princip-
analys. 

Fenomenografisk 
textanalys. 

Normanalys. 

Material Kronofogdens 
register (1695 
ärenden) samt 
protokoll från 

hyresnämnden 
(357 ärenden). 
Hyres- och social-
rättsligt material. 

 Lagtext, förarbe-
ten, domar från 
Högsta förvalt-
ningsdomstolen 

m.m. 

Kommunala rikt-
linjer från alla 
kommuner i Stock-
holms län (26 st.). 

Socialtjänstdoku-
mentation i 93 
individärenden. 
Intervjuer med nio 

handläggare/chefer 
avseende 20 indi-
vidärenden. 
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Artikel I - Socialtjänstens hyresrättsliga roller vid risk 
för påtvingad avflyttning från bostad.  
Syftet med denna studie var att analysera socialtjänstens hyresrättsliga roll/-
er i relation till konkreta beslut om formellt påtvingade avflyttningar och 
vräkningar från kronofogden och hyresnämnden.  
      Med stöd av de förteckningar som erhållits från kronofogden över alla 
ansökningar till kronofogdens summariska process, under mars-maj 2009, 
avseende normbrott i ett boendeförhållande gjordes manuella registersök-
ningar i kronofogdens databaser. Syftet var bland annat att klarlägga vilket 
normbrott från den boendes sida som, i förekommande fall, legat till grund 
för utfärdade beslut om formellt påtvingade avflyttningar.496 Vidare sortera-
des, genom manuella registersökningar, i hyresnämndens databas, alla ären-
den som avsåg uppsägningar från en bostad fram under samma period. I de 
fall ansökan bifallits begärdes hyresnämndens protokoll in för att fastställa 
vilket normbrott som lagts till grund för beslutet. Om ansökningarna till kro-
nofogden eller hyresnämnden bestridits alternativt överklagats begärdes 
tings- och hovrättens domar in av samma skäl. 

Manuella registersökningar i kronofogdens offentliga databas INIT ge-
nomfördes därefter med utgångspunkt från både kronofogdens och hyres-
nämndens beslut.497 Syftet var här att klarlägga i vilken utsträckning utfär-
dade beslut om formellt påtvingade avflyttningar lagts till grund för en ansö-
kan om och i förekommande fall verkställd vräkning.  
        En textanalys av rättsligt material genomfördes i syfte att belysa social-
tjänstens hyresrättsliga roll. Det material som studerades här var framförallt 
lagtexter och förarbeten till hyreslagen och socialtjänstlagen i form av pro-
positionstexter med fokus på rättsliga normer som involverar socialtjänsten 
vid risk för en påtvingad avflyttning.  
        Slutligen relaterades resultatet från den rättsliga studien till studiet av 
utfall från kronofogden och hyresnämnden. 
 

Artikel II - Socialrättsliga principer vid risk för vräkning 
– finns det i Sverige en rätt till boende, bostad eller ett 
hem? 
Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för olika tolkningssvå-
righeter i det socialrättsliga beslutsfattandet vid tillämpning av lagstiftning 
som innefattar många olika principer. Materialet bestod av sedvanliga rätts-

                                                        
496 Hela materialet bestod av 2006 ansökningar men 15 % avsåg beslut rörande lokaler, p-
platser och liknande som sorterades bort.  
497 Kronofogden har en databas för ärenden inom den summariska processen och en för ären-
den inom verkställighetsprocessen som är helt åtskilda från varandra. 
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källor i form av författningstexter, prejudicerande rättsfall samt förarbets-
material och myndighetsrekommendationer.  
     Alla domar från Högsta förvaltningsdomstolen (32 st.) som meddelats 
mellan år 1983 och 2009 och som behandlat bistånd till boende och hyra, 
vilka krav som kan ställas på enskilda som en förutsättning för bistånd till 
hyra samt bedömningen av skälig levnadsnivå relaterat till boendet, speci-
alstuderades.  
        I studien separeras mellan etablerade och underförstådda principer. 
Etablerade principer uppfattades vara sådana principer som finns explicit 
omnämnda i rättskällematerialet. Underförstådda principer bedömdes förut-
sätta en analys detta material. För att identifiera underförstådda principer 
skapades ett tolkningsschema i vilket domskälen från de specialstuderade 
domarna skrevs in. För att olika normer i det rättsliga materialet skulle kvali-
ficeras som en underförstådd princip krävdes att det var fråga om; (1) ett 
normativt mönster som var; (2) grundläggande för bedömningen och som 
kunde, (3) fogas in i en övergripande värdestruktur. Mönsterigenkänning 
bygger på antagandet att det genom att studera olika slags mönster är möjligt 
att dra slutsatser om vad som kan inträffa då liknande konstellationer av 
företeelser föreligger.498 Det som söktes i materialet var således uttalanden 
som var återkommande på ett sådant sätt att ett mönster framträdde. Därutö-
ver krävdes att det mönster som identifierats skulle vara grundläggande för 
den aktuella rättsfrågan, i det här fallet bedömning av rätt till bistånd vid risk 
för en påtvingad avflyttning. Slutligen ställdes krav på att det identifierade 
mönstret var möjligt att infoga i den värdestruktur som framförallt social-
tjänstlagen i relation till enskildas boende är ett uttryck för.  

Artikel III - Rättsäkerhet och flexibilitet i kommunala 
riktlinjer.  
Syftet med denna studie var att undersöka kommunala riktlinjer som grund-
val för rättsliga beslut avseende ekonomiskt bistånd till hyresskuld med stöd 
av socialtjänstlagen vid risk för en påtvingad avflyttning. Underlag för ana-
lysen var kommunala riktlinjer från samtliga 26 kommuner i Stockholms län 
som var i bruk vid årsskiftet 2006/2007. En fenomenografisk modell för 
textanalys användes eftersom studien vilade på antagandet att uppfattningar 
om biståndsbedömningen vid risk för en påtvingad avflyttning kan variera 
avsevärt.499 Välformulerade och sinsemellan uteslutande beskrivningskatego-
rier, som analyseras fram i ett textmaterial, anses ur ett fenomenografiskt 
perspektiv till skillnad från individers uppfattningar vara både stabila och 

                                                        
498 Wahlgren 2008 s. 234. 
499Jfr Stranz 2007 s. 167 ff. 
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generaliserbara även om individers ställningstaganden rör sig mellan dem.500 
Sådana uppfattningar kan också beskrivas som normer. 
        Efter en översiktlig genomläsning överfördes all text som tydligt kunde 
kopplas till hyresskulder till ett schema som en förberedelse för analys. I 
nästa steg söktes likheter och skillnader och materialet organiserades utifrån 
preliminära kategorier. Därefter undersöktes vilka uttalade och outtalade 
uppfattningar likheterna och skillnaderna baserade sig på vilket lades till 
grund för skapandet av de slutgiltiga kategorierna. När de slutliga kategori-
erna formulerats gjordes en ny läsning av grundmaterialet för en precisering 
av kategorierna samt för en kontroll av deras hållfasthet. Resultatet analyse-
rades därefter i förhållande till traditionella rättskällor samt de juridiska be-
greppen rättssäkerhet och legitimitet.  
         

Artikel IV - Ekonomiskt bistånd till hyresskulder.  
Syftet med denna studie var att undersöka hur hyresskulder behandlas inom 
socialtjänsten vid risk för påtvingad avflyttning samt vilka handlingsnormer 
som används av myndigheten i denna situation. Studien avgränsades till 
Stockholms län501 och ansökningar till kronofogden. Med utgångspunkt från 
kronofogdens material, som hämtats in i samband med artikel I, kategorise-
rades olika hyresvärdsansökningar till kronofogdens summariska process 
utifrån distriktstillhörighet samt handläggning och beslut inom kronofogde-
myndigheten (återkallad ansökan, beslut om formellt påtvingad avflyttning 
samt verkställda vräkningar). Ett urval av nio distrikt gjordes därefter i syfte 
att fånga materialets bredd. Styrande var olikhet i fråga om antal hyresvärds-
ansökningar till kronofogden i förhållande till distriktets bostadsbestånd 
samt beslutsfrekvensen avseende påtvingade avflyttningar (hög/mellan/låg). 
I de utvalda distrikten hade hyresvärdarna sammantaget ansökt om en på-
tvingad avflyttning till kronofogden i 495 fall. Med utgångspunkt från per-
sonnummer gjordes därefter en jämförelse med socialtjänstens register i de 
nio distrikten. I 93 fall var eller blev hyresgästen i samband med hyresvär-
dens ansökan också aktuell inom socialtjänsten.502 I dessa fall begärdes jour-
nalanteckningar och i förekommande fall så kallade grundutredningar in för 
granskning. En övergripande kategorisering av materialet (oprövad hyress-
kuld, bifall, avslag) genomfördes. Beslutsmotiveringar noterades liksom vem 
den sökande var (man, kvinna, par och om barn ingick i hushållet), om klien-
ten erhållit annat bistånd samt beskrivningar av annan social problematik än 

                                                        
500 Marton 1981 s. 189. 
501 Stockholms län som omfattar 26 kommuner och Stockholm stad är indelad i 14 stadsdelar 
som tillsammans med övriga kommuner i studien benämndes ”distrikt (39 st.). 
502 Fem fall utgick på grund av bristfällig dokumentation. 
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ekonomisk. Cirka50377 socialsekreterare hade handlagt de studerade ären-
dena. 
       Alla chefer inom ekonomiskt bistånd i de nio distrikten kontaktades 
via mail och telefon för förfrågan om intervjuer med socialsekreterare. Majo-
riteten av handläggarna hade slutat och var av den anledningen inte tillgäng-
liga för en intervju.504 I andra fall avböjdes att delta i en intervju, ibland utan 
motivering. I några distrikt fick jag endast intervjua den som varit chef när 
de studerade ärendena handlades. I ytterligare ett annat distrikt besvarades 
inte min förfrågan trots upprepade påstötningar via telefon och mail. Slutlig-
en genomfördes nio intervjuer i sju distrikt gällande dokumentationen i 20 
ärenden som omfattade både oprövade hyresskulder, bifall och avslag. 
        Intervjuerna inleddes med att respondenten erhöll dokumentationen i ett 
ärende. Efter genomläsning av materialet ombads respondenten ”tänka högt” 
om handläggningsprocessen utan inblandning från mig.  Metoden är etable-
rad inom psykologiforskningen och benämns här ”tänka-högt”.505 Intervjuer-
na spelades in på band och transkriberades i nära anslutning till intervjun. 
Därefter ställdes kompletterande frågor med utgångspunkt från en intervju-
guide. De intervjuade ombads också rangordna vad som haft mest inflytande 
över det beslut som fattats; lag, förarbeten, kommunala riktlinjer, samtal med 
chefer, kollegor, m.m. (se bilaga 3). 
        Intervjumaterialet bearbetades inledningsvis genom att motiv för bifall, 
avslag eller att inte pröva en hyresskuld söktes. Därefter söktes olika möns-
ter i materialet.506 En handlingsnorm bedömdes föreligga när (1) motiv för 
handlande haft avgörande inflytande över bedömningen samt att (2) motivet 
bildade ett mönster som framträdde med viss konstans och inte endast avsåg 
ett enskilt fall (motivmönster). Slutligen ställdes resultatet från intervjustu-
dien mot beslutsmotiveringar funna i dokumentstudien för en validering av 
resultatet. 

Trovärdighet och validitet 
Vid studiet av rättsligt material i syfte att klarlägga gällande rätt är relevans- 
och fullständighetskriterier centrala för bedömning av ett arbetes trovärdig-
het.507 I beskrivning och analys av gällande rätt har detta varit en utgångs-
punkt (artikel I och II). I artikel I undersöktes det rättsliga materialet i syfte 
att fånga olika socialtjänstroller vid risk för en påtvingad avflyttning. Här 

                                                        
503 I fem fall var det oklart vem som handlagt ärendet och i 12 fall fanns flera handläggare. 
504 I ett fall genomfördes emellertid en intervju med en handläggare som slutat på förvaltning-
en. 
505 Min översättning av den engelska benämningen ”think-aloud”. Jfr Guan m fl. 2006; Erics-
son & Simon 1998; van Someren m fl. 1994. 
506 Wahlgren 2008 s. 234.  
507 Hollander & Alexius Borgström 2009 s.28. 
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granskades framförallt hyreslagen och förarbetsmaterial till lagen. Allt 
material som kunde kopplas till socialtjänsten i samband med en påtvingad 
avflyttning lades till grund för analys och olika relevans- och trovärdighets-
kriterier bedöms genom detta vara uppfyllda. Därutöver kan även avsakna-
den av handlingsanvisningar i en i övrigt normerad situation i sig beskrivas 
som normerande något som också uppmärksammades i studien. 
        Även i artikel II har rättsligt material studerats. Ur ett fullständighets-
perspektiv skulle även exempelvis doktrin kunna ha ingått i som material för 
analys liksom domar från underrätterna. Av studien framgår emellertid tyd-
ligt vilket material som granskats och på vilket material som analysen grun-
dar sig. Det material som använts bedöms därutöver ha hög relevans för 
studiens frågeställningar. Relevans- och fullständighetskriterier bedöms med 
de begränsningar som redovisas vara uppfyllda. Vid bearbetningen användes 
en på förhand utarbetad modell för analys av rättskällematerialet. Att utgå 
från en på förhand utarbetad analysmodell minskade i viss utsträckning före-
komsten av subjektiva inslag. Tolkningar är emellertid tids- och kontext-
bundna och de tolkningar som gjorts kan förändras över tid och se an-
norlunda ut i andra sammanhang. Allt material som har analyserats i studien 
är offentligt och den intresserade läsaren kan utan svårigheter hitta det analy-
serade materialet. 
        I artikel III har alla riktlinjer i det för studien avgränsade området stude-
rats och interna validiteten bedöms ur denna aspekt som god.508 I en fenome-
nografisk studie är emellertid den interna validiteten också beroende av om 
de formulerade kategorierna är väl förankrade i empirin samt huruvida de är 
kvalitativt skilda åt och inte överlappar varandra.509 Den textanalytiska mo-
dell som använts innebär att utarbetade kategorier utgått från empirin. Där-
utöver utesluter de i resultatet formulerade kategorierna varandra i enlighet 
med en fenomenografisk metod och den interna validiteten bedöms även ur 
denna aspekt som god. Kvalitativ textanalys är därutöver en forskningsme-
tod som brottas med samma svårigheter som andra kvalitativa metoder bland 
annat i form av forskarens förförståelse och påverkan på materialet.510 Det 
material som studien grundas på är offentliga dokument vilket bör underlätta 
en granskning av de i studien utarbetade av kategoriernas empiriska förank-
ring. I Stockholms kommun ingår både stora, medel och små kommuner med 
olika politiska majoriteter. Resultatet bör mot den bakgrunden med viss för-
siktighet kunna generaliseras utanför Stockholm. Det undersökningen fram-
förallt visat på är ”möjliga” normer och dess innehåll inte att samtliga nor-
mer alltid är förekommande i varje kommun. Det kan därför naturligtvis 
förekomma lokalt präglade normer som inte fångats i studien. 

                                                        
508 Merriam 2009 s. 213 ff.; Kvale & Brinkman 2009 s. 264. 
509 Larsson & Holmström 2007 s. 56; Larsson 1986 s. 38. 
510 Jfr Hasselgren & Beach 1996. 
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        I artikel IV har social (-tjänst) dokumentation och intervjuer behandlats. 
Sociala akter och i dem ingående journaler ger begränsad information och 
omfattar endast det som socialarbetarna valt att dokumentera. De beskriver 
inte vad utredaren faktiskt tänkt och än mindre vilka uppfattningar klienten 
haft.511 Samtidigt har sådant material hög legitimitet då det kan representera 
offentliga myndigheters ställningstaganden, motiveringar och beslut och ska 
således kunna granskas. Ur ett rättsligt perspektiv står det inte heller enskilda 
handläggare fritt att välja vad som dokumenteras. Granskningen av social-
tjänstdokumentationen har utgått från detta. Den socialtjänstdokumentation 
som studerats har varit mycket ojämn. Därutöver saknades i många fall mo-
tiveringar till framförallt bifallsbeslut. Vid avslag fanns vanligen en moti-
vering men det var exempelvis ofta oklart på vilket sätt socialtjänsten me-
nade att den sökande själv kunde tillgodose sina behov. Det framgick vanli-
gen inte heller av dokumentationen varför en hyresskuld inte prövades när en 
enskild var aktuell inom myndigheten i samband med en hyresvärdsansökan 
till kronofogden. Dessa förhållanden har betydelse för studiens validitet. De 
beslut som studerats kan exempelvis i de fall motiveringar saknats ha grun-
dat sig på motiv som inte fångats i studien. I den kompletterande intervjustu-
dien framträdde emellertid inte några sådana ”andra motivmönster”. 
        Urvalet av intervjurespondenter grundade sig på ett distriktsurval med 
utgångspunkt från närmare 1700 hyresvärdsansökningar till kronofogden. 
När de nio distrikten valts ut styrdes urvalet av intervjurespondenter därefter 
i hög grad av tillgänglighet vilket är en svaghet. Intervjustudiens styrka lig-
ger istället i att intervjuerna inte avsett hypotetiska fall. Att intervjuerna ut-
gått från faktiska fall har begränsat möjligheterna till konstruktioner och 
omkonstruktioner i efterhand av dem som intervjuats. Att intervjua handläg-
gare om beslut som fattades för flera år sedan är dock en svårighet. Förvå-
nande många kom emellertid ihåg de ärenden som intervjuerna omfattade. 
Intresset i intervjustudien var inte heller de enskilda ärendena i sig utan hur 
respondenterna resonerade kring omständigheterna i dem och hur de kunde 
tolkas och förstås. Studiens frågeställningar kunde besvaras och intervjustu-
dien bedöms ha en god intern validitet.512 Av betydelse för intervjustudiens 
externa validitet är att resultatet har triangulerats vilket förstärker den exter-
na validiteten.513 Normativa motivmönster som framträtt i intervjustudien 
validerades mot den i antal mer omfattande dokumentstudien och mot tidi-
gare forskning. 
        I både artikel I, II och III har det varit fråga om totalundersökningar 
vilket ökar både den interna och externa validiteten. Beträffande den externa 
validiteten så bedöms resultatet i artikel I avseende hyreslagstiftningen och 
hela resultatet i artikel II vara fullt generaliserbart eftersom geografiska eller 

                                                        
511 Billquist & Johnsson 2007 s. 5 ff. 
512 Merriam2009 s. 213 ff.; Kvale & Brinkman 2009 s. 264. 
513 Kvale 1989 s. 119. 
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andra skillnader saknar betydelse för de sammanhang som studerats. I delar 
av artikel I (kronofogden/hyresnämnden) och artikel III och IV har emeller-
tid studien avgränsats till Stockholms län vilket begränsar generaliserbarhet-
en. I Nilsson & Flygheds studie från 2001 konstaterades att en femtedel av 
alla påtvingade avflyttningar i form av vräkningar i deras undersökning 
skedde i Stockholms län. De menar att påtvingade avflyttningar i form av 
vräkningar är ett känt storstadsfenomen men, att materialet från Stockholm 
också var/är representativt för landet med utgångspunkt från ålders- och 
könsfördelningen, orsak till vräkningen samt skuldens storlek.514 Till detta 
kommer att det i Stockholms län ingår både mycket stora och mycket små 
kommuner liksom kommuner i ett mellanskikt med olika politiska majorite-
ter. Med stöd av Nilsson & Flyghed kan resultaten från artikel I betraktas 
som mer än goda arbetshypoteser. I artikel III och IV har olika normer un-
dersökts. Resultatet från dessa studier bedöms utgöra goda arbetshypoteser 
för hur påtvingade avflyttningar och hyresskulder hanteras i landet som hel-
het.515 
      Bortfall förekom i både artikel I och i artikel IV. I båda fallen var bortfal-
len små och påverkar inte resultaten. Sex ansökningar till hyresnämnden och 
fyra till kronofogdens summariska process utgick i artikel I på grund av 
bristfällig dokumentation.516 I artikel IV utgick fem fall på grund av bristfäl-
lig dokumentation.517 

Etiska överväganden 
Allt material som hämtats fram genom registerstudier  (kronofogden/ 
hyresnämnden) har avidentifieras, kodats och kommer att förstöras i 
samband med att studien avslutas. En kodnyckel bevaras dock som vid en 
eventuell granskning av forskningens vetenskapliga kvaliteter kan tas fram. 
Inför insamlingen av socialtjänstdokumentation kontaktades 
socialnämnderna i de berörda kommunerna för ett godkännande. På liknande 
sätt har all socialtjänstdokumentation och allt intervjumaterial 
avidentifierats, kodats och kommer att förstöras i samband med att 
forskningen avslutas.518 Offentligt material i form av lagtext, förarbeten och 
doktrin och prejudicerande domar har behandlats enligt gängse rutiner för 
sådant material. Detta innebär exempelvis att prejudicerande domar inte har 
avidentifierats. Inte heller har kommunala riktlinjer avidentifierats eftersom 
de inte innehåller känsliga personuppgifter.  

                                                        
514 Nilsson & Flyghed 2004a s. 265. 
515 Jfr Merriam 2009 s. 225; Patton 2002 s. 584 
516 Artikel I s. 20. 
517 Artikel IV s. 3. 
518 Jfr Vetenskapsrådet 2002 s. 12 f. 
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        När det gäller samtyckes- och informationskraven vid studiet av regis-
terdata och socialtjänstdokumentation har det inte bedömts vara nödvändigt 
att informera de personer som återfinns i sådant material eller att eftersöka 
deras samtycke. Skäl för detta är bland annat att studien inte intresserat sig 
för uppgifter i de enskilda fallen utan hur myndigheterna har hanterat dessa 
fall.519  
        Av nyttjandekravet följer att uppgifter om enskilda, insamlade för 
forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften. Något sådant användande utanför stu-
dien har inte förekommit. 
        I intervjustudien har alla deltagare först informerats skriftligt om stu-
dien, vad som förväntas av dem som deltagare, hur materialet kommer att 
presenteras samt vem som är ansvarig för studien vid en så kallade intervju-
förfrågan. Inför intervjun har därefter samma information lämnats ytterligare 
en gång liksom information om att deltagande i studien är frivilligt och att 
deltagaren när som helst har kunnat avbryta sin medverkan. De personer som 
intervjuats har blivit ombedda att uttala sig i sin yrkesroll som 
socialsekreterare/chef. Att uttala sig i sin yrkesroll uppfattas vara en del av 
yrkesrollen, varför intervjun inte har bedömts kunna innebära vare sig 
integritetsintrång eller smärta. Risken för att de intervjuade skulle uppleva 
utsatthet eller obehag skattades som mycket låg i förhållande till förväntad 
nytta som omvänt skattades som hög.  
       Projektet har prövats och godkänts av Stockholms regionala etikpröv-
ningsnämnd.520  
 
 
 

                                                        
519 Jfr Vetenskapsrådet 2000 s. 8. 
520 HEC Protokoll 2007/5:1. 
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Presentation av artiklarna 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av resultat och centrala slutsatser 
från de fyra artiklar som studien genererat.  
 

Artikel I - Socialtjänstens hyresrättsliga roller vid risk 
för påtvingad avflyttning från bostad. 

 
I studien har begreppet påtvingad avflyttning och dess underkategorier; in-
formellt och formellt påtvingad avflyttning samt vräkning utvecklats och 
applicerats på hyresvärdsansökningar till kronofogden. Hyres- och social-
rättsligt material har analyserats för att klarlägga vilken/vilka roll-/er social-
tjänsten har i samband med dessa olika avflyttningstyper. 

Resultat 
Av studien framgår att närmare 2100 ansökningar inkom till kronofogden 
och hyresnämnden under mars-maj 2009, i Stockholms län, avseende ett 
normbrott i ett boendeförhållande. Sammantaget ledde fem procent av dessa 
ansökningar till en genomförd vräkning. För 26 procent av alla ansökningar 
utfärdades emellertid ett beslut om en formellt påtvingad avflyttning. I stu-
dien konstateras att skillnaden mellan en formellt påtvingad avflyttning och 
en vräkning inte ligger i själva påföljden (en påtvingad avflyttning) utan i 
hur flytten genomförs; av den boende själv eller genom att kronofogden 
säkerställer avflyttningen. I båda fallen är den enskilde tvingad att flytta från 
sin bostad även om graden av tvång är lägre vid formellt påtvingade avflytt-
ningar (hot om en vräkning) än vid en vräkning (verkställighet). I linje med 
internationell forskning bedöms begreppet ”påtvingade avflyttningar” vidga 
förståelsen för vräkningsproblemets omfattning och karaktär. I studien visas 
att formellt påtvingade avflyttningar i antal är en mycket mer omfattande 
företeelse än vräkningar.  
        Tre olika hyresrättsliga socialtjänstroller har identifierats; garant-, be-
traktar- och ignorantrollerna. Utformningen av rollerna ger socialtjänsten 
helt olika möjligheter att skydda enskildas boende vid risk för en påtvingad 
avflyttning. Garantrollen kan innebära ett skydd för kvarboende i hemmet, 
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betraktarrollen kan betyda bistånd med annat boende och ignorantrollen att 
skyddsvärt (boende-) behov saknas. Garantrollen har visats vara den vanlig-
ast förekommande rollen vid formellt påtvingade avflyttningar (62 procent) 
följt av ignorantrollen (31 procent) och betraktarrollen (7 procent). Från och 
med juli år 2014 har hyresnämnden emellertid en skyldighet att säkerställa 
att socialtjänsten har information om uppsägningar på grund av betalnings-
svårigheter och störningar.521 Denna informationsskyldighet skulle i föreva-
rande studie ha inneburit att socialtjänsten haft en betraktarroll i 15 procent 
av fallen och en ignorantroll i 23 procent av fallen. Vid ansökningar om och 
verkställighet av vräkningar har socialtjänsten alltid en betraktarroll med 
innebörd att myndigheten saknar formella möjligheter att agera. För 12 pro-
cent av de inledande ansökningarna till kronofogden och hyresnämnden 
gjordes en vräkningsansökan.  
        Socialtjänstens hyresrättsliga roller återfinns i skärningspunkten mellan 
tre helt olika normstrukturer; hyreslagens, socialtjänstlagens och avflytt-
ningspåföljdens normstrukturer. Hyreslagens normstruktur har visats domi-
nera utformningen av socialtjänstens roller genom att alla roller är kongru-
enta med hyreslagens avtalsnorm. En sådan entydig kongruens saknas i för-
hållande till de övriga normstrukturerna.  
        En övergripande konsekvens av att hyreslagens normstruktur dominerat 
utformningen av socialtjänstens hyresrättsliga roller är att socialtjänsten, i 
strid med socialtjänstlagens universalistiska norm, förutsätts särbehandla 
människor i relation till deras boendebehov.522 Särbehandlingen handlar dels 
om att enskildas boendebehov behandlas olika med hänvisning till vilka 
problem de har i sitt boendeförhållande. Men, också om att människor ur 
behovssynpunkt har olika skydd för sitt boendebehov i ibland likvärdiga 
situationer. Vid betalningssvårigheter som behandlas av kronofogden har 
socialtjänsten en garantroll men, vid betalningssvårigheter som behandlas av 
hyresnämnden hade socialtjänsten i studien en ignorantroll som numera för-
ändrats till en betraktarroll. Till detta kommer en särbehandling avseende 
vilken information socialtjänsten kan ha tillgång till vid risk för en påtvingad 
avflyttning. När socialtjänstens roll är ignorantens anses den enskilde själv 
ha förmåga att informera myndigheten om att det finns risk för en påtvingad 
avflyttning. Denna kapacitet antas människor sakna när socialtjänstens roll 
är garantens eller betraktarens. Särbehandlingen av människors boendebehov 
motiveras sällan av skillnader mellan olika hyresgästbeteenden eller graden 
av enskildas problem/utsatthet. Tvärtom ger ibland mindre allvarliga för-
summelser (enstaka hyresförsummelser) ett större skydd i jämförelse med 
situationer som talar för att människor har uppenbara sociala problem (ex-
empelvis: upprepade hyresförsummelser och vanvård av bostaden). Typen 
av normbrott eller graden av enskildas problem/utsatthet är dessutom i 

                                                        
521 Prop. 2013/14:195. 
522 Jfr prop. 2000/01:80 s. 90. 
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många fall inte avgörande för vilken roll socialtjänsten kan inta utan hyres-
värdens val av uppsägningssätt.  
        En annan konsekvens av att hyreslagens normstruktur dominerat ut-
formningen av socialtjänstens olika roller är de motstridigheter som uppstår i 
relation till avflyttningspåföljdens normstruktur. Avflyttningspåföljdens 
proportionalitet urholkas när samma normbrott (hyresförsummelser) i ett 
fall, till följd av socialtjänstens garantroll, kan leda till ingen påföljd alls och 
i ett annat fall till en mycket ingripande sanktion (påtvingad avflyttning). 
Proportionaliteten kan också ifrågasättas vid störningar eftersom konse-
kvensmoderering ibland och ibland inte är möjlig beroende av vilken roll 
socialtjänsten kan inta; betraktarens eller ignorantens. Dessa förhållanden 
skapar oreda kring vad som överhuvudtaget är att betrakta som en proport-
ionerlig påföljd vid normbrott i ett boendeförhållande. Den ambivalens som 
lagstiftningen ger uttryck för gör vidare att påtvingad avflyttning som en 
förstahandspåföljd vid försummelser i ett boendeförhållande kan ifrågasättas 
kanske särskilt mot bakgrund av att det här är fråga om ett behov som i andra 
sammanhang beskrivs som grundläggande. 

Artikel II - Socialrättsliga principer vid risk för 
vräkning – finns det i Sverige en rätt till boende, 

bostad eller ett hem? 
Syftet med denna studie var att fördjupa förståelsen för tolkningssvårigheter 
i det socialrättsliga beslutsfattandet vid tillämpning av lagstiftning som inne-
fattar många olika principer.  

Resultat 
Undersökningen av övergripande normativa idéer och mönster inom lagstift-
ning som rör socialtjänstens biståndsbedömning vid risk för vräkning, visar 
på förekomsten av de etablerade och välkända principerna om helhetssyn, 
normalisering samt frivillighet och självbestämmande och barnets bästa. I 
mer implicit bemärkelse finns dessutom behovs- egenansvars- och realprin-
ciperna. Dessutom har en ny socialrättslig princip börjat ta form genom änd-
ringar i hyreslagen under de senaste trettio åren, en så kallad hemrättsprin-
cip. 
        Sammanfattningsvis kan konstateras att principavvägningen vid risk 
för en påtvingad avflyttning sker i flera steg. Inledningsvis måste en bedöm-
ning göras av om den befintliga bostaden omfattas av socialtjänstlagens bi-
ståndsrätt. Prövningen i detta skede sker genom en avvägning mellan i första 
hand ”real-” och ”hemrättsprinciperna”. En rätt till kvarboende, det vill säga 
ett hem, kan vid denna prövning finnas om den befintliga bostaden inte över-
skrider låginkomsttagarnivån i kommunen. Överskrider bostaden denna nivå 



 91 

eller är det fråga om höga hyresskulder och det finns annat boende att tillgå 
kan rätten för den enskilde i stället omvandlas till en rätt till en bostad alter-
nativt ett boende, med hänvisning till ”realprincipen”. Nästa bedömningssteg 
handlar om en avvägning mellan framförallt ”behovs-” och ”egenansvars-
principerna”. Praxis uppfattas i denna del vara snårig och motsägelsefull. I 
vissa fall överordnas ”egenansvarsprincipen” och den enskildes rätt begrän-
sas till att endast omfatta ett boende, det vill säga tak över huvudet. I andra 
fall undersöks om det finns ett annat boende att tillgå och den enskildes rätt 
kan här tolkas som en rätt till en bostad alternativt ett boende. I ytterligare 
andra fall görs en fullständig behovsavvägning och den enskildes rätt kan 
ibland efter en sådan avvägning formuleras som en rätt till kvarboende, det 
vill säga ett hem. 
        ”Behovsprincipen” har i praxis också kommit att avse flera behovsni-
våer. Det handlar dels om sådana behov som traditionellt omfattas av lagen 
och som ligger i linje med ”normaliseringsprincipen”, men vid konflikt med 
”egenansvarsprincipen” begränsas behovsrätten i vissa fall till att endast avse 
nödbehov. Detta innebär en inskränkning av behovsrätten så som den är 
uttryckligen utformad i socialtjänstlagen och den låginkomsttagarnivå som 
bistånd vanligen ska utgå från sänks här till en miniminivå.  
 Om en påtvingad avflyttning kommer till stånd upphör i många fall inte 
socialtjänstens ansvar för enskildas boendesituation. De sociala behov som 
”behovsprincipen” omfattar tolkas emellertid i praxis olika beroende på om 
det handlar om bistånd på kort eller lång sikt. På kort sikt tolkas behovet som 
ett behov-av-boende och ”realprincipen” tillsammans med (nöd-) behovs-
principen överordnas vid bedömningen. På längre sikt tolkas behovet som ett 
behov-av-bostad och ”behovs-”, ”normaliserings-” och ”hemrättsprinciper-
na” överordnas. 
        Ett resultat som i artikeln beskrivs vara värt att begrunda är att om soci-
altjänsten, med stöd av domstolspraxis, vid risk för en påtvingad avflyttning 
avstår från att väga in ”behovs-”, ”normaliserings-” och ”hemrättsprinciper-
na” och en påtvingad avflyttning i och med detta kommer till stånd riskerar 
rättstillämpningen, med stöd av forskning, ibland att vara direkt skadlig för 
enskilda individer. I slutändan kommer därför i många fall en skyldighet för 
socialtjänsten att beakta alla dessa principer att uppstå, med den skillnaden 
att både myndigheten och den enskilde i detta läge ibland har fått mycket 
svårare problem att hantera. Det finns en paradoxal motsägelse i att myndig-
heten förväntas åtgärda skador som orsakats av den egna rättstillämpningen i 
enlighet med principer som man inledningsvis avstod från att tillämpa, och 
frågan är till vilken nytta och för vem? 
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Artikel III - Rättsäkerhet och flexibilitet i kommunala 
riktlinjer. 

Kommunala riktlinjer studeras här som underlag för rättsliga beslut avseende 
ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten med stöd av Socialtjänstlagen. 
Undersökningsområdet har avgränsats till att endast omfatta bedömningar av 
bistånd till hyresskulder. Syftet är också att diskutera eventuella variationer 
ur ett rättssäkerhetsperspektiv.    

Resultat  
Tre varandra uteslutande kategorier identifierades i studien i relation till vad 
som enligt de kommunala riktlinjerna bör ges avgörande betydelse vid be-
dömning av en rätt till bistånd till en hyresskuld; ”förmågan till eget ansvar”, 
”den enskildes faktiska behov” och ”sammanvägande bedömningar”. De två 
första kategorierna utesluter varandra genom att båda ska vara utslagsgi-
vande vid en bedömning. Om ”behovet” ska vara utslagsgivande kan inte 
”förmågan till eget ansvar” också vara det och omvänt. Dessa två kategorier 
utesluter därmed också den tredje kategorin ”sammanvägande bedömningar” 
eftersom en sammanvägning innebär att det är öppet vad som ska vara ut-
slagsgivande. En uppenbar konsekvens av att olika uppfattningar återfinns 
inom en och samma riktlinje blir att materialet ger mycket liten vägledning 
och man kan ifrågasätta dess existens. Osäkerhet skapas kring vad som gäl-
ler och ur ett klientperspektiv riskerar myndigheten att bli både obegriplig 
och godtycklig. På samma sätt leder olika uppfattningar mellan olika riktlin-
jer till oklarheter kring vilket stöd och vilken hjälp som socialtjänsten kan 
erbjuda och den enskilde har rätt till ur ett nationellt perspektiv, det vill säga, 
socialtjänstlagens innehåll.  
        Att olika uppfattningar om vad som ska vara utslagsgivande vid en 
bedömning av rätt till bistånd identifierats leder i praktiken till att social-
tjänstlagens biståndsbestämmelse blir tom på innehåll beträffande hyresskul-
der. De olika uppfattningar som analyserats fram tyder vidare på en oenighet 
kring vad det är som ska behandlas lika, det vill säga, materiell likhet. Då 
formell och materiell likabehandling i viss utsträckning förutsätter varandra 
leder svagheter ur ett materiellt likabehandlingsperspektiv också till svaghet-
er ut ett formellt perspektiv. Bristande likabehandling i de kommunala rikt-
linjerna innebär i sin tur att rättssäkerheten beträffande biståndsbedömningar 
avseende hyresskulder framstår som låg.  
  Analysen visar därutöver att det finns en överhängande risk för sam-
manblandning av olika tolkningsmetoder som också kan få materiell inver-
kan på de beslut som fattas med stöd av biståndsbestämmelsen i socialtjänst-
lagen. Den flexibilitet som lagstiftaren har menat ska vara utgångspunkten 
framförallt vid utformning av individuella insatser tycks i de kommunala 
riktlinjerna i viss utsträckning ha överförts till bedömningen av rätt till bi-
stånd. Att bedömning av rätt till bistånd och utformningen av insatser delvis 
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förutsätter olika tolkningsmetoder och typer av kunskap diskuteras emeller-
tid överhuvudtaget inte i de studerade riktlinjerna. Bedömningen av rätt till 
bistånd till en hyresskuld riskerar därför i vissa fall att bli en utvärdering av 
individen och hans eller hennes beteende och inte en individuell bedömning 
av behov och rätt till bistånd vilket också får anses vara ett problem ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv.  

Artikel IV - Ekonomiskt bistånd till hyresskulder. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur hyresskulder behandlas inom 
socialtjänsten vid risk för påtvingad avflyttning samt vilka handlingsnormer 
som används av myndigheten i denna situation. 

Resultat 
Av alla 495 hyresvärdsansökningar till kronofogden under mars-maj, år 
2009, i nio distrikt i Stockholms län ledde 24 procent (123 st.) till beslut om 
en påtvingad avflyttning varav 3 procent (17 st.) verkställdes genom en 
vräkning. I alla dessa fall hade socialtjänsten haft rättsliga möjligheter att 
stoppa den påtvingade avflyttningen genom användandet av sin garantroll.523 
Kunskap om hyresrättsliga möjligheter visade sig emellertid vara obefintlig i 
alla undersökta distrikt. Vid närmare en femtedel av alla hyresvärdsansök-
ningar till kronofogden var hyresgästen/klienten samtidigt aktuell inom soci-
altjänsten. Av både dokument- och intervjustudien framgick att det inte är 
ovanligt att socialtjänsten vid en inledande kontakt informerar människor 
med hyresskulder om att man inte beviljar eller ser mycket restriktivt på 
bistånd till skulder. Sådan information kan naturligtvis påverka i vilken ut-
sträckning enskilda ansöker om bistånd. Endast fyra procent (19 st.) av alla 
hyresvärdsansökningar till kronofogden kunde i studien länkas till ett bi-
fallsbeslut avseende en hyresskuld från socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd 
från socialtjänsten bedömdes mot den bakgrunden spela en blygsam roll för 
förebyggande av påtvingade avflyttningar inklusive vräkningar till följd av 
hyresskulder under den studerade tidsperioden. 
        Tre övergripande behandlingssätt identifierades i socialtjänstpraktiken 
avseende hyresskulder; hyresskulden prövas inte (43 procent), avslag (37 
procent) och bifall (20 procent). För 30 procent av de oprövade hyresskul-
derna fattade kronofogden ett beslut om en påtvingad avflyttning liksom för 
66 procent av avslagen och 32 procent av bifallen.  
        Vid studiet av olika normer relaterade till hyresskulder framgick av 
både dokument- och intervjustudierna att de sökande ibland blev föremål för 
en individualiserad bedömning enligt en så kallad ”individnorm”. Normen 
innebar att var och en av de sökandes individuella situation och behov gjor-
                                                        
523 Se artikel I. 
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des till överordnat fokus för bedömning och beslut. Ibland behandlades 
emellertid sökanden kollektivt med stöd av ”hushålls-” och/eller ”prioritets-
normerna”.  ”Hushållsnormen” innebar bland annat att sökandes individuella 
behov och eventuella rätt till bistånd gjordes beroende av andra personers 
beteende i ett hushåll. ”Prioritetsnormen” förutsatte positiv särbehandling av 
vissa grupper, exempelvis barn, äldre, brottsoffer m fl. Därutöver framträdde 
fyra normer med fokus på klientens situation i materialet; egenansvars- och 
orsaksnormen, den terapeutiska normen samt aktualitetsnormen. En avgö-
rande skillnad mellan dessa normer var huvudsakligt bedömningsfokus; be-
teende eller behov. 
        ”Egenansvarsnormen” omfattar en granskning av klientens beteenden 
både före och under en ansökan. Bristande rationalitet under den granskade 
tiden kunde med stöd av ”egenansvarsnormen” leda till avslag utan att den 
enskildes förmåga eller behov i den aktuella situationen eller konsekvenser-
na av avslaget ingick i bedömningen. Ibland kunde emellertid bristande rat-
ionalitet uppfattas som utryck för ytterligare biståndsbehov. I dessa fall 
kunde bistånd till hyresskulden ges i kombination med andra insatser, enligt 
en så kallad ”orsaksnorm”. En förutsättning var här att orsakerna till att en 
hyresskuld uppstått föll inom en av socialtjänsten accepterad kategori. I 
dessa fall bedömdes orsaksnormen vara behovsrelaterad, i annat fall var den 
beteenderelaterad. I ett senare skede kunde emellertid även ”orsaksnormen” 
överges till förmån för en ”terapeutisk norm”. Ibland beskrevs exempelvis 
avslag enligt en så kallad ”terapeutisk norm” som ett redskap i ett föränd-
rings- och motivationsarbete. Även denna norm hade en retrospektiv och 
beteendegranskande karaktär. Avslag relaterade till den ”terapeutiska nor-
men” resulterade inte sällan i hemlöshet för den enskilde och tillämpningen 
av normen beskrevs ibland i intervjuerna som direkt skadlig för den bi-
ståndssökande. Som en pendang till ovanstående beteenderelaterade normer 
återfanns i materialet också en ”aktualitetsnorm”. Denna norm var behovs-, 
nu- och framtidsfokuserad genom att den utgick från den enskildes behov 
(av boende) i den aktuella situationen samt (framtida) konsekvenser av ett 
beslut. Irrationellt beteende från den enskildes sida underordnades här bety-
delsen av att denne riskerade att förlora sin bostad.  
         I bifallsbesluten var ”orsaksnormen” det vanligaste motivmönstret men 
ibland grundades bifallen också på ”aktualitetsnormen”. De normer och mo-
tivmönster som tydligast kunde kopplas till avslag var ”hushålls-” och/eller 
”egenansvarsnormerna” samt den ”terapeutiska normen”. När en hyresskuld 
inte prövas saknas både beslut och motivering. Teoretiskt sett tillhandahåller 
framförallt ”prioritetsnormen” motivmönster som kan förklara varför två 
femtedelar av de hyresskulder som var aktuella inom socialtjänsten inte prö-
vats.  
     Sammanfattningsvis konstateras i artikeln att den individuella behovsbe-
dömningen, vid risk för påtvingad avflyttning, ibland omvandlats till en 
grupporienterad och retrospektiv beteendegranskning. Förhållandena be-
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döms vara av central betydelse för hur socialtjänsten tillvaratar sitt vräk-
ningsförebyggande uppdrag. De bedöms också i hög utsträckning kunna 
förklara varför socialtjänsten ibland spelar en så undanskymd roll när en-
skilda förlorar den bostad som i många fall utgör deras hem.  
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Socialtjänstens roll i teori och praktik vid risk 
för påtvingad avflyttning – analys 

Studiens syfte har varit att undersöka vad som är ”rätt” i socialtjänstens ar-
bete med ekonomiskt bistånd i relation till människor som till följd av svå-
righeter med sina hyresinbetalningar riskerar en påtvingad avflyttning från 
en hyresbostad. Studiens frågeställning är: 

 
Hur har socialtjänstens roll, vid bedömning och beslut om ekono-
miskt bistånd, utformats i teori och praktik för människor som, till 
följd av betalningssvårigheter, inte uppfyller kraven i ett hyresavtal 
och därför riskerar en påtvingad avflyttning? 
 

Inledningsvis undersöks här olika normer i det ”rättsligt normbälte” som 
omgärdar beslutsfattande avseende ekonomiskt bistånd vid risk för en på-
tvingad avflyttning inom socialtjänsten. Därefter granskas olika ”arbets-
platsnormer” i samma situation och slutligen analyseras likheter och skillna-
der mellan det rättsliga normbältet och olika arbetsplatsnormer. Utgångs-
punkten för analysen har därutöver varit huruvida beslutsfattande med stöd 
av socialtjänstlagen är behovs- eller beteenderelaterat. 

Socialtjänstens roll i teorin vid risk för en påtvingad 
avflyttning 

Socialtjänsten har ett generellt vräkningsförebyggande uppdrag som handlar 
om att på olika sätt bistå klienter så att de kan bo kvar i en uppsagd bostad 
(hemmet). I praktiken kan uppdraget handla om att hjälpa klienten i förhand-
lingar med hyresvärden, upprätta avbetalningsplaner m.m.524 Ekonomiskt 
bistånd till framförallt hyresskulder vid risk för en påtvingad avflyttning, 
som varit i fokus för denna studie, kan ur ett bredare vräkningsförebyggande 
perspektiv uppfattas som ett ibland betydelsefullt redskap bland flera.  
        I artikel I har tre olika hyresrättsliga socialtjänstroller identifierats vid 
risk för en påtvingad avflyttning av betydelse för socialtjänstens rättsliga 
möjligheter att skydda enskildas kvarboende; garant-, betraktar- och ignoran-

                                                        
524 Socialstyrelsen 2008. 
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trollerna. Vid betalningssvårigheter är det emellertid endast garant och be-
traktarrollerna som aktualiseras. I artikel II har ett flertal socialrättsliga prin-
ciper urskilts av betydelse när enskilda riskerar en påtvingad avflyttning. 
Nedan följer en integrerad analys av socialtjänstens olika hyresrättsliga roller 
och olika socialrättsliga principer (det rättsliga normbältet) vid risk för en 
påtvingad avflyttning. 

Garantrollen  
Den så kallade garantrollen ger socialtjänsten formella möjligheter att stoppa 
en påtvingad avflyttning vid betalningssvårigheter. Rollen tar i hög grad 
sikte på uppsägningar ” i förtid”, till följd av förverkande, som vanligen be-
handlas av kronofogden.525 Socialtjänsten kan genom en skriftlig utfästelse 
till hyresvärden, inom återvinningsfristen, åta sig betalningsansvaret526 för en 
utebliven hyresbetalning. Några pengar behöver inte ha kommit hyresvärden 
tillhanda för att uppsägningen ska stoppas. Garantrollen betyder att en rätts-
lig norm riktas mot socialarbetaren i positionen som beslutsfattare som inne-
bär att klientens kvarboende i en befintlig bostad när så är möjligt bör skyd-
das (se nedan om hemrättsprincipen). Detta kan ha inverkan på både utred-
ningsprocessen, bedömning och beslut vid risk för en påtvingad avflyttning. 
För att garantrollen ska ha faktisk verkan måste utredningen färdigställas 
inom återvinningsfristen (tre veckor). Denna tidsram har betydelse för klien-
ten även i de fall socialtjänsten väljer att inte aktualisera sin garantroll. Ur ett 
teoretiskt perspektiv stramar garantrollen upp utredningsprocessen, både 
tids- och innehållsmässigt, vid risk för en påtvingad avflyttning. I många fall 
är emellertid en förutsättning för att garantrollen ska kunna tillämpas att den 
enskilde bedöms ha rätt till bistånd till en hyresskuld. I artikel II har ett fler-
tal rättsliga principer identifierats av betydelse för denna bedömning. Utöver 
de etablerade principerna om; helhetssyn, normalisering, frivillighet och 
självbestämmande återfanns i studien också de underförstådda behovs-, ege-
nansvar-, real-, och hemrättsprinciperna. Det är främst de sistnämnda prin-
ciperna som behandlas här eftersom dessa principer i artikel II bedömdes 
vara mest framträdande i relation till bedömningen av bistånd till en hyress-
kuld. 

                                                        
525 Denna avflyttningstyp kan också behandlas av hyresnämnden med stöd av hyreslagen 46 § 
1 st. 1 p. Detta bedöms emellertid vara relativt ovanligt. 
526 Detta betyder inte att det nödvändigtvis är socialtjänsten som betalar den uteblivna hyran. 
Däremot tar myndigheten på sig att bevaka att så sker. 
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Behovsprincipen 
Behovsprincipen innebär att närliggande och grundläggande sociala behov 
bör tillgodoses.527 Normen byggs upp av krav på att de behov som ingår i 
socialtjänstens behovsbedömning bör utgöras av aktuella men också kom-
mande behov och konsekvenser av myndighetens beslut.528 Exempelvis har 
Högsta förvaltningsdomstolen, i linje med uttalanden i förarbetena, anfört att 
det är det aktuella behovet och inte personen, dennes vandel eller tidigare 
handlingar som bör vara centrala vid bedömningar av bistånd till boende, 
hyra och hyresskuld.529 Vid bedömning av aktuellt behov i relation till bo-
ende har domstolen beaktat rehabiliteringsaspekten, den enskilde önskan att 
behålla en befintlig bostad och att det kan antas bli svårt att skaffa annat 
likvärdigt boende.530 Vid behovsbedömningen ska således också strukturella 
förhållandens betydelse för den enskildes möjligheter att tillgodose ett boen-
debehov ingå. Strukturella förhållanden innefattar utöver gällande hyreslag-
stiftning också läget på bostadsmarknaden och betydelsen av betalningsan-
märkningar för möjligheten att erhålla en ny bostad m.m. ”Behovsprincipen” 
kan beskrivas som behovsrelaterad och försvårar möjligheterna för social-
tjänsten att inom ramen för det diskretionära handlingsutrymmet exempelvis 
lägga olika granskningar av en klients tidigare handlingar till grund för be-
slut.531 Principen möjliggör vid tillämpningen att den befintliga bostaden kan 
skyddas för enskilda även i de fall den enskilda inte bett sig på ett i förhål-
lande till egna behov önskvärt sätt.  
 

Egenansvarsprincipen 
I socialrättsligt material framträder också en egenansvarsprincip av betydelse 
för bedömningen av ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning 
som innebär att människor i första hand själva bör tillgodose sina behov.532 
Principen som har stöd i både lagtext och förarbeten till socialtjänstlagen har 
till viss del preciserats/utvecklats i rättspraxis. Utöver skyldigheten för den 
som är frisk att arbeta eller vid arbetslöshet söka arbete, delta i olika så kal-
lade kompetenshöjande verksamheter och på olika sätt medverka i utred-
ningen av ekonomiskt bistånd så har enskilda också i vissa situationer, en 
skyldighet att planera sin ekonomi, i förhållande till nivån på försörjnings-

                                                        
527 Artikel II s. 284; Prop. 1979/80:1 s. 182 ff./202 ff.; RÅ83 2:79: se även RÅ 2009 ref. 103; 
RÅ 1995 ref 56 och HFD 2011 ref. 49. 
528 Prop. 1979/80:1 s. 182 ff./202 ff. 
529 Jfr RÅ83 2:79; se även RÅ 2009 ref. 103; RÅ 1995 ref 56 och HFD 2011 ref. 49; se dock 
RÅ84 2:92. 
530 Jfr RÅ83 2:79; se även RÅ84 2:92 
531 Jfr Prop. 1996/97:124 s. 66. 
532 Artikel II s. 286 f.; prop. 1996/97: 124 s. 75; prop. 2000/01:80 s. 89. 
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stödet.533 Denna planeringsskyldighet gäller i hög grad för klienter som har 
löpande försörjningsstöd.534 En planeringsskyldighet i förhållande till nivån 
på försörjningsstödet kan emellertid också finnas för en person som ansöker 
om bistånd för första gången och som haft anledning att anta att det i en nära 
framtid skulle komma att uppstå ett biståndsbehov.535 Beror den ekonomiska 
misshushållningen på personliga problem och att den enskilde använt tidi-
gare bistånd till annat än vad det är avsett för på grund av exempelvis miss-
bruksproblem är det dock endast möjligt att beräkna posterna i försörjnings-
stödsnormen till en lägre nivå.536  
        Sanktioner kan beskrivas som ”… de reaktioner gentemot aktörens 
handlingar som har till syfte att påverka hans fortsatta handlande”.537 När 
enskildas förmåga att själv tillgodose behov i den aktuella situationen 
och/eller konsekvenserna av ett beslut inte tas med i en bedömning utan be-
slutet uteslutande grundar sig på individens beteende kan ”egenansvarsprin-
cipen” beskrivas som sanktionerande och därmed beteenderelaterad.538 Bete-
enderelaterade/ sanktionerande beslut kan innebära att den enskildes behov 
av boende utesluts ur bedömningen. Socialtjänstens diskretionära utrymme 
har i rättspraxis, i vissa fall, vidgats betydligt genom att myndigheten, med 
stöd av ”egenansvarsprincipen”, kan välja att avstå från att väga in behov, 
förmåga och konsekvenser av ett beslut. 

Realprincipen 
I artikel II har också en ”realprincip” identifierats av betydelse för både rät-
ten till bistånd och utformningen av biståndet. Enligt ”realprincipen” bör 
insatser med stöd av socialtjänstlagen utgå från en låginkomsttagarnivå och 
med hänsyn till kommunala resurser.539 Ur ett boendeperspektiv har lågin-
                                                        
533 Se socialstyrelsen 2013 s. 86 ff. för en sammanställning över rättsfall avseende vilka krav 
som kan ställas på en sökande. 
534 RÅ 1994 ref. 50; RÅ 1986 ref. 76.  
535 RÅ 1997 ref. 2; jfr dock RÅ 1995 ref. 56. 
536 I RÅ 2009 ref 103 anför exempelvis domstolen att: ”Det kan således inte uppställas villkor 
för en missbrukare att han eller hon ska delta i t.ex. ett visst rehabiliteringsprogram. Om 
försörjningsstödet villkoras i sådana hänseenden innebär det i praktiken att myndigheten 
tillämpar en sanktion som socialtjänstlagen inte ger utrymme för. Regeringsrätten finner på 
grund härav att socialtjänsten inte kan vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att 
han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering eller vissa insatser som har till 
huvudsakligt syfte att rehabilitera honom eller henne från missbruket”; se även HFD 2011 ref. 
49. 
537 Aubert 1980 s. 79; se även Coleman 1990 s. 266; Elster s. 97/100 ff. 
538 Se exempelvis RÅ 1997 ref 2; RÅ 1995 ref 79. I RÅ 2009 ref. 103 anför emellertid dom-
stolen att ”… om försörjningsstödet villkoras i sådana hänseenden innebär det i praktiken att 
myndigheten tillämpar en sanktion som socialtjänstlagen inte ger utrymme för”. I fallet hand-
lade det om en kommun som ville ge avslag på en biståndsansökan med hänvisning till att 
klienten inte följt uppgjord behandlingsplanering. 
539 Artikel II s. 287 f.; Jfr Prop. 1996/97:124 s. 83; RÅ 1996 ref. 99; RÅ 1994 ref. 76 och RÅ 
84 2:13; se även prop. 2000/01:80 s. 91/185; prop. 1979/80:1 s. 526; RÅ 2004 ref. 130. 
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komsttagare i Sverige vanligen ett någorlunda stabilt boende”. Realprinci-
pen” kan, vid risk för en påtvingad avflyttning, således innebära att den be-
fintliga bostaden skyddas om andra förutsättningar för bistånd är uppfyllda. 
Vid en bedömning i förhållande till en låginkomsttagarnivå kan den befint-
liga bostadens både yta, hyresstorlek och annat, liksom storleken på en even-
tuell hyresskuld ingå. Om bostaden vid denna bedömning visar sig över-
skrida en så kallad låginkomsttagarnivå kan ett skydd för den befintliga bo-
staden saknas. Underskrider bostaden låginkomsttagarnivån har det i rätts-
praxis inte heller ansetts finnas ett självklart skydd för den befintliga 
bostaden. Härvidlag har dock ”självbestämmandeprincipen” fått infly-
tande.540 ”Realprincipen” har således främst betydelse när en befintlig bostad 
är i jämnhöjd med vad en låginkomsttagare på orten kan kosta på sig. Vid 
risk för en påtvingad avflyttning finns vanligen en hyresskuld som också 
kan/bör relateras till en låginkomsttagarnivå. Är hyresskulden stor kan det ur 
ett kommunalekonomiskt perspektiv och i jämförelse med vad låginkomstta-
gare kan kosta på sig ibland uppfattas som mer försvarbart att erbjuda ett 
annat boende om sådant finns att tillgå. Höga hyresskulder kan således med 
stöd av ”realprincipen” begränsa möjligheterna till skydd för en befintlig 
bostad. Vad som ur ett socialrättsligt perspektiv bör betraktas som höga hy-
resskulder har emellertid inte klarlagts i vare sig förarbeten eller i rättspraxis. 
Det diskretionära utrymmet kan här därför sägas vara stort.  
       Även för människor som har arbete och som kan uppvisa ett normöver-
skott enligt socialtjänstlagen, men trots det riskerar en påtvingad avflyttning, 
kan olika strukturella omständigheter vara av betydelse för socialtjänstens 
bedömning enligt ”realprincipen”.  Exempel på sådana förhållanden kan vara 
att läget på bostadsmarknaden bedöms vara så ansträngt att det finns anled-
ning att anta att de sökande efter en påtvingad avflyttning kommer att vara 
hänvisade till förhållandevis dyra boendelösningar. Socialtjänsten kan i såd-
ana fall, under en ibland lång tid, behöva lämna bistånd till människor som 
egentligen skulle kunna klara sig utan samhällets stöd. Om läget på bo-
stadsmarknaden inte är ansträngt kan det, ur ett kommunalekonomiskt per-
spektiv, ibland vara motiverat att enskilda flyttar till en annan bostad istället 
för att kommunen betalar hyresskulden. 
       ”Realprincipen” bedöms vara behovsrelaterad även om den begränsar 
nivån på de behov som omfattas av socialtjänstlagen. Principen begränsar 
också det diskretionära utrymmet vid en biståndsbedömning genom att 
kommunala kostnader vid risk för en påtvingad avflyttning bör tas med i 
bedömningen liksom olika strukturella förhållanden av betydelse. 

Hemrättsprincipen 
I artikel II har slutligen en ”hemrättsprincip” identifierats som innebär att 

                                                        
540 RÅ 2009 ref. 4; RÅ 1988 ref. 137. 
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enskildas befintliga boende i första hand bör skyddas.541 Ordet ”hem” före-
kommer inte i lagtext eller förarbeten, med undantag för Europakonvention-
en. Det är emellertid den befintliga bostaden (hemmet) som hyreslagen i 
första hand tagit sikte på när socialtjänsten har en garantroll.542 I förarbeten 
till hyreslagen framgår att socialtjänsten vid risk för en påtvingad avflytt-
ning, i möjligaste mån, bör hjälpa enskilda så att de kan bo kvar i en befintlig 
bostad.543 I linje med ”hemrättsprincipen” har domstolen bland annat beaktat 
den enskilde önskan att behålla en befintlig bostad.544  
        ”Hemrättsprincipen” bedöms vara behovsrelaterad och kan ur ett teore-
tiskt perspektiv beskrivas begränsa socialtjänstens diskretionära handlingsut-
rymme vid bedömning av ekonomiskt bistånd risk för en påtvingad avflytt-
ning.  

Betraktarrollen 
Vid uppsägningar till följd av betalningssvårigheter som behandlas av hyres-
nämnden har socialtjänsten sedan i juli år 2014 en betraktarroll.545 I den situ-
ationen har socialtjänsten information om uppsägningen men saknar rättsliga 
möjligheter att stoppa densamma. Vid vräkningar blir socialtjänstens roll 
alltid betraktarens genom att kronofogden har en skyldighet att informera 
socialtjänsten. Däremot saknar socialtjänsten rättsliga möjligheter att stoppa 
vräkningar.  
        Oavsett vilken hyresrättslig roll socialtjänsten kan inta är en förutsätt-
ning för att ekonomiskt bistånd som insats ska kunna aktualiseras att den 
enskilde ansöker om bistånd. I de fall en sådan ansökan gjorts men social-
tjänsten saknar de redskap som garantrollen ger kan socialtjänstens bedöm-
ning bli olika utifrån hyresvärdens strategi för uppsägningen: 
 
1.  I de fall socialtjänsten vid kontakt med hyresvärden får information om 
att denne är beredd att under vissa förutsättningar återkalla en uppsägning 
kan ur ett socialrättsligt perspektiv i första hand real- och hemrättsprinciper-
na och därefter behovs- och egenansvarsprinciperna aktualiseras vid bedöm-
ningen av bistånd till kvarboende i en befintlig bostad. De principavvägning-
ar som kan ske i denna situation skiljer sig inte från de principavvägningar 
som kan ske när socialtjänsten har en garantroll.546  
       
 2.   Om socialtjänsten vid kontakt med hyresvärden får information om att 
hyresvärden inte tänker dra tillbaka en uppsägning även om exempelvis en 

                                                        
541 Artikel II s. 288 f. 
542 Prop. 1992/93:115; prop. 1977/78: 175; se även SOU 2008:47.  
543 Prop. 1992/93:115 s. 16. 
544 Jfr RÅ83 2:79. 
545 Artikel I s. 21 f. 
546 Se ovan samt artikel II. 
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hyresskuld betalas förändras emellertid inriktningen på socialtjänstens ar-
bete. Exempelvis är hemrätts- och realprinciperna i denna situation överhu-
vudtaget inte aktuella att tillämpa, i förhållande till den befintliga bostaden, 
oavsett vilka bedömningar socialtjänsten gör i övrigt. Om den enskilde i 
denna situation inte själv lyckas lösa sin situation kan den påtvingade av-
flyttningen ibland komma att ske till direkt bostads-/hemlöshet. Av praxis 
framgår att härbärgesboende vid akut bostads-/ hemlöshet visserligen kan 
accepteras under en övergångsperiod (en vecka) med hänvisning till behovs- 
och realprinciperna.547 Ur ett längre perspektiv inträder emellertid en generell 
skyldighet för socialtjänsten att se till att personer som saknar fast bostad, får 
någon slags reell bostad, inte bara ett boende eller tak-över-huvudet. Praxis 
visar att socialtjänsten är skyldig att tillhandahålla en bostad om en enskild 
är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa sig 
bostad.548 Att kommunerna med hänvisning till ”realprincipen” haft svårig-
heter med att anskaffa en bostad har av domstolen underordnats enskildas 
behov.  ”Realprincipen” får därför anses vara underordnad ”behovsprinci-
pen” när det gäller bostads-/ hemlösas boendesituation. Individens eget an-
svar för sin boendesituation granskas inte närmare av domstolen när det är 
fråga om bostads-/hemlöshet, vilket underförstått kan tolkas som att den 
akuta bostads-/hemlösheten i sig uppfattas vara ett uttryck för att individen 
inte själv kan tillgodose sina behov.         

Sammanfattning – socialtjänstens roll i teorin 
Socialtjänstens hyresrättsliga garantroll innebär att den befintliga bosta-
den/hemmet kan skyddas under förutsättning att den enskilde bedöms vara 
biståndsberättigad. Olika principavvägningar vid bedömning av en ansökan 
om ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning innebär emeller-
tid en begränsning av när garantrollen kan/bör aktualiseras. 
        Vid risk för en påtvingad avflyttning bör en avvägning mellan ”real-” 
och ”hemrättsprinciperna” göras för att klarlägga om den bostad som den 
sökande håller på att förlora har ett socialrättsligt skydd överhuvudtaget. 
”Realprincipen” ställer upp krav på en bedömning av den befintliga bostaden 
avseende både yta, hyra, storleken på en eventuell hyresskuld liksom olika 
strukturella förhållanden i jämförelse med vad en låginkomsttagare på orten 
kan kosta på sig. En befintlig bostad som överskrider en låginkomsttagarnivå 
kan med hänvisning till ”realprincipen” vara utbytbar. ”Realprincipen” kan 
därför ibland stå i strid med ”hemrättsprincipen” som utgår från att en befint-
lig bostad inte är utbytbar utan representerar ett särskilt socialt värde. Princi-
pavvägningen medför att ”hemrättsprincipen” och därmed garantrollen bör 

                                                        
547 RÅ 1994 not. 574; I RÅ 1988 ref. 137 konstaterar domstolen att boende i en husvagn inte 
uppfyller kraven på ”skälig levnadsnivå”, i vart fall inte som permanentboende. 
548 RÅ 2004 ref. 130; RÅ 2004 not. 118; RÅ 1990 ref. 119; RÅ 84 2:27. 
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tillämpas endast när den befintliga avflyttningsbostaden är ”skälig” i förhål-
lande till yta, hyra, skuldernas storlek m.m. Strukturella förhållanden som 
exempelvis en ansträngd bostadsmarknad kan emellertid med stöd av ”real-
principen” ibland innebära att en bostad som överskrider en låginkomstta-
garnivå kan skyddas. 
        Nästa bedömningssteg innebär en avvägning mellan ”behovs-”, och 
”egenansvarsprinciperna”. Det råder ett spänningsförhållande även mellan 
dessa principer genom att helt motstridiga beslut ibland kan fattas i likartade 
situationer beroende av vilken princip som läggs till grund för bedömning 
och beslut. Med stöd av ”behovsprincipen” kan den enskildes aktuella behov 
av en befintlig bostad liksom behov av rehabilitering och strukturella svårig-
heter att skaffa ny likvärdig bostad läggas till grund för bedömning och be-
slut.549 ”Behovsprincipen” kan därför innebära att ”hemrättsprincipen” och 
garantrollen vid behov kan aktualiseras. I kontrast till sådana resonemang 
har emellertid Högsta förvaltningsdomstolen med stöd av ”egenansvarsprin-
cipen” i ett flertal fall avslagit ansökningar om bistånd till hyra med hänvis-
ning till vad den sökande borde ha kunnat/ borde ha gjort för att förhindra 
situationen. Klientens aktuella behov, förmåga att själv tillgodose behov 
eller konsekvenserna av ett avslag i relation till gällande hyreslagstiftning 
har inte ansetts relevant vid dessa bedömningar.550 Det skydd för en befintlig 
bostad som garantrollen möjliggör begränsas således av ”egenansvarsprinci-
pen”.551  
        När socialtjänsten har en betraktarroll kan de principavvägningar som 
beskrivits ovan behöva göras, i de fall hyresvärden kan tänka sig att återkalla 
en uppsägning. I annat fall saknar socialtjänsten formella möjligheter att 
skydda enskildas kvarboende i en befintlig bostad. 
        Vad som är ”rätt” i socialtjänstens arbete med påtvingade avflyttningar 
kan med stöd av praxis ibland ges helt olika innehåll beroende av om behov, 
förmåga och konsekvenser av ett beslut eller beteende läggs till grund för 
beslut. Att socialtjänstlagen kan beskrivas som en både behovs- och beteen-
derelaterad lag skapar betydande tolkningssvårigheter vid tillämpning och 
det diskretionära utrymmet bedöms snarast ha vidgats, inte preciserats, ge-
nom att beteende inte behov i vissa fall kan läggas till grund för beslut, 

Socialtjänstens roll i praktiken vid risk för en 
påtvingad avflyttning 

 

                                                        
549 Jfr RÅ83 2:79. 
550 Se exempelvis RÅ 1997 ref. 2; RÅ 1995 ref 79. 
551 Se exempelvis RÅ 1997 ref 2. 
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I artikel I har omfattningen av olika typer av påtvingade avflyttningar och i 
vilken utsträckning socialtjänsten haft teoretiska möjligheter att agera stude-
rats. I artikel III undersöktes olika arbetsplatsnormer i kommunala riktlinjer. 
I artikel IV har olika arbetsplatsnormer analyserats genom en granskning av 
socialtjänstdokumentation och intervjuer med chefer/handläggare i ärenden 
där enskilda riskerat en påtvingad avflyttning till följd av betalningssvårig-
heter i sitt hyresförhållande. Empirin avseende praktiken har hämtats in i 
Stockholms län.  
        I artikel I visas att hyresvärdarna i Stockholms län gjorde en ansökan 
till myndigheterna i närmare 2100 fall under mars-maj 2009. Till skillnad 
från tidigare studier av påtvingade avflyttning omfattar dessa siffror, inte 
bara ansökningar till kronofogden utan också ansökningar till hyresnämnden. 
Ansökningar till hyresnämnden utgjorde 17 procent av alla hyresvärdsans-
ökningar till myndigheterna under den studerade tidsperioden. För 26 pro-
cent av alla ansökningar (kronofogden/hyresnämnden) utfärdades ett beslut 
om en formellt påtvingad avflyttning och för fem procent av alla inledande 
ansökningar verkställdes en vräkning. Vid 62 procent av alla beslut om for-
mellt påtvingade avflyttningar (kronofogden/hyresnämnden) hade social-
tjänsten en garantroll.552 För 31 procent hade myndigheten en ignorantroll 
och för 7 procent en betraktarroll.553 Oavsett vilken roll socialtjänsten tidi-
gare haft omvandlades myndighetens roll för 12 procent av alla ansökningar 
i ett senare skede när hyresvärden ansökte om en vräkning. I artikel IV spe-
cialgranskades 495 hyresvärdsansökningar till kronofogden där socialtjäns-
ten i samtliga fall haft en garantroll. I artikeln visas att i dessa fall var en 
cirka en femtedel (93 st.) aktuella inom socialtjänsten i samband med hyres-
värdens ansökan. Av dessa prövades hyresskulden inte i 43 procent av fallen, 
för 37 procent meddelades avslag och i 20 procent av fallen beviljades bi-
stånd till hyresskulden.554 För 30 procent av de oprövade hyresskulderna 
fattade kronofogden ett beslut om en formellt påtvingad avflyttning liksom 
för 66 procent av avslagsbesluten och i 32 procent av bifallsbesluten. Ur ett 
rättsligt perspektiv innebar detta att socialtjänsten sammantaget fattade be-
slut om ekonomiskt bistånd som ur ett rättsligt perspektiv möjliggjorde 
skydd för kvarboendet för 14 procent av de som var aktuella inom social-
tjänsten. I relation till alla hyresvärdsansökningar beviljade socialtjänsten 
ekonomiskt bistånd i 4 procent av fallen. 

                                                        
552 Artikel I s. 24. 
553 Den lagändring som gjorts i juli 2014 innebär att socialtjänsten i studien skulle ha haft en 
betraktarroll 15 procent av fallen och en ignorantroll i 23 procent av fallen. 
554 Jfr Löfstrand 2005 s. 222; Flyghed 2005 s. 232; Socialstyrelsen 2000 s. 68 f; Stenberg 
1984 s. 41 f. 
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Garantrollen  
I vare sig kommunala riktlinjer, socialtjänstdokumentationen eller i inter-
vjuer med chefer och socialarbetare inom socialtjänsten beskrevs hyresrätts-
lig lagstiftning vara av betydelse för socialrättsligt beslutsfattande vid be-
dömning av ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning.555 Inte i 
något fall ansåg sig socialtjänsten ha rättsliga mandat att förhindra en på-
tvingad avflyttning.556 Socialtjänstens hyresrättsliga garantroll kan därför 
beskrivas sakna inflytande över socialtjänstens praktik i form av ”rättsligt 
normbälte”. Konkreta konsekvenser av att hyreslagen inte uppfattades ha 
betydelse i socialtjänstpraktiken var att det exempelvis saknades tidsramar 
för utredningar av bistånd till hyresskulder som tog hänsyn till den hyres-
rättsliga återvinningsfristen. Det saknades också rutiner för information från 
hyresvärden med utgångspunkt från socialtjänstens garantroll.557 Sådana 
förhållanden kan ha betydelse för att kronofogden fattade beslut om en for-
mellt påtvingad avflyttning för närmare en tredjedel av dem som beviljats 
bistånd till en hyresskuld. Detta behöver emellertid inte betyda att lagstift-
ning inte ansågs vara en viktig beslutskälla i socialtjänstpraktiken men med 
lag avsågs nästan alltid socialtjänstlagen inte hyreslagen. 558  
       De rättsliga begreppen i socialtjänstlagens biståndsbestämmelse förut-
sätter att de tolkas i relation till det ”rättsliga normbältet” som ramar in dis-
kretionära beslutsmöjligheter. Därutöver kan olika arbetsplatsnormer exem-
pelvis ha betydelse för i vilken utsträckning socialtjänstens garantroll tilläm-
pas. I det följande undersöks olika arbetsplatsnormer av betydelse för när 
och i vilken utsträckning socialtjänstens garantroll kan aktualiseras.  

Behovs- aktualitets- och individnormerna 
I kommunala riktlinjer redovisades uppfattningar som innebar att ”(d)en 
enskildes faktiska behov ska ligga till grund för bedömningen av bistånd till 
hyresskuld”.559 Ett uttalande i kommunala riktlinjer som bedöms vara i linje 
med denna uppfattning var att ”omständigheter när hyresskulden uppstod är i 
princip inte avgörande”, istället framhölls att ”(b)ehovet av bistånd skall 
prövas mot bakgrund av det vid ansökningstidpunkten föreliggande beho-
vet…”.560 Ett sådant yttrande kan tolkas som att den enskildes eget ansvar för 
att exempelvis en hyresskuld uppstått inte har utslagsgivande betydelse vid 
                                                        
555 Artikel III och artikel IV. 
556 Artikel IV s. 10; Jfr Stenberg m fl. 2011b s. 157 f. 
557 Flyghed har visat att socialtjänsten i hög utsträckning har rutiner för hur meddelandet från 
hyresvärden ska handläggas (Flyghed 2005 s. 229). Sådana rutiner återfanns även i denna 
studie (Artikel IV s. 12). Det som avses här är emellertid rutiner som på ett uttalat sätt utgår 
från hyreslagens återvinningsfrist och socialtjänstens garantroll i samband med utredning, 
bedömning och beslut avseende ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning. 
558 Artikel IV s. 9; Jfr Braye m fl. 2011 s. 75. 
559 Artikel III s. 95 f. 
560 Artikel III s. 92. 
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bedömningen. Istället ställs den enskildes aktuella behov i förgrunden. Om 
behovet bedöms vara kvarboende i en befintlig bostad kan den befintliga 
bostaden/hemmet skyddas med stöd av riktlinjerna i den aktuella kommu-
nen. På liknande sätt förekom uttalanden som innebar att det förhållandet att 
en enskild underlåtit att betala en hyra trots att bistånd tidigare beviljats inte 
generellt kunde läggas till grund för ett avslag.561  
        I socialtjänstdokumentation och intervjuer redovisades också en ”aktua-
litetsnorm” som innebar att även om bedömningen av klientens beteende 
ansågs ha lett fram till att denne borde ha betett sig mer ekonomiskt ration-
ellt, kunde beslutsfattaren ibland bortse från detta med hänvisning till att den 
befintliga bostaden bedömdes tillgodose aktuella behov.562 Bistånd gavs med 
stöd av ”aktualitetsnormen” ibland trots att den enskilde exempelvis bedöm-
des ha haft ett normöverskott när hyresskulden uppstod. I socialtjänstdoku-
mentation och intervjuer återfanns också en ”individnorm” som innebar att 
behovet (av kvarboende) vid en ansökan om ekonomiskt bistånd kunde be-
dömas separat för var och en som omfattades av ansökan.563 Exempelvis 
kunde bistånd beviljas till en hyresskuld trots att de vuxna i en familj ansågs 
ha betett sig på ett icke önskvärt sätt. I andra fall kunde beslutsfattaren, med 
stöd av ”individnormen” bortse från en pågående skilsmässa och det försörj-
ningsansvar som makar har för varandra och istället bedöma den sökande 
som ensamstående i den aktuella situationen.564 
        Både ”behovs-”, ”aktualitets-” och ”individnormerna” bedöms vara 
behovsrelaterade.  

Egenansvars- och hushållsnormerna 
Den ”egenansvarsprincip” som påvisats i rättskällematerialet framträder 
även i kommunala riktlinjer som en central norm som innebär att 
”(f)örmågan till eget ansvar skall ges avgörande betydelse vid en bedömning 
av bistånd till hyresskuld”.565  I vissa kommunala riktlinjer beskrevs egenan-
svaret innebära att den enskilde tog konsekvenserna av egna val som exem-
pelvis att inte betala hyran. I vissa riktlinjer anfördes att bistånd inte skulle 
utgå i de fall den enskilde haft pengar enligt försörjningstödsnormen och i 
denna situation underlåtit att betala hyran. Betoningen av det egna ansvaret i 
kommunala riktlinjer bedömdes i artikel III leda till att beviljat bistånd till en 
hyresskuld ibland förutsatte att den enskilde oförskyllt hamnat i en problem-
situation, tillhörde en ”svag” grupp eller hade ”särskilda behov” för rätt till 
bistånd.566 Klienter som inte omfattades av någon av dessa kategorier kunde i 
enlighet med riktlinjerna meddelas avslag utan att den enskildes förmåga att 
                                                        
561 Artikel III s. 93. 
562 Artikel IV s.17 f. 
563 Artikel IV s. 11. 
564 a.a. a.s. 
565 Artikel III s. 95. 
566 Artikel III s. 96; Jfr Löfstrand 2005 s. 326; Sahlin 1996 s. 333 f. 
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själv tillgodose sina behov eller konsekvenserna av myndighetens beslut 
vägdes in i bedömningen. I några riktlinjer återfanns också uppfattningen att 
”(b)edömningen av bistånd till hyresskuld ska vara en sammanvägning av 
olika faktorer”.567 När biståndsbedömningen utgörs av en sammanvägning av 
olika omständigheter kan bristande egenansvar istället för att utgöra en ut-
slagsgivande omständighet behandlas som en faktor bland flera i ett ärende.  
        I socialtjänstdokumentation och intervjuer urskildes i linje med 
ovanstående en ”egenansvarsnorm” som innebar att den enskildes egna möj-
ligheter att tillgodose sitt behov undersöktes. Om den enskilde lyckades få 
till stånd en avbetalningsplan med hyresvärden eller kunde flytta in hos vän-
ner och bekanta i samband hyresvärdens ansökan om en påtvingad avflytt-
ning kunde ett avslagsbeslut fattas.568 Vanligen innebar ”egenansvarsnor-
men” också en retrospektiv granskning av klientens beteenden både före och 
under en ansökan för att klarlägga om den sökande gjorde och/eller hade 
gjort vad denne kunnat för att själv tillgodose sitt behov.569 Om den enskilde 
vid en sådan bedömning, av socialtjänsten, uppfattades ha handlat irrationellt 
i förhållande till egna behov kunde avslag meddelas utan hänsyn till hyres-
rättsliga konsekvenser av beslutet. Exempel på irrationellt beteende kunde 
vara icke-uppfyllda krav på den sökande att arbeta eller vid arbetslöshet stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Irrationellt beteende kunde också vara att 
inte medverka i utredningen genom att lämna in av socialtjänsten begärda 
uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden, att komma till eller 
delta i möten m.m.570 En hyresskuld som uppstått trots att den enskilde haft 
inkomster i nivå med eller över socialtjänstlagens försörjningsstödsnorm 
kunde också tolkas som bristande rationalitet. Kvaliteten på tidigare insatser 
och orsaker till att de inte avhjälpt den enskildes problem med hyresinbetal-
ningen utvärderades sällan i samband med en ny ansökan om bistånd. När 
den enskilde uppfattades brista i eget ansvar och därför fick avslag på sin 
biståndsansökan saknades vanligen en konkretiserad beskrivning och be-
dömning av den enskildes faktiska förmåga i den aktuella situationen, behov 
och/eller konsekvenserna av beslutet. I artikel IV kunde påtvingade avflytt-
ningar i ett flertal fall kopplas till ”egenansvarsnormen”, ibland med doku-
menterad hemlöshet som följd.  
        I socialtjänstpraktiken har också en ”hushållsnorm” påvisats som över-
ensstämmer med ”egenansvarsnormen”. Det som skiljer de båda normerna åt 
är att den förra avser en grupp individer och den senare en enskild individ.571 
”Hushållsnormen” innebär att ”den sökandes eventuella biståndsrätt bör 
analyseras utifrån civilstånd och/eller eventuella samborelationer”.572 I samt-
liga undersökta socialtjänstdistrikt ställdes krav på att sammanboende, äkta 
                                                        
567 Artikel III s. 95. 
568 Artikel IV s. 8. 
569 jfr Stenberg m fl 2011b s. 164; Holmdahl 2009 s. 122; Kullberg 1994 s. 169. 
570 Artikel IV s. 13 ff. 
571 Jfr Kjellbom & Alexis 2012 s. 213. 
572 Artikel IV s. 11 f. 
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makar och partners skulle bidra ekonomiskt till hushållet, ibland utan att 
relationen mellan parterna utreddes. I vissa studerade socialtjänstdistrikt 
hölls strikt på att bistånd inte beviljades förrän betänketiden för en skils-
mässa passerat (vanligen sex månader). Det innebar att den individuella be-
hovsbedömningen uteblev helt under den tiden.573 Att enskilda, i enlighet 
med gällande hyreslagstiftning, riskerade att förlora sina bostäder under såd-
ana förhållanden togs i dessa fall inte hänsyn till. I artikel IV kunde påtving-
ade avflyttningar i flera fall kopplas till ”hushållsnormen”, ibland med do-
kumenterad hemlöshet som följd.574  
        Både ”egenansvars-” och ”hushållsnormen” kan beskrivas som beteen-
derelaterade när de läggs till grund för beslut utan att bedömningen av bete-
ende leder vidare till en behovsbedömning. Då beteenden och inte behov står 
i förgrunden kan tillämpningen också beskrivas som sanktionerande genom 
att besluten utgör en reaktion på den sökandes handlingar i syfte att påverka 
dessa. 575  

Orsaks- och prioritetsnormerna 
I vissa kommunala riktlinjer beskrevs olika individuella problem kunna leda 
till en lättnad i de krav som vanligen ställs på klienter vid en ansökan om 
bistånd. Enskildas psykiska och fysiska status var sådana exempel som 
kunde få betydelse för bedömningen av biståndsbehovet vid risk för en på-
tvingad avflyttning.576 Det som komplicerade bilden var att det kunde handla 
om olika problem/behov i olika kommuner. På liknande sätt påvisades en 
”orsaksnorm” i socialtjänstdokumentationen och intervjuerna som innebar 
att olika, identifierade och av socialtjänsten accepterade individuella skäl till 
irrationellt beteende ibland kunde leda till lägre krav på den enskilde i sam-
band med biståndsansökan.577 ”Orsaksnormen” var framträdande i de fall 
enskilda erhöll bifall till en hyresskuld.578 Normen förutsätter inte bara iden-
tifierade problem utan också att dessa godtas som förklaringar till att den 
enskilde fått en hyresskuld.579 I de fall bistånd till en hyresskuld inte prövats 
eller ansökan avslagits framkom i dokumentationen i många fall också olika 
individuella problem. I dessa fall fick dock inte omständigheterna betydelse 
för socialtjänstens beslut. 
       ”Orsaksnormen” bedöms vara både beteende- och behovsorienterad. I 
de fall olika förklaringsskäl till enskildas irrationella beteende godtogs av 
socialtjänsten innebar beteendebedömningen också en bedömning av behov. 
I de fall beteendet inte godtogs stannade emellertid bedömningen vid bete-

                                                        
573 Artikel IV s. 12. 
574 Artikel IV s. 8. 
575 Aubert 1980 s. 79; se även Coleman 1990 s. 266; Elster s. 97/100 ff. 
576 Artikel III s. 94. 
577 Artikel IV s. 15 f. 
578 Artikel IV s. 20. 
579 Artikel IV s. 15 f; jfr Löfstrand 2005 s. 326; Sahlin 1996 s. 333 f. 
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endet som kunde motivera avslag på ansökan om bistånd. I denna situation 
kunde även ”orsaksnormen” beskrivas som beteenderelaterad och avslagsbe-
slutet fungera som en sanktion riktad mot individens handlingar.  
         Den så kallade ”prioritetsnormen” har likheter med ”orsaksnormen”. 
Båda normerna förutsätter en särbehandling av människors behov. ”Pri-
oritetsnormen” förespråkar en särbehandling av människors boendebehov 
med utgångspunkt från grupptillhörighet. Exempel på prioriterade grupper 
var barn, äldre, psykiskt och fysiskt handikappade samt kvinnor utsatta för 
våld i nära relation.580 Ett uttryck för en sådan särbehandling vid risk för 
påtvingade avflyttningar var hur det vräkningsförebyggande uppdraget han-
terades i socialtjänstpraktiken. I alla studerade distrikt skickade socialtjäns-
ten ett brev till de kontraktstecknare som berördes av en uppsägning. I 
många kommuner och specialstuderade distrikt innebar emellertid ”pri-
oritetsnormen” att också telefonkontakt togs och/eller att hembesök gjordes 
med vissa prioriterade grupper.581 Syftet med sådana kontakter var bland 
annat att fungera som stöd för den/de berörda i att hitta lösningar på den 
uppkomna situationen men också att informera om möjligheten att söka eko-
nomiskt bistånd från socialtjänsten. ”Prioritetsnormen” kan därför i vissa fall 
ha inflytande över bedömningen av ekonomiskt bistånd vid risk för en på-
tvingad avflyttning genom att vissa grupper får större stöd i att ansöka om 
bistånd än andra.  Positiv särbehandling av vissa grupper kan innebära nega-
tiv särbehandling av andra grupper och individer i dessa grupper genom att 
behoven i den sistnämnda gruppen ges mindre uppmärksamhet. Prioritering-
en av barn-(familjer) i både kommunala riktlinjer, dokumentation och inter-
vjuer innebar att vuxna utan barn ibland inte gjordes till föremål för en lika 
ingående behovsbedömning som familjer med barn erhöll.582 Särbehandling-
en av barnfamiljer ledde ibland också till en negativ särbehandling av män.583 
Kvinnors boendebehov skyddades i större utsträckning genom att kvinnor 
oftare än män levde tillsammans med barn när risken för en påtvingad av-
flyttning uppstod. Särbehandlingen orsakades vanligen av att grupptillhörig-
het gavs företräde i myndighetens uppsökande verksamhet men också vid 
behovsbedömningen.584 En negativ särbehandlingen av män framträdde 
också i de fall våld i nära relation utgjorde en särskild prioriteringskategori 
vid risk för en påtvingad avflyttning. Prioriteringen av våld i nära relationer 
avsåg nästan alltid kvinnor. ”Prioritetsnormen” kan underminera möjlighet-

                                                        
580 Artikel III s. 93 f.; Artikel IV s. 19; Jfr Stenberg m fl. 2011b s. 155/186; Holmdahl 2009 s. 
107; Löfstrand 2005 s. 242 f.; se även exempelvis Wörlén 2010; Åström 2004; Bergmark 
1995. 
581 Artikel IV s.12. 
582 I tidigare studier beskrivs ensamstående (män) utgöra en majoritet av dem som vräks och 
lever i hemlöshet (Nilsson & Flyghed 2004a s. 261; Flyghed & Stenberg 1993 s. 39; Stenberg 
1984 s. 33).  
583 Jfr Löfstrand 2001 s.182 f; se även Cedersund 1992 s. 135 och Kullberg 1994 s. 173. 
584 Artikel IV s. 15. 
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erna till en individuell behovsbedömning vid risk för en påtvingad avflytt-
ning för dem som inte tillhör en prioriterad grupp. Att bedömningen av ex-
empelvis barns behov kan se annorlunda ut än bedömningen av vuxnas be-
hov ändrar inte på det förhållandet att en individuell bedömning kan vara 
påkallad i alla situationer där socialtjänsten har kännedom om sådana förhål-
landen som kan föranleda en åtgärd från myndighetens sida.585  
        ”Prioritetsnormen” kan sägas vara behovsrelaterad för de grupper som 
anses vara i behov av särskilda åtgärder.         

Den terapeutiska normen 
”Den terapeutiska normen” innebär att ”biståndsbedömningen ges ett lä-
rande/behandlande innehåll”.586 I kommunala riktlinjer återfanns i flera fall 
stöd för tillämpning av ”den terapeutiska normen” men, normen fick sin 
konkreta utformning i socialtjänstdokumentationen och i intervjuerna.587 Den 
enskildes behov av lärande var utgångspunkten när ”den terapeutiska nor-
men” tillämpades och lärandebehovet ansågs i dessa fall vara överordnat alla 
andra behov. Normen innebar att risken för att den enskilde skulle förlora en 
befintlig bostad inte beaktades av myndigheten. Istället framhölls och beto-
nades den enskildes behov av att lära sig hantera sina hyresskulder. Den 
”terapeutiska normen” kunde i praktiken komma till uttryck på två sätt ge-
nom en lärande utredningsstrategi och motiverande avslag. Den ”lärande 
utredningsstrategin” innebar att klienten uppmanades att använda alla sina 
pengar till hyran, därefter kunde nödbistånd beviljas. I intervjuerna beskrevs 
detta ibland som en metod för att få klienten att förstå vikten av att betala sin 
hyra.588 Den lärande utredningsstrategin innebar att hyresskulden överhuvud-
taget inte gjordes till föremål för prövning. Det framgick i dessa samman-
hang inte om klientens egna medel täckte hyresskulden eller om strategin ur 
ett hyresrättsligt perspektiv var framgångsrik eller inte. ”Den terapeutiska 
normen” framträdde också vid beslut om avslag på en ansökan om bistånd 
till en hyresskuld. Att inte bevilja bistånd till hyresskulden beskrevs ibland 
av de intervjuade som en medveten strategi för att på längre sikt åstad-
komma ett lärande.589 Beslutsfattaren var i dessa fall vanligen medveten om 
att den enskilde till följd av myndighetens beslut skulle komma att bli hem-
lös.590 Enligt den ”terapeutiska normen” beskrevs i både kommunala riktlin-
jer, socialtjänstdokumentation och intervjuer att upprepade hyresskulder 
kunde utgöra grund för avslag på en ansökan om bistånd.591 Det var inte 
ovanligt att klienter tidigare erhållit bistånd till en hyresskuld med stöd av 
                                                        
585 Socialtjänstlagen 11 kap. 1 §. 
586 Artikel IV s.16 f.; Jfr Löfstrand 2001 s. 177; se även Swärd 2000 s. 59 f. 
587 Artikel III s. 93; Artikel IV s. 16 f. 
588 Artikel IV s. 16. 
589 a.a. s. 16 f. 
590 a.a. s. 17. 
591 Artikel III s. 93; Artikel IV s. 17. 
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”orsaksnormen” med innebörd att socialtjänsten tidigare identifierat och 
accepterat vissa bakomliggande, individuella, orsaker till klientens betal-
ningssvårigheter. Insatser i förhållande till dessa individuella problem hade 
emellertid av någon anledning inte fungerat eftersom klienten nu ånyo an-
sökte om bistånd till en hyresskuld. I denna situation kunde socialtjänsten 
ibland göra en helomvändning och lägga hela ansvaret för den uppkomna 
situationen på klienten och besluta om avslag på biståndsansökan med stöd 
av ”den terapeutiska normen”.592  
       ”Den terapeutiska normen” kan beskrivas som direkt sanktionerande och 
därmed beteenderelaterad. Det överordnade syftet med normen är att för-
ändra enskildas beteende. Huruvida den sanktion som normen leder till i 
förhållande till den enskildes beteende hade avsedd effekt saknades det 
emellertid kunskap om. Några sådana iakttagelser redovisades inte. Tvärtom 
beskrevs i intervjuerna erfarenhetsbaserade observationer som talade för att 
normen ibland ansågs ha en skadlig effekt på enskildas liv och välbefin-
nande. Trots denna kunskap tillämpades normen.593 

Betraktarrollen 
I socialtjänstpraktiken är det främst garantrollen som är av betydelse vid risk 
för en påtvingad avflyttning till följd av betalningsförsummelser som be-
handlas av kronofogden. Vid betalningsförsummelser som behandlas av 
hyresnämnden har socialtjänsten vanligen en betraktarroll. I de fall social-
tjänsten får information på detta sätt saknar emellertid myndigheten rättsliga 
möjligheter att stoppa hyresnämndens beslut. När ett beslut om en formellt 
påtvingad avflyttning har fattats av kronofogden eller hyresnämnden om-
vandlas socialtjänstens tidigare roller till en betraktarroll i de fall hyresvär-
den ansöker om en vräkning. Socialtjänsten har i denna situation information 
om vräkningshotet, men saknar hyresrättsliga möjligheter att agera. Den 
enda som kan stoppa en vräkning är hyresvärden som under hela processen 
fram till vräkningsögonblicket har möjlighet att dra tillbaka sin ansökan. 
Ekonomiskt bistånd till en hyresskuld när en vräkningsprocess inletts är så-
ledes inte någon garanti för att hyresgästen får bo kvar utan förutsätter hy-
resvärdens godkännande. I de fall den enskilde bedöms berättigad till eko-
nomiskt bistånd kan hyresvärden ändå driva igenom en vräkning så länge 
denne har ett formellt beslut att grunda sina krav på. Socialtjänstens bedöm-
ningar och den enskildes behov av den befintliga bostaden är således under 
hela vräkningsprocessen underordnad hyresvärdens bedömningar och behov. 
        Att socialtjänsten har information om en förestående vräkning ger emel-
lertid myndigheten möjligheter att kontakta den enskilde och exempelvis 
vara behjälplig i förhandlingar med hyresvärden, söka annat boende 

                                                        
592 Artikel IV s. 16. 
593 a.a. s. 17. 
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och/eller erbjuda en annan bostad/ boende. I alla ärenden som var aktuella 
inom socialtjänsten i samband med en hyresvärdsansökan till kronofogden 
där klienten fått avslag eller inte fått sin hyresskuld prövad framgick emel-
lertid inte av dokumentationen att den enskilde i något fall erhöll en annan 
bostad. Inte heller framgick om det befintliga hyresavtalet omvandlats till ett 
socialt kontrakt. I ett flertal fall framkom emellertid att den enskilde löste sin 
situation genom avbetalningsplaner med hyresvärden, handlån av vänner, 
kommande inkomster eller genom att flytta in hos vänner och bekanta. I 
många fall var det dock oklart vart den enskilde tog vägen när kronofogden 
fattat ett beslut om en formellt påtvingad avflyttning.  

Sammanfattning - socialtjänstens roll i praktiken 
Det syfte lagstiftaren haft med att inrätta en hyresrättslig garantroll för soci-
altjänsten beaktas inte i socialtjänstpraktiken. Däremot har hyresvärdens 
uppsägningsmeddelande betydelse, enligt dem som intervjuats genom att 
man i de olika distrikten med stöd av ”prioritetsnormen” agerade aktivt i 
förhållande till vissa grupper när uppsägningsmeddelandet kom in till myn-
digheten.  
       Vid bedömning av ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflytt-
ning visades att ett flertal arbetsplatsnormer kan ha inflytande över bedöm-
ningen av enskildas behov och rätt till bistånd. De arbetsplatsnormer som 
påvisats i kommunala riktlinjer skiljer sig inte nämnvärt från de arbetsplats-
normer som urskilts i socialtjänstdokumentation och intervjuer. Skillnaden 
ligger snarare i att normerna i socialtjänstdokumentationen och intervjuer har 
en mer konkret utformning som kan förklaras av att normerna här undersökts 
i relation till konkreta fall. De normer som påvisats i socialtjänstpraktiken 
bedöms i hög utsträckning antingen fokusera den enskildes behov eller den-
nes beteende. Det är stor skillnad mellan att bedöma behov eller beteende 
även om en undersökning av enskildas beteende kan vara en förutsättning för 
en bedömning av behov. Att bedöma behov handlar om en granskning av 
olika typer av brister i en aktuell situation eller i en närliggande framtid. 
Även människor som beter sig på ett sätt som ifrågasätts av myndigheten 
kan ha behov/brister som de själva inte kan tillgodose eller avhjälpa. En 
beteendegranskning kan beskrivas som en undersökning av den enskildes 
handlande i förhållande till någonting - i det här fallet egna (boende-) behov. 
En sådan granskning kan exempelvis ge besked om varför risken för en på-
tvingad avflyttning uppstått och vad som behöver komma till stånd för att 
risken inte ska återkomma. Beteendegranskningen kan, men behöver inte, 
ändra på bedömningen av boende som behov”, trots att den enskildes bete-
ende kan ifrågasättas. Däremot kan granskningen exempelvis leda till be-
dömningen att även andra insatser än endast betalningen av en hyresskuld är 
påkallade. 
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       Arbetsplatsnormer som fokuserar på behov är främst ”behovs-” och 
”aktualitetsnormerna”. Med stöd av dessa normer kunde den befintliga bo-
staden skyddas, under förutsättning att den bedömdes utgöra ett behov, även 
i de fall då den enskildes beteende kunde ifrågasättas. Behovsrelaterade 
normer utgjorde emellertid inte något dominerande motivmönster i de ären-
den som studerats här. Behovsbedömningen i socialtjänstpraktiken vid risk 
för en påtvingad avflyttning bedöms istället i hög grad vara beteenderelate-
rad genom att den enskildes beteende i många fall utgjorde fokus för både 
bedömning och beslut. Biståndsbedömningen handlade vanligen om en i de 
flesta fall retrospektiv granskning av den enskildes handlande på olika sätt 
med stöd av ”egenansvarsnormen”. Omfattade biståndsbedömningen flera 
personer innebar den så kallade ”hushållsnormen” att bristande beteende från 
en vuxen i ett hushåll tilläts påverka hela gruppens rätt till bistånd (jfr ”indi-
vidnormen”). Indirekt gavs i dessa fall vuxna men ibland också barn i upp-
drag att uppfostra andra vuxna människor som en förutsättning för bistånd. 
Även den ”terapeutiska normen” och i vissa fall ”orsaksnormen” bedöms 
vara beteenderelaterade. Den sistnämnda normen kan i vissa fall sägas ha en 
både behovs- och beteenderelaterad utgångspunkt. Under förutsättning att 
socialtjänsten godtar bakomliggande orsaker till den enskildes irrationella 
beteende kan normen beskrivas som behovsrelaterad, i annat fall kan även 
denna norm beskrivas som beteenderelaterad.  
        När beteende och inte behov lades tillgrund för bedömningen saknades 
vanligen en redogörelse för på vilket sätt den enskilde hade förmåga att i den 
aktuella situationen tillgodose egna behov. Istället vilade avslagen med stöd 
av ”egenansvars-” och ”hushållsnormerna” samt ”den terapeutiska normen” 
vanligen på en outredd föreställning om vad den enskilde borde ha 
gjort/kunnat göra och mindre på faktiska förhållanden, förmåga och be-
hov.594 Tanken bakom ”den terapeutiska normen” var att den enskilde genom 
en tydlig sanktion (att förlora ett hem/en bostad) skulle lära sig att i framti-
den på ett bättre sätt själv hantera sina hyresinbetalningar. De i socialtjänst-
lagen inbyggda förväntningar som finns på att styra medborgarnas beteende 
mot egenansvar och självständighet gör ibland att behovsaspekten hamnar i 
skymundan eller underordnas vid bedömningen. I de fall beteende och inte 
behov läggs till grund för beslut utgör biståndsbeslut med stöd av social-
tjänstlagen endast beteendestyrande sanktioner – inte beslut grundade på 
individuella bedömningar av behov.  

                                                        
594 Jfr Cedersund 1992 s. 135. 
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Socialtjänstens roll i teori och praktik - likheter och 
skillnader 

Eftersom olika begrepp i socialtjänstlagens biståndsbestämmelse inte är de-
finierade förutsätts socialarbetaren i rollen som beslutsfattare tolka lagen 
inom det diskretionära handlingsutrymmet. Diskretionär lagtillämpning kan 
leda att till att lagtexten utvecklas och/eller preciseras. Intresset här har fram-
förallt riktats mot normer som leder till en sådan utveckling/precisering och 
om rätten i teori och praktik drar åt samma eller olika håll. 
 
Tabell 3. Socialtjänstlagens biståndsbestämmelse i teori och praktik 

                                                        
595 Biståndsbestämmelsen ingår i det rättsliga normbältet och presenteras här separat av fram-
ställningsskäl. 

(a) Bistånds-
bestämmelsen595 

(b) Rättsligt normbälte (c) Arbetsplatsnormer 

Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodo-
sedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av social-
nämnden för sin försörj-
ning (försörjningsstöd) 
och för sin livsföring i 
övrigt…  

… Den enskilde ska 
genom biståndet tillför-
säkras en skälig levnads-
nivå. Biståndet ska ut-
formas så att det stärker 
hans eller hennes möjlig-
heter att leva ett själv-
ständigt liv. Lag 

Den som inte själv eller i ett 
hushåll gemensamt kan och 
inte heller borde ha kunnat 
tillgodose sina behov själv 
eller på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning (försörjnings-
stöd) och för sin livsföring i 
övrigt.  
      Vid behovsbedömningen 
bör även konsekvenserna av 
ett avslag ingå. I vissa fall 
kan bistånd ges trots att den 
enskilde själv borde ha till-
godosett sitt behov. 

… Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå, det vill 
säga, högst en låginkomstta-
garnivå och lägst en minimi-
nivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 

Den som inte själv eller i ett 
hushåll gemensamt kan och 
inte heller borde ha kunnat 
tillgodose sina behov själv 
eller på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning (försörjnings-
stöd) och för sin livsföring i 
övrigt.   
      Vid behovsbedömningen 
bör även konsekvenserna av 
ett avslag ingå.  I vissa fall 
kan bistånd ges trots att den 
enskilde själv borde ha tillgo-
dosett sitt behov. 
        Förutsättningar för 
bistånd är därutöver i nor-
malfallet att:  
 
1. någon av de sökande till-
hör en prioriterad grupp 
eller, 

2. orsakerna till biståndsbe-
hovet, vid normöverskott, är 
godtagbart eller, 

3. den/de sökande inte har ett 
överordnat lärandebehov 
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En individuell eller kollektiv bedömning? 
Av förarbeten till socialtjänstlagen framgår att en biståndsbedömning med 
stöd av socialtjänstlagen ska föregås av en individuell behovsprövning.596 
Detta kan tolkas som att vars och ens behov bör prövas vid en biståndsbe-
dömning. När en ansökan i socialtjänstpraktiken omfattade flera personer 
bedömdes emellertid de sökande vanligen inte individuellt utan kollektivt, 
som grupp, med stöd av en så kallad ”hushållsnorm”.597 Om den ena partens 
beteende i en sådan grupp kunde ifrågasättas kunde även den andra parten 
omfattas av en beteenderelaterad och sanktionerande bedömning och be-
slut.598 I de fall barn ingick i ett hushåll gjordes emellertid ibland, men inte 
alltid, en individualiserad bedömning (”individnormen”) genom att barnets 
behov/förmåga bedömdes separat från föräldrarnas behov/förmågor. ”Hus-
hållsnormen” uppfattas emellertid som etablerad och återfanns i både rätts-
praxis, kommunala riktlinjer, socialtjänstdokumentationen och intervjuer. 
Det råder stor samstämmighet kring att biståndsbedömningen i förekom-
mande fall bör utgå från hushåll (tabell 3 b-c).599 Det ställs krav på att sam-
manboende, äkta makar och partners ska bidra ekonomiskt till hushållet, 
ibland utan att det undersöks om de faktiskt bidrar till varandras försörj-
ning.600  Råder det oenighet mellan socialtjänsten och den enskilde om de 
faktiska förhållandena kan socialtjänsten ibland bortse från det och ändå utgå 
från ”hushållsnormen” i beräkningar och beslut.601 I vissa socialtjänstdistrikt 
tillämpades det, med hänvisning till ”hushållsnormen” inte en individuell 
bedömning förrän betänketiden för en skilsmässa gått ut. Beslut kan med 
stöd av ”hushållsnormen” således fattas utifrån hur det borde vara snarare än 
utifrån hur det är i den aktuella situationen (jfr tabell 3 b-c). Att enskilda, i 

                                                        
596 Socialstyrelsen 2013 s. 22; Prop. 2000/01:80 s. 92. 
597 Artikel IV s. 11 f.; Jfr Kjellbom & Alexius 2012 s. 213 f .; se även RÅ 1995 ref. 79; RÅ 
1995 ref. 48; RÅ 1987 ref. 167; RÅ 82 2:5. 
598 Jfr RÅ 1995 ref. 79; RÅ 1995 ref. 48. 
599 Se exempelvis Socialstyrelsen 2013 s. 98 ff. 
600 Jfr Artikel IV s. 11f.; RÅ 1995 ref. 79; RÅ 1995 ref. 48. 
601 Artikel IV s. 8. 

… Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå, det vill 
säga, högst en låginkomstta-
garnivå och lägst en minimi-
nivå. Biståndet ska utformas 
så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 
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enlighet med gällande hyreslagstiftning, ibland riskerade att förlora sina hem 
och bostäder under sådana förhållanden togs i vissa fall inte hänsyn till. 
”Hushållsnormen” motiverades vanligen med hänvisning till äktenskapsbal-
ken602 och närbesläktad lagstiftning. Således behandlas socialtjänstlagen inte, 
när ”hushållsnormen” tillämpas, som en självständig lag på egna premisser 
enligt vilken en individuell behovsbedömning bör företas inför beslut.  

Egenansvar och behov 
Av biståndsbestämmelsen och förarbeten till socialtjänstlagen framgår att 
bistånd med stöd av socialtjänstlagen är subsidiärt till alla andra möjligheter 
individen har att själv eller på annat sätt tillgodose egna behov på en ”skälig 
nivå”.603 Vid en bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd vid risk för en 
påtvingad avflyttning kan den enskildes egna möjligheter att tillgodose sina 
behov på en skälig nivå därför vara centralt för när en rätt till bistånd kan 
finnas. Om den enskilde vid risk för en påtvingad avflyttning exempelvis 
kommer överens med en hyresvärd om en avbetalning av en hyresskuld kan 
en biståndsrätt saknas. Enskilda bör också som en förutsättning för bistånd, 
enligt rättspraxis, planera sin ekonomi i nivå med försörjningsstödet, åt-
minstone två månader, före en ansökan om bistånd från socialtjänsten.604 
”Egenansvarsprincipen” kan därför sägas innebära att biståndsbedömningar 
med stöd av socialtjänstlagen har utvecklats från att avse vad enskilda själva 
kan göra i ansökningssituationen605 till att också omfatta vad enskilda borde 
ha gjort/ kunnat under viss tid före en ansökan. Om en sökande med hjälp av 
sådana beräkningar ”borde ha kunnat” tillgodose egna behov kan avslag 
beslutas (tabell 3b).  
        Den ”egenansvarsprincip” som påvisats i rättspraxis återfinns i kom-
munala riktlinjer som en central uppfattning och i socialtjänstdokumentat-
ionen och intervjuer som en ”egenansvarsnorm” (tabell 3 c). Det som skiljer 
domstolens tolkningar från socialtjänstpraktikens är att den retrospektiva 
granskningen av enskildas ekonomiska förehavanden i socialtjänstpraktiken 
omfattar en längre tidsperiod än den domstolen medgivit.606 I övrigt råder 
överensstämmelse mellan rättspraxis och socialtjänstpraktiken beträffande 
enskildas planeringsskyldighet. Det råder också enighet om att avslag på 
ansökningar om bistånd kan ske med hänvisning till vad enskilda borde ha 
gjort/kunnat göra (beteende) utan att den enskildes förmåga, behov eller 
konsekvenserna av beslutet tas med i bedömningen(tabell 3 b-c). ”Egenan-

                                                        
602 SFS 1987:230. 
603 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §. 
604 RÅ 1997 ref 2; RÅ 1994 ref 50. 
605 Se exempelvis RÅ 1995 ref 56. 
606 Artikel IV s. 13. 
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svarsprincipen/-normen” kan därför sägas vara etablerad och möjliggör att 
socialtjänstlagen används som en sanktionerande lag. 
       Det som komplicerar biståndsbedömningen är emellertid att det också 
framträtt en ”behovsprincip” i rättspraxis. Enligt ”behovsprincipen” bör inte 
orsakerna till att ett biståndsbehov uppstått ges betydelse för bedömningen 
av rätt till bistånd.607 Istället bör det aktuella behovet i nu-situationen och i en 
närliggande framtid samt konsekvenserna av beslutet läggas till grund för ett 
avgörande. 608 Den socialrättsliga ”behovsprincipen” är i hög grad i överens-
stämmelse med det som i kommunala riktlinjer beskrivits som en central 
uppfattning (bland flera) och i socialtjänstdokumentationen och intervjuer 
formulerats som en ”aktualitetsnorm”.609 Dessa behovsrelaterade normer 
innebär att biståndsbestämmelsen preciserats på så sätt att utöver behovet i 
nu-situationen bör även konsekvenserna av ett avslag ingå i bedömningen 
(tabell 3b-c). 
        Vid risk för en påtvingad avflyttning till följd av betalningssvårigheter 
kan bristande ekonomisk planering ibland beskrivas vara en orsak till att 
bostadssituationen är hotad. När så är fallet kan en ansökan om bistånd till 
en hyresskuld avslås med stöd av egenansvarsprincipen/-normen eller bevil-
jas med stöd av behovsprincipen/-normen och aktualitetsnormen. Det inne-
bär att förutsättningar för bistånd ibland är den enskildes behov och ibland 
dennes beteende. Socialtjänsten har således stor diskretionär handlingsfrihet 
i valet mellan beteende och behov som utgångspunkt för bedömningen av 
ekonomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning.610 

Orsaksnormen och den terapeutiska normen 
Det saknas uttryckligt stöd för ”orsaksnormen” vid risk för en påtvingad 
avflyttning i rättspraxis.611 I socialtjänstpraktiken innebär emellertid normen 
en begränsning av när en biståndsrätt kan finnas även om denna begränsning 
kan se olika ut i olika kommuner (tabell 3c 2 p.). Begränsningen följer av att 
orsakerna till ett biståndsbehov ska uppfattas som godtagbart av socialtjäns-
ten för att bistånd ska kunna ges. 
        ”Den terapeutiska norm” som finns i socialtjänstpraktiken saknar också 
en tydlig motsvarighet i domstolspraxis. Alla avgöranden som kan kategori-
seras som beteenderelaterade genom att den enskildes beteende och inte 

                                                        
607 Se exempelvis RÅ 2009 ref. 103; RÅ 1995 ref. 56; RÅ83 2:79. 
608 Artikel II s. 284. 
609 Inom förvaltningsrätten finns en generell aktualitetsprincip (Gustafsson 2002 s. 41); Om 
offentligrättsliga principer se Marcusson 2010. 
610 Jfr Davies 1969 s. 4. Denna frihet är dock begränsad i några situationer (se exempelvis 
HFD 2011 ref. 49; RÅ 2009 ref. 103; RÅ 2004; ref 130) 
611 Däremot kan ”orsaksnormen” spåras i domstolens beslut i den situation när enskilda står 
helt utan bostad. Rätt till bostad i denna situation förutsätter enligt domstolen ”särskilda svå-
righeter” (RÅ 1990 ref. 119). 
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behov läggs till grund för beslut kan emellertid beskrivas ha terapeutiska 
inslag. När en granskning av den enskildes beteende leder till avslag utan att 
en bedömning av den enskildes förmåga, behov och konsekvenserna av ett 
beslut vägts in i bedömningen kan beslutet beskrivas som en reaktion gente-
mot aktörens handlingar i syfte att påverka dessa. En sådan bedömning kan 
sägas innehålla en förändringsambition. I normbältet är det framförallt ”ege-
nansvarsprincipen” som kan beskrivas ha terapeutiska drag. På liknande sätt 
kan olika arbetsplatsnormer i socialtjänstpraktiken utöver ”den terapeutiska 
normen” beskrivas ha terapeutiska drag som exempelvis ”hushålls-”, egen-
ansvars- och i vissa fall ”orsaksnormerna”. ”Den terapeutiska normen” inne-
bär emellertid till skillnad från övriga normer att beslutsfattaren är på det 
klara över att konsekvenserna av ett beslut åtminstone inledningsvis kommer 
att bli svåra för den enskilde och att dennes situation i många fall kommer att 
försämras och underskrida en skälig levnadsnivå (Tabell 3c 3 p.).612  

Real- och hemrättsprinciperna 
Enligt ”realprincipen” kan ”skälig levnadsnivå” jämställas med ”vad en lå-
ginkomsttagare på orten vanligen kan kosta på sig.613 Denna nivå utgör så att 
säga både golv och tak vid både bedömning av behov och rätt till bistånd 
samt vid utformningen av insatser. ”Realprincipen” kan beskrivas innebära 
en precisering av biståndsnivån vid risk för en påtvingad avflyttning. Om en 
enskild riskerar att förlora en bostad som inte överskrider vad en låginkomst-
tagare på orten kan kosta på sig bör ”skälig levnadsnivå”, om andra förut-
sättningar för bistånd är uppfyllda, med stöd av ”realprincipen” tolkas som 
ett behov av och en rätt till kvarboende i den befintliga bostaden/hemmet. 
Denna tolkning stärks ytterligare i de fall socialtjänsten har en hyresrättslig 
garantroll och ”hemrättsprincipen” är möjlig att tillämpa.  
        Resonemang i enlighet med ”realprincipen” saknades i kommunala 
riktlinjer avseende hyresskulder. I dokumentation och intervjuer gjordes 
endast i några fall en uttrycklig bedömning av om den befintliga bostaden 
överskred en låginkomsttagarnivå. En värdering av om den befintliga bosta-
den underskred en skälig levnadsnivå, förekom inte alls. Den enskildes egen 
uppfattning om det boende som denne riskerade att förlora dokumenterades 
inte. Någon jämförelse mellan det aktuella skuldbeloppet och den enskildes 
eller kommunens kostnader för ett annat boende förekom inte. ”Realprinci-
pen” bedöms mot denna bakgrund inte tillämpas vid bedömningen av bi-
stånd till en hyresskuld i socialtjänstpraktiken.  
         Den i civil- och socialrättsligt material identifierade ”hemrättsprinci-
pen” innebär att ett befintligt boende bör skyddas i första hand.614 I social-

                                                        
612 Artikel IV s. 17. 
613 Artikel II s. 287 f. 
614 Artikel II s. 288 f. 
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tjänstpraktiken saknades det emellertid bland annat kännedom om social-
tjänstens garantroll. Hyreslagen beskrevs inte heller utgöra en del av social-
rättsligt material (normbältet) vid utredning, bedömning och beslut om eko-
nomiskt bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning. 615 ”Hemrättsprincipen” 
visade sig i socialtjänstpraktiken framför allt genom att socialtjänstens vräk-
ningsförebyggande uppdrag urskilts och formulerats.616 Att förebygga en 
vräkning innebär per definition att en befintlig bostad skyddas. Under vräk-
ningsprocessen har emellertid socialtjänsten endast en betraktarroll med 
påföljd att ekonomiskt bistånd i detta skede kan sakna relevans för huruvida 
en vräkning kan avstyras. ”Hemrättsprincipen” saknar i både teori och prak-
tik formell betydelse när ett beslut om formellt påtvingad avflyttning har 
fattats av kronofogden eller hyresnämnden. 

Skälig levnadsnivå  
Bostad och boende är behov som omfattas av biståndsbestämmelsen behovs-
begrepp. I förarbeten till lagen beskrivs exempelvis bostad som grundläg-
gande för en människas möjligheter att i övrigt leva ett gott liv.617 Av social-
tjänstlagen framgår vidare att myndigheten har till uppgift att främja enskil-
das rätt till bostad.618 I försörjningsstödet ingår också bistånd till boende-
/bostadshyra. Av betydelse här är också uttalanden som betonar socialtjänst-
lagens karaktär av yttersta skyddsnät.619 Därtill hänvisar normer i hyreslagen 
till socialtjänstens möjligheter att främja denna rätt.620 Sådana normer har 
inte direkt inflytande över socialtjänstlagens tillämpning i enskilda fall men, 
kan tjäna som anvisningar för hur lagstiftaren ser på ett visst behovsområde 
– i detta fall boende vid risk för en påtvingad avflyttning.  

 
Figur 3. Biståndsramen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
615 Artikel IV s. 10. 
616 Prop. 1992/93: 115 s. 16; Socialstyrelsen 2008; Socialdepartementet 2007. 
617 Prop. 1979/80:1 s. 140/528. 
618 Socialtjänstlagen 3 kap. 2 §. 
619 Prop. 2000/01:80 s. 93 f; Prop. 1996/97:124 s. 66; Prop. 1979/80:1 s. 144; Jfr Socialtjänst-
lagen 1 kap. 2 §. 
620 Artikel I s. 21 f. 
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Bedömningen av behov och insatser är, när det gäller ekonomiskt bistånd, 
med stöd av socialtjänstlagens biståndsbestämmelse nivåbestämd. Med stöd 
av förarbeten och rättspraxis (normbältet) har denna nivå ansetts vara jäm-
förbar med vad en låginkomsttagare på orten kan kosta på sig (realprinci-
pen).621 Med stöd av tillämpningen i socialtjänstpraktiken622och tidigare 
forskning623 har emellertid ett flertal olika boendenivåer identifierats vid risk 
för en påtvingad avflyttning; befintlig bostad (hem), bostad (primär- och 
sekundärnivå) och (tillfälligt) boende.624 Förekomsten av olika boendenivåer 
skapar en ram625 (inte nivå) för bistånd med stöd av socialtjänstlagen. 
        I artikel IV innebar bifall till en hyresskuld i socialtjänstpraktiken att 
den befintliga bostaden (hemmet) bedömdes utgöra en ”skälig levnadsnivå”. 
När hyresskulden inte prövades eller enskilda fick avslag på en ansökan om 
bistånd och kronofogden fattade beslut om en formellt påtvingad avflyttning 
sänktes emellertid innehållet i begreppet ”skälig levnadsnivå” till att vid en 
ansökan om boende i denna situation utgöra en bostad eller ett boende (jfr 
figur 3). I några fall fanns det dokumenterat att den enskilde flyttade in hos 
vänner och bekanta, ibland redan innan kronofogden fattade beslut om en 
formellt påtvingad avflyttning (informellt påtvingad avflyttning). Sådana 
boenden faller genom sin temporära karaktär vanligen in under socialstyrel-
sens hemlöshetsbegrepp (se begreppsförklaringar). I ytterligare andra fall 
kunde dokumentationen tolkas som att den enskilde blev akut hemlös. Hem-
löshet och akut hemlöshet omfattades således av begreppet ”skälig levnads-
nivå” i socialtjänstpraktiken.626 Stöd för nivåsänkningen finns i viss utsträck-
ning i socialtjänstlagen som under förutsättning att det finns särskilda skäl 
möjliggör att biståndet beräknas till en både högre och lägre nivå.627 Några 
sådana särskilda skäl angavs emellertid inte i vare sig dokumentation eller 
intervjuer. I högsta förvaltningsdomstolens avgöranden har sänkningen av 
innehållet i begreppet ”skälig levnadsnivå” accepterats under en övergångs-
period (en vecka) i samband med en påtvingad avflyttning. Därefter menar 
domstolen att enskilda som så önskar bör ha rätt till någon form av bostad. 628 
På kort sikt kan med andra ord bistånd med stöd av rättspraxis enligt ”real-
principen” ges på en miniminivå i samband med en påtvingad avflyttning 
(figur 3).629 Ur ett längre perspektiv har socialförvaltningarna emellertid en 

                                                        
621 Bet. 2000/01: SOU18 s. 31; Prop. 1996/97:124 s. 83; RÅ 2009 ref. 4; RÅ 2008 ref. 21; RÅ 
1996 ref. 99; RÅ 1994 ref. 76; RÅ 84 2:13; se även RÅ 1991 ref 41. 
622 Artikel II; Artikel IV. 
623 Sahlin 1996 s. 227 ff.; se även Boverket 2011 s. 10. 
624 Se även RÅ84 2:92. 
625 Med ram avses här att det finns yttre gränser i form av en både övre, högre eller bortre 
gräns och en undre, lägre eller närmre gräns. 
626 Artikel IV s. 8. 
627 Socialtjänstlagen 4 kap. 3 §. 
628 RÅ 1994 not. 574.  
629 Artikel II s. 293 f. 



 121 

generell skyldighet att se till att enskilda som saknar boende får någon slags 
reell bostad; inte bara ett skäligt boende eller tak-över-huvudet, eftersom 
skälig levnadsnivå ska motsvara en låginkomsttagarnivå. Låginkomsttagare 
bor vanligen inte på härbärge, akutboende, jourboende, eller som inneboende 
hos bekanta eller släktingar.630 Exempelvis har Sahlin i sina studier beskrivit 
förekomsten av ”en sekundär bostadsmarknad” som vanligen innebär att 
enskilda erbjuds ett boende med socialtjänsten som hyresvärd.631 Hyresvill-
koren på den sekundära bostadsmarknaden är inte likvärdiga med villkoren i 
traditionella hyresavtal och sådana boenden kan därför inte jämställas med 
en låginkomsttagarnivå. Vid risk för en påtvingad avflyttning förekommer 
det att hyresavtalet avseende en befintlig bostad omvandlas till ett socialt 
kontrakt. Hyresgästen kan i sådana fall bo kvar i avflyttningsbostaden men 
med förändrade (begränsande) hyresvillkor (figur 3).632  
        Begreppet ”skälig levnadsnivå” i socialtjänstlagen har således fått en 
ram med inom vilken bistånd vid risk för en påtvingad avflyttning ges på en 
skala.  

Sammanfattning 
Begreppen i socialtjänstlagens biståndsbestämmelse förutsätter vanligen en 
diskretionär tolkning. Det rättsliga normbältet som idealtypiskt ramar in 
denna tolkning har i viss utsträckning preciserats/utvecklats i rättspraxis. De 
arbetsplatsnormer som identifierats i socialtjänstpraktiken bedöms i hög 
utsträckning vara kongruenta med denna utveckling även om skillnader 
finns. De socialrättsliga ”behovs-” och ”egenansvarsprinciperna” har sina 
motsvarigheter i socialtjänstpraktikens ”behovs-”, ”aktualitets-” och ”egen-
ansvarsnormer”. På liknande sätt har den i socialtjänstpraktiken identifierade 
”hushållsnormen” sin motsvarighet i avgöranden från Högsta förvaltnings-
domstolen.  
       Den civil- och socialrättsliga ”hemrättsprincipen” visar sig i social-
tjänstpraktiken mer generellt genom att socialtjänstens vräkningsförebyg-
gande uppdrag uppmärksammats. Däremot hade principen mycket litet infly-
tande över bedömningar av ekonomiskt bistånd vid risk för påtvingade av-
flyttningar, med undantag för barnfamiljer i vissa fall. Inte heller kom ”real-
principen” till uttryck i socialtjänstpraktiken. Den ”orsaksnorm” som 
påvisats i socialtjänstpraktiken och som innebär att särskilda, av socialtjäns-
ten identifierade och accepterade, skäl till irrationellt beteende i vissa fall 
kan/bör leda till lägre krav på den enskilde har visst stöd i rättspraxis.633 Där-
                                                        
630 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att socialtjänsten är skyldig att tillhandahålla en 
bostad om en enskild är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa 
sig bostad; se RÅ 2004 ref. 130; RÅ 1990 ref. 119; se även RÅ 1991 ref 41. 
631 Sahlin 1996 s. 227 ff.; se även Boverket 2011 s. 10. 
632 Stenberg m fl. 2011b s. 94 f. 
633 Se exempelvis HFD 2011 ref. 49; RÅ 2009 ref 103; RÅ 1990 ref. 119. 
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emot saknar ”den terapeutiska norm” som urskilts i socialtjänstpraktiken 
direkt stöd i avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen. Samtidigt kan 
”egenansvarsprincipen” beskrivas ha terapeutiska drag när avslag kan ges 
utan att en bedömning av den enskildes förmåga, behov och konsekvenserna 
av ett beslut vägts in i bedömningen. Den socialrättsliga ”egenansvarsprinci-
pen” utgör stöd för att socialtjänstlagens biståndsbestämmelse i vissa fall 
tillämpas sanktionerande.  
        I studien har visats att ”skälig levnadsnivå” vid tillämpningen inte utgör 
den nivå (golv och tak) som begreppet antyder. Begreppet kan istället med 
stöd av socialrättsligt material, tillämpningen i socialtjänstpraktiken och 
tidigare forskning beskrivas på en skala eller i termer av en ram. Ytterst 
handlar det i ena änden av skalan om skydd för en befintlig bostad på lågin-
komsttagarnivå och i den andra änden om en miniminivå i vilken boenden 
som faller in under socialstyrelsens hemlöshetsbegrepp ingår (figur 3). Vad 
som avgör var på skalan biståndet ges är bland annat avhängigt huruvida den 
individuella bedömningen utgår från individuella behov i bedömningssituat-
ionen och konsekvenserna av beslutet eller en retrospektiv och ibland kollek-
tiv granskning av beteende. Detta gäller särskilt mot bakgrund av den sam-
stämmighet som finns mellan rättspraxis och socialtjänstpraktiken om att 
biståndsbedömningen ibland kan göras behovs- och ibland beteenderelate-
rad.  
        Vad som är ”rätt” när enskilda riskerar en påtvingad avflyttning från en 
bostad till följd av betalningssvårigheter framstår som en öppen fråga till 
följd av den betydande bedömningsvidd som identifierats. Det diskretionära 
handlingsutrymmet har vidgats betydligt när inte bara behov utan också (ti-
digare) beteende kan utgöra beslutsgrund. För enskilda kan konsekvenserna 
av myndigheternas diskretionära handlingsval leda till skydd för en befintlig 
bostad (hemmet) eller till hemlöshet i ibland likvärdiga situationer. 
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Slutsatser 

Nedan följer en redogörelse för huvudsakliga slutsatser baserade på studiens 
fyra artiklar och kappans sammanfattande analys. 

Ekonomiskt bistånd – en mindre vanlig insats 
En första slutsats som dras är att ekonomiskt bistånd som insats vid risk för 
en påtvingad avflyttning har en relativt begränsad roll. I artikel IV visades att 
drygt fyra femtedelar av alla hyresvärdsansökningar till kronofogden inte 
kunde länkas till ett aktuellt ärende inom socialtjänsten. Av alla 495 hyres-
värdsansökningar, varav 24 procent (123 st.) ledde till en formellt påtvingad 
avflyttning, kunde endast 4 procent (19 st.) förbindas med ett bifallsbeslut 
från socialtjänsten. Vid de allra flesta hyresvärdsansökningar till kronofog-
den hade insatsen ekonomiskt bistånd således inte någon betydelse för utfal-
let i ärendet hos kronofogden. I jämförelse med tidigare studier visar resulta-
tet i artikel IV på att en markant minskning av ekonomiskt bistånd som in-
sats vid risk för en påtvingad avflyttning. Denna förändring har skett trots att 
socialtjänstens hyresrättsliga möjligheter att förhindra påtvingade avflytt-
ningar förstärkts sedan i mitten av1990-talet.634 Av betydelse för denna för-
ändring bedöms bland annat normutvecklingen i rättspraxis och socialtjänst-
praktiken vara.  

Hyreslagens inflytande över socialtjänstlagens 
behovsbegrepp 

Nästa slutsats som kan dras är att hyreslagstiftningen har ett ibland avgö-
rande inflytande över vad som är och kan vara ”rätt” i socialtjänstens arbete 
med påtvingade avflyttningar till följd av enskildas betalningssvårigheter. 
Hyreslagen är exempelvis styrande för i vilka situationer och i vilken ut-
sträckning socialtjänsten har möjligheter att skydda ett befintligt boende. 
                                                        
634I Stenbergs studie var 66 procent av alla hyresgäster som berördes av en hyresvärdsansökan 
till kronofogden samtidigt aktuella inom socialtjänsten. Av dessa prövades hyresskulden i 44 
procent av fallen och i 65 procent av fallen beviljades bistånd (Stenberg 1984 s. 41 f.); Jfr 
dock Flyghed 2005 s. 239.  
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Detta förhållande gör att hyreslagen också har ett indirekt inflytande över 
innehållet i socialtjänstlagens behovsbegrepp i relation till enskildas boende 
och skapar gränser för vad som kan omfattas av begreppet ”skälig levnads-
nivå”. Att socialtjänsten har olika hyresrättsliga roller leder därutöver, i strid 
med socialtjänstlagens universalitetsprincip,635 till att socialtjänsten ibland 
särbehandlar människor i förhållande till ett behov som vanligen uppfattas 
som gemensamt för alla människor – bostad/boende. Problematiskt ur inte 
bara socialtjänstlagens utan också hyreslagens perspektiv är därutöver att 
socialtjänsten har olika roller i ibland mycket likvärdiga situationer (betal-
ningssvårigheter).636 Vilken roll socialtjänsten kan inta när enskilda har be-
talningssvårigheter styrs i många fall inte av enskildas boendebehov utan av 
hur hyresvärden väljer att hantera uppsägningen, något socialtjänsten saknar 
kontroll över. I de fall det är fråga om flera hyresskulder och/eller upprepade 
hyresförseningar637 kan hyresvärden, fritt välja att vända sig till kronofogden 
eller hyresnämnden med helt olika konsekvenser för både socialtjänsten och 
enskilda. Sådana förhållanden försvårar en enhetlig tolkning av socialtjänst-
lagens behovsbegrepp och myndighetens möjligheter att hantera boende som 
ett likvärdigt behov för människor i behov av hjälp.  
        Hyreslagen har också direkt inflytande över socialtjänstens vräknings-
förebyggande uppdrag genom att myndigheten helt saknar hyresrättsliga 
möjligheter att förhindra vräkningar. Visserligen har socialtjänsten med stöd 
av sin betraktarroll rätt till information om när en vräkning ska ske men, 
denna information har inte länkats till några rättsliga redskap att förhindra 
vräkningen med. Således kan både politiker, media och allmänhet ibland ha 
förväntningar på socialtjänsten som myndigheten ibland svårligen kan leva 
upp till. Däremot kan socialtjänsten stoppa beslut om formellt påtvingade 
avflyttningar i en majoritet av de fall som behandlas av kronofogden något 
som får anses vara indirekt vräkningsförebyggande under förutsättning att 
möjligheten används. Detta fordrar emellertid att fokus flyttas från avflytt-
ningsprocessens slutstation – vräkning - till stegen före - informellt och for-
mellt påtvingade avflyttningar - och att socialtjänstens arbete inriktas på att 
förhindra sådana beslut.  

                                                        
635 Jfr prop. 2000/01:80 s. 90. 
636 Socialtjänsten har på liknande sätt olika roller vid uppsägningar på grund av störningar; Jfr 
hyreslagen 42 § och 46 § p. 2. 
637 Det behöver här inte vara fråga om särskilt stora belopp; se exempelvis NJA 1989 s. 74; se 
dock RBD 1990:8; RBD 1989:6. 
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Betydelsen av behovs- eller beteenderelaterad 
biståndsbedömning 

De flesta normer som identifierats i socialrättsligt material och i socialtjänst-
praktiken kan kategoriseras som antingen behovs- och/eller beteenderelate-
rade.638 Generellt dras slutsatsen att behovsrelaterade normer i mycket hög 
utsträckning kan innebära skydd inte bara för en befintlig bostad utan också 
för enskildas boendebehov överlag.639 I motsats till detta kan emellertid bete-
enderelaterade normer innebära att beslutsfattaren ställer sig indifferent i 
förhållande till inte bara en befintlig bostad utan ibland också till den sökan-
des boendebehov i sin helhet.640 Dessa förhållanden skapar spänningar i det 
socialrättsliga beslutsfattandet och oklarheter kring vad den individuella 
behovsbedömningen egentligen har för syfte – en bedömning av individuella 
behov eller en bedömning av beteende? En befintlig bostad kan vid risk för 
en påtvingad avflyttning, till följd av dessa spänningar, ges två helt olika 
tolkningar. När behovsrelaterade normer tas som utgångspunkt för en be-
dömning tolkas den befintliga bostaden i termer av behov. När beteenderela-
terade normer läggs till grund för bedömning och beslut omvandlas den be-
fintliga bostaden ibland från att utgöra ett behov till att bli ett verktyg för 
beteendeförändring. Bostaden kan i dessa fall användas som ett sanktions-
redskap i förhållande till människor som inte beter sig på visst sätt utan att 
deras förmåga till önskvärt beteende klarlagts eller att behov och konsekven-
ser av uteblivet bistånd ingår i bedömningen. Socialtjänstlagen omvandlas 
som en följd av sådana bedömningar och beslut från att vara en behovsrela-
terad lag till att bli en beteendeförändrande lag som innefattar sanktioner. 
Den ”hushållsnorm” som identifierats i socialtjänstpraktiken med stöd i 
rättspraxis innebär att sådana sanktioner kan rikta sig mot både enskilda och 
kollektiv.  

En särbehandlande praktik 
Av betydelse för vad som är ”rätt” i socialtjänstens arbete med människor 
som riskerar en påtvingad avflyttning är också den ”prioritetsnorm” som 
återfanns i socialtjänstpraktiken. I strid med socialtjänstlagens ”universali-

                                                        
638 Artikel II, III, IV; se dock ”orsaksnormen” som ibland används beteenderelaterat, men 
ibland både beteende- och behovsrelaterat (artikel IV s. 13 ff.) liksom uppfattningen att bi-
ståndsbedömningen bör vara en sammanvägning av olika faktorer (artikel III s. 95). 
639 Se ”behovsprincipen” (artikel II s. 284 f.), uppfattningen att behov ges avgörande bety-
delse vid beslutsfattande (artikel III s. 95) samt ”aktualitetsnormen” (artikel IV s. 17). 
640 Se ”egenansvarsprincipen” (artikel II s. 286 ff.), uppfattningen att den enskildes egenan-
svar bör ges avgörande betydelse vid beslutsfattande (artikel III s. 95) samt ”egenansvarsnor-
men” (artikel IV s. 13 ff.) och ”den terapeutiska normen” (artikel IV s. 16 f.). 
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tetsprincip”,641 innebär ”prioritetsnormen” att människor ibland särbehandlas 
med utgångspunkt från grupptillhörighet. Konsekvenser av normen, vid risk 
för en påtvingad avflyttning är att de som inte tillhör en prioriterad grupp, 
ibland kan behandlas mer styvmoderligt än de som tillhör prioriterade grup-
per. Grunderna för olika prioritetsordningar är oklara och kan i vissa fall inte 
beskrivas vara baserade på kunskaper om det aktuella problemområdet. Som 
exempel kan nämnas att en majoritet av de som vräks och som lever i hem-
löshet är medelålders män som ibland far mycket illa av livet i hemlöshet.642 
Trots etablerad forskningskunskap om denna grupp förekom det inte i något 
fall, vare sig i denna studie eller tidigare forskning, att denna kategori besk-
revs som prioriterad. 

Ett vidgat diskretionärt utrymme 
Lagtillämpningen i socialtjänstpraktiken sammanfaller i hög utsträckning 
med det rättsliga normbältet. Att det förhåller sig på detta sätt är kanske inte 
ämnat att förvåna med tanke på att både det rättsliga normbältet och social-
tjänstpraktiken uppvisar en betydande tolkningsvidd. När socialtjänstlagen 
kan behandlas som en behovs- eller beteenderelaterad, retrospektiv eller 
nutidsorienterad, individuell eller kollektiv lagstiftning blir samstämmighet-
en mellan teori och praktik föga överraskande. En slutsats som dras här är att 
den rättsliga utvecklingen bedöms ha lett till att biståndsbestämmelsens dis-
kretionära utrymme i vissa fall snarast har vidgats, inte preciserats eller be-
gränsats. Det gör ibland innehållet i rätten än mindre förutsägbart än det var 
vid lagens tillkomst. Biståndsbedömningen, vid risk för en påtvingad av-
flyttning, kan i det ena fallet utgöra en individuell bedömning av behov, 
förmåga och konsekvenser av ett beslut i den aktuella situationen. I ett annat 
liknande fall kan emellertid bedömning och beslut grundas på en kollektiv 
och retrospektiv granskning där den enskildes beteende inte behov, förmåga 
eller konsekvenser av beslutet blir avgörande. Det går därför inte att på för-
hand beskriva vad som är ”rätt” i socialtjänstens arbete vid risk för en på-
tvingad avflyttning i enskilda fall. De ”effektiva gränserna” för maktutöv-
ningen (normbältet) är ibland så vida att valet mellan olika handlingsalterna-
tiv tömmer lagen på innehåll.643 Beroende på vilken/vilka normer som be-
slutsfattaren väljer att lägga till grund för beslut kan rätten få helt olika 
innehåll i ibland likvärdiga situationer. Det betyder att den som har tur vid 
risk för en påtvingad avflyttning kan ges möjligheter att bo kvar i en befint-

                                                        
641 Jfr prop. 2000/01:80 s. 90. 
642 Nilsson & Flyghed 2004a s. 261; Flyghed & Stenberg 1993 s 39 ff. 
643 Jfr Davies 1969 s. 4. 
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lig bostad (hemmet) men, den som har otur kan hamna i hemlöshet, ibland 
under återstoden av sitt liv.644 

                                                        
644 Artikel IV s. 17. 
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Avslutande diskussion 

Eftersom de konkreta skillnaderna mellan formellt påtvingade avflyttningar 
och vräkningar ur ett boendeperspektiv ofta är försumbara är bedömningen 
här att det finns all anledning att inte bara studera vräkningar utan också 
påtvingade avflyttningar ur ett bredare perspektiv för en förståelse av den 
situation när människor tvingas lämna sina bostäder.645 Med utgångspunkt 
från ett sådant bredare perspektiv har här visats att ett mycket större antal 
människor kan tvingas lämna sina bostäder än vad vräkningsstatistiken anty-
der.646 Att vräkningstalen sjunker som de gjort under 2010-talet behöver inte 
innebära att människor i lägre utsträckning tvingas flytta. Det kan lika gärna 
tyda på att människor flyttar i ett tidigare skede av processen än förut ibland 
som ett led i socialtjänstens vräkningsförebyggande arbete.647 Ett bredare 
perspektiv kan ha betydelse både vid studier av socialtjänstens arbete, rörlig-
heten på bostadsmarknaden, osäkra boendesituationer, boendemarginali-
sering m.m. Därutöver har här visats att beslut från hyresnämnden står för en 
inte försumbar andel av de påtvingade avflyttningar som sker.648 Av den 
anledningen bör även hyresnämndens beslut ingå vid studier av påtvingade 
avflyttningar från bostad liksom påtvingade avflyttningar från egnahem och 
på den sekundära bostadsmarknaden där inte bara sociala kontrakt utan 
också andra typer av andrahandsbostäder ingår 

Hemmet - ett utbytbart objekt? 
Den syn på bostaden och hemmet som framträder i socialrättsligt material 
och socialtjänstpraktiken kan ibland beskrivas vara samma syn som kritise-
rades redan för närmare hundra år sedan av juridikprofessor Bergman. Att 
behandla människors befintliga bostad som ett utbytbart objekt menade 
Bergman på sin tid överhuvudtaget inte innebar en social syn på enskildas 

                                                        
645 Artikel I s. 29 f.; Jfr Hartman & Robinsson 2003 s. 466; se även Desmond 2012 s. 95. 
646 Artikel I s. 23; Artikel IV s. 7. 
647 Jfr Stenberg m fl. 2011b s. 156. Sjunkande vräkningstal kan också hänga samman med att 
”svaga” grupper i allt mindre utsträckning får tillgång till bostäder (Flyghed 2000 s. 97 f.; 
Stenberg 1990 s. 115). 
648 I artikel I omfattar ansökningar till hyresnämnden 17 procent av alla ansökningar till kro-
nofogden och hyresnämnden (artikel I s. 23). 
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boende.649 Ett flertal här identifierade normer leder emellertid till ett sådant 
indifferent förhållningssätt till enskildas boende vid risk för en påtvingad 
avflyttning – bostaden som ett utbytbart objekt. Samtidigt har en ”hemrätts-
princip” av betydelse för socialt arbete börjat ta form i framförallt civilrätts-
lig lagstiftning. ”Hemrättsprincipen” innebär att en befintlig bostads ibland 
unika karaktär och betydelse för enskilda som ”hem” ibland kan beaktas. 
Med stöd av Bergman skulle man kunna säga att det inom civilrätten (!) 
sedan flera decennier tillbaka skett en utveckling av social betydelse för 
människors boendeförhållanden som i många fall saknar motsvarighet inom 
socialrätten. Under senare tid har emellertid socialtjänstens vräkningsföre-
byggande arbete formulerats som pekar i samma ”sociala” riktning där den 
befintliga bostadens roll som ”hem” kan ges betydelse. För att denna sociala 
utveckling ska få genomslag inom socialt arbete krävs emellertid att vräk-
ningsförebyggare, de som arbetar med ekonomiskt bistånd och de politiker 
som styr detta arbete utvecklar en samsyn kring enskildas befintliga boende 
och dess betydelse för enskilda vid risk för en påtvingad avflyttning. Härvid-
lag kan ”real-” och ”hemrättsprinciperna” få stor betydelse för skyddet för 
enskildas hem. Socialtjänsten har alla möjligheter att förhindra en påtvingad 
avflyttning och skydda enskildas, inte bara befintliga bostad, utan deras 
”hem” när: 
 

1. Uppsägningen grundas på betalningssvårigheter och hyresvärden sä-
ger upp bostaden ”i förtid”.650 

2. Utredningen genomförs och beslut fattas inom ramen för den hyres-
rättsliga återvinningsfristen (tre veckor). 

3. Den enskildes uppfattning om och behov av bostaden och konse-
kvenser av olika beslut klarläggs.651 

4. Den enskildes förmåga att själv eller på annat sätt tillgodose sina 
behov på en ”skälig nivå” klarläggs.652 

5. Strukturella förhållanden bedöms (läget på bostadsmarknaden samt 
hyresvärdens och kredit- och inkassobolags beteenden m.m.).653 

6. Bostadens storlek, hyra och eventuell hyresskuld bedöms i relation 
till en låginkomsttagarnivå och kommunalekonomiska konsekvenser 
av uteblivet bistånd.654  

7. Socialtjänsten överväger och när så behövs tillämpar sin hyresrätts-
liga garantroll.655  

                                                        
649 Bergman 1922 s. 94; Jfr Kenna 2011 s. 469. 
650 Informellt/formellt påtvingad avflyttning. Följande gäller i undantagsfall också vissa beslut 
av hyresnämnden; se hyreslagen 46 § 1 p. 
651 Behovsprincipen/ aktualitetsnormen. 
652 Egenansvarsprincipen/egenansvarsnormen. 
653 Behovsprincipen/aktualitetsnormen. 
654 Realprincipen. 
655 Hemrättsprincipen. 
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I alla andra situationer saknar emellertid socialtjänsten rättsliga möjligheter 
att skydda enskildas hem. Det kan exempelvis handla om människor med 
betalningssvårigheter som behandlas av hyresnämnden eller som är störande 
på olika sätt. Det handlar också om alla med boende på den sekundära bo-
stadsmarknaden eller som har andra typer av sekundärboenden (exempelvis 
andrahands- och inneboenden). För de med problem som ryms inom dessa 
”andra situationer” omfattar socialtjänstlagens behovsbegrepp endast bostad 
alternativt boende och i dessa fall kvarstår Bergmans kritik. 

Påtvingade avflyttningar och kommunala resurser 
Med hänsyn till kommunala resurser är det förvånande att inte fler påtving-
ade avflyttningar förhindras, särskilt med tanke på att bostadsmarknaden i 
hela Stockholmsområdet under relativt lång tid beskrivits som ansträngd.  
        För dem som erhöll avslag alternativt inte fick sin hyresskuld prövad i 
artikel IV var det högsta skuldbeloppet 24 000 kronor.656 I tidigare forskning 
har det genomsnittliga skuldbeloppet vid vräkningar vanligen inte överskri-
dit 20 000 kronor.657 För de barnfamiljer som vräktes år 2013 var den ge-
nomsnittliga skulden 16000 kronor och för 40 procent underskred skulden 
10 000 kronor.658 I den offentliga utredningen Vräkning och hemlöshet – 
drabbar också barn uppskattades socialtjänstens kostnader i samband med 
påtvingade avflyttningar i form av vräkningar uppgå till mellan 12000 och 
30 000 kronor/månaden.659 Det saknas anledning att anta att dessa kostnader 
minskat under de tio år som gått sedan utredningen gjorde sina beräkningar. 
För människor som har svårt att komma in på den ordinarie bostadsmark-
naden, något som i hög grad gäller människor som tvingats lämna sina bo-
städer av ekonomiska skäl, kan socialtjänsten understundom nödgas betala 
dessa summor månad ut och månad in, under ibland mycket lång tid. På 
årsbasis handlar det om mellan 140 000 och 360 000 kronor i varje enskilt 
fall. Sådana kostnader överskrider ibland med råge vad låginkomsttagare 
vanligen har råd att kosta på sig för sitt boende.  
        Efterföljande kommunalekonomiska konsekvenser bör emellertid med 
stöd av ”realprincipen” ingå vid bedömningen av rätt till ekonomiskt bistånd 
vid risk för en påtvingad avflyttning.660 Även för människor som har arbete 
och som uppvisar ett normöverskott, men trots det riskerar en påtvingad 
                                                        
656 Artikel IV s. 7 f. 
657 Stenberg m fl. 2011b s 81; Holmdahl 2009 s. 83; Nilsson & Flyghed 2004 s. 81; Flyghed 
& Stenberg 1993 s. 43. 
658https://www.kronofogden.se/download/18.1c1a126b144d47801325aaa/1397484652532/for
djupad_statistik_avhysning_barn_2013.pdf 
659 SOU 2005:88 s. 131. 
660 Artikel II s. 287 f. 
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avflyttning, bör läget på bostadsmarknaden vara av betydelse för socialtjäns-
tens bedömning enligt ”realprincipen”. Socialtjänsten kan i annat fall under 
en ibland lång tid behöva lämna bistånd till människor som egentligen skulle 
kunna klara sig utan samhällets stöd, vilket inte får anses vara förenligt med 
hänsynen till kommunala resurser. Inte bara ur ett individuellt utan också 
kommunalekonomiskt perspektiv är det därför överraskande att hyresskulden 
inte togs upp för prövning i två femtedelar av de fall där den enskilde var 
aktuell inom socialtjänsten i samband med en hyresvärdsansökan till krono-
fogden.661 På samma sätt är det ämnat att förvåna att avslag ibland meddela-
des med hänvisning till ”normöverskott” utan att en konsekvensbedömning 
gjorts av den enskildes möjligheter att ordna annat boende och med hänsyn 
till kommunens och skattebetalarnas resurser. Ur ett inte bara kommunal- 
och skattebetalar- utan också nationalekonomiskt perspektiv finns det därut-
över enligt nationalekonomisk forskning ibland all anledning att stämma i 
bäcken. I annat fall kan kommunerna i ett längre perspektiv tvingas stämma i 
ån.662  

Proportionalitet, påtvingade avflyttningar och 
socialtjänstens roll      

Enligt Europakonventionen har samhället en skyldighet att visa på ett ”soci-
alt pressande behov” av att en påtvingad avflyttning sker från ett hem.663 Det 
är emellertid svårt att se vilka ”socialt pressande behov” som föranlett flera 
av de påtvingade avflyttningar som studerats här. Ur ett hyresrättsligt per-
spektiv kan en förhållandevis mycket liten skuld läggas till grund för en på-
tvingad avflyttning från en bostad (hem). I denna studie förekom uppsäg-
ningar där skulden var 1000 kr.664 En sådan skuld kan leda till att gemen-
samma resurser i form av både kronofogde, domstol och polis tas i anspråk 
för att tvinga enskilda bort från en bostad (hemmet). Att enskilda dessförinn-
an kan ha bott i bostaden i decennier och betalat sin hyra prickfritt eller att 
uppsägningen omfattar barn, sjuka, gamla m fl. saknar ur ett hyresrättsligt 
perspektiv betydelse vid uppsägningar ”i förtid”.665 Förvisso hänger påtving-
ade avflyttningar samman med en önskan från lagstiftarens sida att upprätt-

                                                        
661 Artikel IV s. 7. 
662 För tillgång till ett flertal skrifter publicerade ur ett socio-ekonomiskt perspektiv se 
http://utanforskapetspris.se/rapporter/. 
663 Artikel 8; jfr Yordanova and Others v. Bulgaria, no. 25446/06, 24 april 2012, §§ 121; 126; 
132; Se Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, 27 May 2004. § 81. 
664 Artikel IV s. 7f. 
665 Hyresrättsliga intresseavvägningar är ur ett rättsligt perspektiv endast möjligs vid förläng-
ningstvister – inte vid förverkanden som är den vanligaste uppsägningsgrunden vid hyresför-
summelser.  
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hålla betalningsmoralen i samhället.666 Samtidigt kan olika strukturella för-
hållanden som arbetslöshet, finanskriser m.m. och individuella förhållanden 
som sjukdom, skilsmässa, dödsfall m.m. ge upphov till betalningssvårigheter 
som inte nödvändigtvis kan tillskrivas en låg betalningsmoral.667 Därutöver 
är det inom socialtjänsten väl känt att det finns människor som under peri-
oder av sitt liv inte klarar av att leva upp till olika samhälleliga normer.668 
Icke desto mindre är dessa människor liksom alla andra människor i behov 
av någonstans att bo.  
        En påtvingad avflyttning innebär att samhället tar till den ur ett civil-
rättsligt perspektiv mest ingripande konsekvens som kan uppbringas669 i re-
lation till enskilda för att upprätthålla betalningsmoralen och skydda hyres-
värden vid ibland mycket små försummelser från hyresgästens sida. Proport-
ionaliteten i detta förfarande kan i många fall ifrågasättas670 särskilt mot bak-
grund av att bostaden i andra sammanhang beskrivs vara av grundläggande 
karaktär för människor.671 Att socialtjänsten involverats i hyreslagen har 
emellertid ur ett teoretiskt perspektiv skapat möjligheter för samhället att 
moderera avflyttningspåföljdens ibland ingripande karaktär. För att sådan 
konsekvensmoderering ska komma till stånd förutsätts emellertid att social-
tjänsten känner till och använder de möjligheter som står till buds. Om soci-
altjänsten inte använder sina hyresrättsliga redskap underlättar myndighetens 
roll i hyreslagen snarast uppsägningar av hyresgäster för hyresvärden. När 
hyresvärden informerar socialtjänsten om en uppsägning överförs ansvaret 
för situationen på socialtjänsten vilket i socialt ömmande situationer kan 
göra det lättare för hyresvärden att förhålla sig avtalsmässigt.  
        Ett relativt enkelt sätt att hantera dessa förhållanden och ge socialtjäns-
ten en konkret roll av betydelse för avflyttningspåföljdens proportionalitet 
vore att införa en övervägandeskyldighet i socialtjänstlagen beträffande till-
lämpningen av garantrollen med vidhängande motiveringsskyldighet. Som 
denna studie visat uppfattas socialtjänstlagen men inte hyreslagen ingå i 
socialtjänstens rättsliga normbälte.672 För dem som riskerar en påtvingad 
avflyttning leder socialtjänstens garantroll i praktiken för närvarande inte till 
det skydd rollen skulle kunna utgöra. Därutöver behöver lagstiftaren natur-
ligtvis se över det förhållandet att socialtjänsten har olika roller i hyreslagen, 
i strid med socialtjänstlagens universalitetsprincip, i ibland likvärdiga situat-
ioner, vid risk för en påtvingad avflyttning (hyresförsummelser och stör-
ningar). Involverandet av socialtjänsten i hyreslagen har uppenbarligen inte 
skett med utgångspunkt från socialtjänstens förutsättningar och uppdrag. Hit 
hör också det förhållandet att socialtjänstens olika hyresrättsliga roller leder 
                                                        
666 Prop. 1992/93:115, s. 15 f. 
667 Kronofogden 2008 s. 21 ff. 
668 Se exempelvis Stenberg m fl. 2011b s. 158 f. 
669 Bengtsson m fl. 2010 s. 211. 
670 Jfr Christensen 1994 s 164 ff.  
671 Se exempelvis prop. 1992/93:115 s. 15 f.; prop. 1979/80:1 s. 140/528. 
672 Artikel IV s. 10; Stenberg m fl. 2011 b. S. 157 f. 
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till att vissa människor har ett skydd för sina ”hem” men för andra skyddas 
endast en bostad eller ett boende.673 

Framtida forskning 
Socialtjänstlagen beskrivs som både en ramlag och en rättighetslag utan att 
det klar klargörs vad dessa beskrivningar har för konkreta implikationer i 
förhållande till varandra. Tolkningssvårigheter kan också uppstå till följd av 
att både ram- och rättighetslagsbegreppen saknar legaldefinitioner och att 
lagens ramar likställs med dess mål. I enskilda fall kan tillämparen av lagen 
ställas inför svåra beslut som har sitt ursprung i sådana otydligheter. Den 
”terapeutiska normen” ska här tas som ett exempel. 
      Ur ett ram-/mållagsperspektiv kan exempelvis målet att socialtjänstens 
verksamhet ska ” frigöra och utveckla enskildas egna resurser”674 vid risk för 
en påtvingad avflyttning medge såväl bifall som avslag på en ansökan i lik-
värdiga situationer. Här kan också målet, att bistånd ska utformas så att det 
”stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv” ha inflytande 
över bedömningen.675 Bifall till en hyresskuld frigör på ett direkt sätt resurser 
för den enskilde som möjliggör för denne att leva ”ett självständigt liv”. Ett 
bifall till en hyresskuld kan därför om andra förutsättningar för bistånd är 
uppfyllda anses vara i linje med lagens mål. Ett avslag på en hyresskuld kan 
emellertid tjäna ett högre syfte där målet är att på längre sikt frigöra den 
enskildes egna resurser till stöd för ett självständigt liv.676 Även ett avslag 
kan därför vara i linje med de här beskrivna målen och den ”terapeutiska 
normen” kan ur detta perspektiv anses vara i linje med socialtjänstlagen. 
Med utgångspunkt från biståndsbestämmelsen som en rättighetsbestäm-
melse677 är emellertid sådana motstridigheter problematiska. I de fall förut-
sättningarna för bistånd är uppfyllda (en enskild som inte själv eller på annat 
sätt kan tillgodose behov) finns en, mot den enskildes rätt svarande skyldig-
het, för socialtjänsten att utge någon form av stöd relaterat till den enskildes 
behov. Med utgångspunkt från biståndsbestämmelsen som en rättighetsbe-
stämmelse blir så kallat ”negativt stöd”, det vill säga uteblivet stöd som en 
form av stöd, tveksamt. Att innehållet i biståndet inte är preciserat ändrar 
inte på det förhållandet att den enskilde i denna situation har en rätt till nå-
gon form av bistånd. Att avslå en ansökan med hänvisning till det högre 

                                                        
673 Jfr artikel I s. 26. 
674 Socialtjänstlagen 1 kap. 1 §. 
675 Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § 3 st. 
676 Jfr artikel IV s.17. 
677 Syftet med bestämmelsen är bland annat att stärka den enskildes ställning och ge likhet i 
tillämpningen över landet (prop. 2000/01:80 s. 84). Enligt Åström implicerar bestämmelsen 
en normrationell beslutsmetod (Åström 1988 s. 142). 
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syftet att den enskildes egna resurser frigörs och att denne genom detta i ett 
längre perspektiv kan komma att lära sig att själv tillgodose sina behov kan, 
med utgångspunkt från biståndsbestämmelsen som en rättighetsbestämmelse, 
vara direkt felaktigt. Så länge målen beskrivs utgöra lagens ramar kan lagen 
inte vara både en ram- och en rättighetslag samtidigt vid bedömningen av 
rätt till bistånd eftersom ramar i termer av mål helt kan förflyktiga innehållet 
i rättighetsbegreppet. I både artikel II, III, och IV har visats att biståndsbe-
stämmelsen ibland i sin helhet tolkas som en ram-/mållag ur ett både kort- 
och långsiktigt perspektiv, ibland som en rättighetsbestämmelse och ibland 
som båda delarna.   
        Ramlagsstyrning och den flexibilitet som denna medför anses motverka 
stelbenthet i bedömningar och beslut på bekostnad av olika rättssäkerhetsa-
spekter.678 Det finns emellertid ingenting som hindrar att en vald tolkning 
inom en ramlags diskretionära utrymme tillämpas stelbent. Som visats i arti-
kel III kan uttalanden i kommunala riktlinjer ibland vara både detaljerade 
och styrande.679 Lagtillämpningen kan därför ibland riskera att bli både god-
tycklig, rättsosäker och stelbent. I artikel IV har exempelvis visats att man i 
vissa distrikt inte gjorde någon individuell bedömning förrän betänketiden 
för en skilsmässa gått ut med påföljd att det kunde gå flera månader innan en 
enskild fick sin sak prövad. Detta är ett exempel på ”stelbent” lagtillämpning 

680 med ibland stora konsekvenser för enskilda. Ett annat exempel är den 
retrospektiva granskning som sker av enskildas ekonomiska förehavanden, 
som formaliserats genom datoriserade rutiner, där utfallet (normöverskott) 
ibland grundade avslag utan att en bedömning av behov företogs.681 Olika 
prioriteringsnormer kan också skapa sådan stelbenthet. 
         Paradoxalt nog kan beskrivningen av socialtjänstlagen som en ram-
/mållag underminera utvecklingen av ett professionellt socialt arbete. Ef-
tersom ram-/mållagsbeskrivningen medger en mängd olika och ibland mot-
stridiga tolkningar som kan styras av politiker har socialarbetare, ur ett juri-
diskt perspektiv, ibland mycket litet att falla tillbaka på för att hävda att bi-
ståndsbedömningen bör grundas på annan (professionell) kunskap än den 
som framförs av chefer och i kommunala riktlinjer. Ramlagsbegreppet bör 
av ovan anförda skäl ges en seriös genomlysning bland annat med fokus på 
de konsekvenser som avsaknaden av en definition av ramlagsbegreppet kan 
ge upphov till för både enskilda och socialarbetarprofessionen. Vid en sådan 
genomlysning bör också konsekvenserna av socialarbetarnas lydnadsförhål-
lande till den kommun de arbetar i särskilt belysas.682  
 

                                                        
678 Hydén 1984 s. 12 ff.; Prop. 1978/80:1 s. 214. 
679 Artikel III s. 93. 
680 Artikel IV s. 12. 
681 Artikel II s. 95; Artikel III s. 93; Artikel IV s. 13. 
682 Se exempelvis artikel IV s. 10. 
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Summary 
The following is a brief summary of the study’s background, purpose, re-
search question, data collection methods, theoretical perspectives, results and 
primary conclusions.  

Background and aim 
Since the beginning of the 2000s the enforcement authorities have annually 
received about 35 000 applications from landlords concerning rent arrears. 
On average, nearly one-third of the applications have led to an application 
for eviction, and about 2500–3000 evictions have been executed each year. 
In addition, applications from landlords to the rent tribunals have been esti-
mated at an average of just over 2300 applications per year. 
          Under the tenant protection laws that have been developed in Sweden 
in the last century, as long as tenants meet the requirements in their lease, 
they have the right to extend the leasing contract indefinitely. However, if 
tenants are unable to meet the behavioural criteria set out in their lease, they 
may be left unprotected unless their housing needs are addressed in some 
other way. This was noted in various degrees by the legislature during the 
1900s. Since the 1970s, a number of legislative changes have been made in 
the Rental Act that involves the social services in different ways. The aim 
has been to enable the authorities to provide help and support to people who 
are unable to fulfil the requirements of their lease. In 2007, the government 
launched a strategy to combat homelessness and housing exclusion with a 
view to reducing the number of both homeless and evicted persons, and to 
preventing any eviction that would involve children. The social services 
have been considered a major player in the prevention of evictions and they 
have legal means to stop the termination of leases in certain cases. 
      The aim of the thesis was to analyse what the law is with respect to so-
cial services’ work with people facing a forced move-out from a rental 
apartment. The law has both a theoretical and a practical side (application) 
and these do not necessarily coincide. It has therefore been seen as important 
to study both sides in order to understand the content of the law and the so-
cial services’ role when individuals are at risk of losing their homes. The 
thesis research question is:  
 

How has the social services’ role in assessing and making decisions regard-
ing financial assistance been designed in theory and practice for people who, 
due to financial difficulties, do not meet the requirements of a lease and are 
therefore at risk of a forced move-out?  
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The results are presented in four articles that are all, in different ways, relat-
ed to the purpose of the study.   

Methods 
 

Article I - Social Services’ legal roles in the Rental Act when clients are 
facing a forced move-out from their home.  

The purpose of this study was to analyse the social services’ legal roles in 
the Rental Act in relation to factual decisions on formally forced move-outs 
and evictions from the bailiff and the rent tribunal.  
       With the support of material received from the enforcement authorities 
comprising all the applications to the enforcement district of Stockholm 
from March to May 2009 concerning norm violations in relation to the lease 
of an apartment, a manual registry search was conducted in the enforcement 
authorities’ databases. The aim was to clarify which norm violations the 
residents made that prompted a decision to formally remove them. The rent 
tribunal’s database was searched for applications to terminate leases during 
the same period. In cases where the rent tribunal approved the landlord’s 
application, the protocols were requested in order to determine which norm 
violations were the basis for the decisions. Manual registry searches were 
subsequently made in the enforcement authorities’ public database INIT. 
The aim here was to clarify the extent to which decisions on formally forced 
move-outs were used as a basis for applications for eviction, and the extent 
to which evictions were executed. A textual analysis of legal materials was 
carried out in order to highlight the social services’ legal roles in the Rental 
Act. Finally, the results from the study of legal material were related to the 
results from the study of applications to the enforcement authority and the 
rent tribunal.  
 

Article II – Legal principles in Sweden- is there a right to housing, 
mortgage or a home?  

The purpose of this study was to deepen the understanding of various inter-
pretative difficulties in socio-legal decision making when applying legisla-
tion that includes many different principles. The material consisted of tradi-
tional legal sources in the form of constitutional texts, precedent cases, pre-
paratory works and official recommendations. All judgements of the Su-
preme Administrative Court issued between 1983 and 2009 and dealing with 
social assistance for housing and rent, including requirements imposed on 
individuals as a condition for rental assistance and assessments of “reasona-
ble standard of living” related to accommodation, were studied. The study 
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distinguished between established and implicit principles. Established prin-
ciples were understood as those explicitly mentioned in the legal material. 
Implicit principles were judged to presuppose an analysis of the legal mate-
rial. In order to identify implicit principles, an interpretation scheme was 
created. For statements in the legal material to be classified as implied prin-
ciples, they had to form (1) a normative pattern that was (2) basic for the 
assessment and that (3) fitted into an overall value structure. Pattern recogni-
tion is based on the assumption that studying different kinds of patterns 
makes it possible to draw conclusions about what can happen when similar 
constellations of phenomena exist. 

 

Article III – Rule of Law and flexibility in municipal guidelines.  

The purpose of this study was to investigate municipal guidelines as a basis 
for decisions regarding financial assistance under the Social Services Act, 
when clients faced the risk of a forced move-out from housing. The analysis 
was based on municipal guidelines from all 26 municipalities in Stockholm 
County that were in use at the turn of 2006/2007. A phenomenographic 
model for text analysis was used based on the assumption that the right to 
financial assistance for clients facing a forced move-out may vary consider-
ably. All texts that could be clearly linked to rent arrears were transferred to 
a schedule in preparation for analysis. In the next step, explicit and implicit 
similarities and differences were sought, and the material was organized into 
preliminary categories. When the final categories were formulated, the base 
material was reread in order to clarify the categories and to check their 
strength. The results were then analysed in relation to traditional sources of 
law and the legal concepts of the rule of law and legitimacy.  

         

Article IV - Financial assistance for rent arrears.  

The purpose of this study was to examine how rent arrears are treated within 
the social services for people at risk of a forced move-out from their homes. 
Material from the enforcement authorities in Stockholm County was catego-
rized (withdrawn applications, decisions on formally forced move-outs and 
enforced evictions). The material was also sorted according to the different 
municipalities in Stockholm County. A selection of nine districts was then 
made in order to capture the material’s breadth. The selection was governed 
by differences in the number of landlord applications to the enforcement 
authorities in relation to the district’s housing stock as well as the frequency 
of forced move-outs (high/medium/low). In the selected districts, the land-
lords had applied for forced move-outs in 495 cases. A comparison based on 
security numbers was made with the social services register in the nine dis-
tricts. In 93 cases the tenant also had a case within the social services in con-
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nection with the landlord’s application to the enforcement authorities. In 
these cases, their files within the social services were requested. An overall 
classification of this material was made (untried rent arrears, approvals, re-
jections). Reasons for various decisions were noted along with information 
about the candidates (man, woman, couple, household including children), 
whether the client had received other types of assistance than economic, as 
well as descriptions of social problems other than economic ones. About 77 
social workers had dealt with the studied cases. Nine interviews were con-
ducted in seven districts regarding file documentation in 20 cases covering 
untried rent arrears, approvals and rejections. The interview material was 
initially categorized by motives for granting, refusing or failing to examine a 
rental debt. Different patterns were sought in the material. A motivational 
pattern was deemed to exist when (1) the motive for a decision had a signifi-
cant influence over the judgement, and (2) the motive formed a pattern that 
emerged with some consistency that was not related only to a particular case 
(motivational pattern).  

Theoretical Perspectives 
When processing an application for financial assistance for a client at risk of 
a forced move-out from housing, the criteria of the Social Assistance Act 
provision, from a legal perspective, sometimes leaves the decision maker 
considerable room for interpretation (discretion). The legal norm belt ideally 
limits this. Legal norms (standards) construct the social services’ role in the 
theory. In assessing an application for financial assistance from a client at 
risk of a forced move-out from a home, there may also be various workplace 
standards that might significantly influence a decision. Such standards may 
appear in local policies (municipal guidelines) and procedures and in interac-
tions with managers, colleagues and clients. These standards are described 
here as shaping social services’ role in practice.  
         Differing standards regarding the role of legislation are also of im-
portance to how social services’ role is designed in theory and practice. Leg-
islation’s role is both to resolve conflict and control behaviour. The Social 
Services Act can be described as a solution to various conflicts regarding 
how common resources should be allocated. The Act also has a built-in ex-
pectation that the social services should ensure that citizens behave self-
responsibly and independently. Shared resources should be allocated only to 
those unable to meet their own needs. Social services have limited legal 
means to control individuals’ behaviours since the agencies lack remedies to 
sanction individuals and are always ultimately expected to do needs assess-
ments.  
         In the dissertation’s final analysis, different standards in the “legal belt 
of norms” surrounding decision-making in social law regarding financial 
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assistance for clients at risk of a forced move-out from housing is examined. 
Thereafter, different “workplace standards” in the same situation are exam-
ined. Finally, similarities and differences between the “legal belt of norms” 
and various “workplace standards” and whether different norms/standards 
can be described as demand-related or behaviour-related are analysed. 

 

Findings 
Article I  - Results 

The study shows that nearly 2100 applications were submitted to the en-
forcement authorities and the rent tribunal from March to May 2009 in 
Stockholm County concerning norm violations in a lease. Of all the applica-
tions, 5 per cent led to evictions. However, for 26 per cent of all applications 
a decision on a formally forced move-out was made. The study found that 
the difference between a formally forced move-out from housing and an 
eviction is not in the penalty itself (a forced move-out), but in how the move 
is carried out – whether by the resident or by enforcement officers. In both 
cases, tenants are forced to leave their homes, but the degree of coercion is 
lower for formally forced move-outs (threat of eviction) than for evictions 
(enforcement). In line with international research, the concept of “forced 
move-out” broadens the understanding of the eviction problem and its char-
acter. The study shows that there is many more formally forced move-outs 
than evictions, although the effects of both are very similar.  
         Three different legal roles for the social services have been identified 
in the Rental Act: the warrant role, the observer role and the role of igno-
rance. The design of the social services’ roles offers the authority completely 
different opportunities to protect individual residents at risk of a forced 
move-out. The warrant role involves a right to information about termination 
of a lease and the legal possibility to stop a termination of a lease and thus of 
helping tenants remain in their current dwelling. The observer role gives the 
social services a right to information about a termination, but no ability to 
stop the termination of the lease. However, the observer role can allow social 
services to offer assistance in finding accommodation elsewhere. The role of 
ignorance means that the social services have no information about termina-
tion of a lease nor do they have other remedies. The study has shown that the 
warrant role is the most common one (62 per cent) followed by the role of 
ignorance (31 per cent) and the observer role (7 per cent). When a landlord 
applies for an eviction, the social services role is always that of the observer 
and therefore the authority has no formal powers to act. For 12 per cent of 
the initial applications to the enforcement authorities and the rent tribunal, 
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applications for eviction were made and the social services had an observer 
role in these cases.  
         Social services’ legal roles in the Rental Act are found in the intersec-
tion of three completely different normative structures: rental law, social law 
and the penalties for norm violations in civil law. The normative standards in 
the Rental Act have been shown to dominate the design of the social services 
roles, as they are all congruent with contract law standards. Such congruency 
is missing in relation to other normative structures.  
         A general consequence of the normative structure of the rental law that 
dominates the design of the social services’ legal roles is that the social ser-
vices, in violation of the Social Services Act’s Universalist norm, are as-
sumed to be discriminatory in relation to people’s housing needs. The dis-
crimination partly entails treating individual housing needs differently with 
respect to the problems people have in their living conditions, but also, peo-
ple are treated differently even when their situations are similar. In case of 
payment difficulties dealt with by an enforcement officer, the social services 
play a warrant role, but where the rent tribunal addresses payment difficul-
ties, the social services usually play the role of ignorance 
        When the social services role is the role of ignorance the tenant must 
have the ability to inform the social services about the risk of a forced move-
out. However, when the social services take a warrant or observer role, peo-
ple are assumed to lack this ability. Legally differentiated treatment of peo-
ple’s housing needs is rarely motivated by differences between tenant behav-
iour or the degree of individuals’ problems/vulnerability. On the contrary, 
sometimes less serious misconduct (e.g. a single instance of failing to pay 
the rent) is followed by greater protection than would be given in situations 
where people demonstrate obvious social problems (e.g. repeated lease de-
faults and neglect of the dwelling). In many cases, the type of norm viola-
tions or the degree of individual problems/vulnerability is not essential in 
determining the role the social services can take. This is instead determined 
by the landlord’s choice of termination method.  
         Another consequence of the domination of the Rental Act’s normative 
structure relates to the contradictions that arise in relation to forced move-
outs as a sanction. The proportionality of a forced move-out is eroded when 
the same norm violation (e.g. rental omissions) in one case, due to the social 
services having the role of a warrant, can lead to no penalty at all whereas in 
another case it results in a very severe penalty (forced move-out). The pro-
portionality can also be questioned when disturbances are the cause of the 
termination of a lease. Moderation of the consequences is sometimes possi-
ble and sometimes not, depending on whether the social services have the 
role of the observer or the role of ignorance 
        These circumstances create confusion about what may be regarded as a 
proportionate penalty for an offence in relation to a lease.  
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Article II - Results 
The examination of normative ideas and patterns within the legislation con-
cerning social services’ assistance assessments for clients at risk of eviction 
shows the existence of the established and well-known principles of a “holis-
tic view”, “normalization”, “volunteerism and self-determination” and “chil-
dren’s best interest”. In a more implicit sense there is also a “needs princi-
ple”, a “self-responsibility principle” and a “factual principle”. In addition, a 
new social principle of law has begun to take shape through changes in the 
Rental Act over the past thirty years, called the “principle of a right to a 
home” (or the “home right principle”). 
        In conclusion, the balance between different principles in assessing the 
right to assistance when a client is at risk of a forced move-out takes place in 
several stages. Initially, an assessment is made of the existing dwelling, in 
which the “factual principle” and the “home right principle” are balanced 
against one another. Individuals may have the right to financial assistance to 
remain in a dwelling (a home), with support of the Social Services Act, when 
the dwelling does not exceed the “low income level” of the municipality. If 
the dwelling exceeds this level or if the rent arrears are high and there is 
other accommodation available, the right to support is converted into a right 
to housing in alternative accommodation, referring to the “factual principle”. 
The next evaluation step is about balancing the “needs principle” and the 
“self-responsibility principle”. In this step, precedent cases are perceived as 
contradictory. In some cases the “self-responsibility principle” is given prec-
edence and the right to support for individuals is restricted to accommoda-
tion (i.e. shelter). In other cases, the availability of other accommodation for 
the individual is investigated and the individual’s right to support can here 
be interpreted as a right to housing/accommodation. In still other cases, 
needs are balanced carefully and the individual’s right to support can then 
sometimes be formulated as a right to remain in the dwelling (i.e. the home).  
         The “needs principle” has in practice also come to refer to several lev-
els of need. Usually it involves needs that are traditionally covered by the 
Social Services Act and that are in line with the “normalization principle”, 
but when in conflict with the “self-responsibility principle”, the concept of 
need is in some cases limited to “emergency needs”. This results in a reduc-
tion of the content of the concept of need in the Social Services Act and the 
lower income level on which assistance is usually based is lowered to a min-
imum.  
        In the event of a forced move-out, the social services will in many cases 
be responsible for the individuals’ housing situation. In practice, however, 
the social needs within the “needs principle” cover different levels of need 
depending on whether long- or short-term assistance is required. In the short 
term, need is interpreted as a need for shelter and the “factual principle” 
together with emergency needs are at the forefront. In the longer term, need 
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is interpreted as a need for a home and “needs”, “normalization” and “home 
right” principles take precedence.  
         A result described in the article as worth pondering is that, if the social 
services supported by case law, when a client is at risk of a forced move-out 
refrains from taking the “needs” “normalization” and “home right” princi-
ples into account and a forced move-out comes about, the result will, with 
the support research, sometimes be directly harmful to individuals. There-
fore, in many cases, the social services will eventually be obliged to address 
all these principles, with the difference that both the authority and the indi-
vidual in this position will sometimes have more difficult problems to han-
dle. A paradox emerges when the authorities are expected to remedy damag-
es caused by their own legal interpretations, in accordance with the princi-
ples they initially failed to apply, and the question is, for what purpose and 
for whom?  
 
Article III – Results 
Three mutually exclusive categories were identified in the study in relation 
to what, in the municipal guidelines, are seen as crucial factors in assessing 
someone’s right to assistance with a rental debt: “the ability to take respon-
sibility”, “the individual’s actual needs”, and “the balancing of different 
aspects”. The first two categories are mutually exclusive in that both should 
be decisive in an assessment. If the “need” is to be decisive, “the ability to 
take responsibility” cannot have influence and vice versa. These two catego-
ries also mutually exclude the third category, “ the balancing of different 
aspects”, as this idea leaves the decisive elements open. One obvious conse-
quence of finding different ideas within the same guideline is that the mate-
rial provides very little guidance and the authority risks being perceived as 
both incomprehensible and arbitrary. In the same way, different ideas in 
different guidelines lead to confusion about what support and help the social 
services can offer and what rights individuals have, that is, confusion about 
the content of the Social Services Act, from a national perspective. 
         Different ideas on what should be decisive when assessing entitlement 
to assistance identified in practice leads to the social-service law assistance 
provision becoming empty of content in regards to debts. Different ideas 
further indicate disagreement about what it is to be treated equally, that is, 
substantive equality. Formal and substantive equality are to some extent 
mutually dependent, and weakness from a material perspective leads to 
weakness from a formal perspective. Lack of equality in municipal guide-
lines regarding the assistance assessments in relation to rental debts seems 
low. The analysis furthermore shows that there is an imminent risk of confu-
sion of different interpretative methods. The flexibility that the legislature 
meant to be the starting point especially in the design of individual support 
appears in the municipal guidelines to some extent to have been transferred 
to the assessment of the right to assistance. Assessment of entitlement to 
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assistance is in some cases an evaluation of the individual and his or her 
behaviour and not an assessment of the individual’s need for and right to 
assistance. 
 
Article IV - Results 
Of all 495 landlord applications to the enforcement authorities made from 
March to May 2009, in nine districts in Stockholm 24 per cent (123 cases) 
led to a forced move-out of which 3 per cent (17 cases.) were executed by an 
eviction. In all these cases, the social services have had the legal means to 
stop the forced move-out through their warrant role. Knowledge of the Rent-
al Act and legal opportunities proved to be non-existent within the social 
services in the entire studied district. Almost a fifth of the tenants had an 
open case within the social services in connection with a landlord’s applica-
tion to the enforcement authorities. Both documentary and interview studies 
showed that it is not uncommon for the social services, when initially con-
tacted, to inform people with rental debts that assistance in paying such debts 
is unavailable or that such needs are very closely examined. Such infor-
mation can, of course, affect the likelihood that individuals will apply for 
assistance. Only 4 per cent (19 cases) of all landlord applications to the bail-
iff in the study could be linked to an approval of social services support re-
lated to a rental debt. Financial assistance from the social services was as-
sessed in the study as playing only a modest role in the prevention of forced 
move-outs due to rent arrears.  
         Three main treatment methods were identified in the social practice 
regarding rent arrears: the rental debt is not tried as a need (43 per cent), 
refusal (37 per cent) and approval (20 per cent). For 30 per cent of the un-
tried rental debts the enforcement authorities decided on a forced move-out; 
as well as for 66 per cent of the denials and 32 per cent of the approved.  
         In studying the various normative standards related to rent arrears, it 
emerged from both documentary and interview studies that applicants were 
sometimes subjected to individualized assessments based on a so-called “in-
dividual norm”. This norm means that each applicant’s individual situation 
and needs were made the focus of assessment and decision-making. Some-
times, however, the applicant was treated collectively according to “house-
hold” and/or “priority standards”. The “household norm” implied that the 
applicant’s individual needs and any right to assistance were dependent on 
the behaviour of other people in a household. The “priority norm” implied 
affirmative actions for some groups, such as children, the elderly, crime vic-
tims and others. Additionally, four standards were evident in the material, 
focusing on the client’s situation: the “self-responsibility norm”, the “cause 
norm”, the “therapeutic norm” and the “now-norm”. These standards dif-
fered with respect to their main assessment focus: behaviour or need.  
        The “self-responsibility norm” included an evaluation of the client’s 
behaviour both before and during application. Lack of rationality during the 
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review period supported by the “self-responsibility norm” could lead to re-
jection without having taken into account the individual’s ability or current 
needs, nor the consequences of rejection. Sometimes, however, a lack of 
rationality was perceived as an expression of greater need. In these cases 
assistance with rental debts could be given in combination with other inter-
ventions, according to a so-called “cause norm”. One condition here was that 
the causes of a rental liability fell within a category that was accepted by the 
social services. At a later stage, however the “cause norm” could be aban-
doned in favour of a “therapeutic norm”. For example, refusal in accordance 
with the “therapeutic norm” was sometimes described as a tool to produce 
change and to provide motivation. This norm also had a retrospective and 
behavioural investigative nature. Dismissals related to the “therapeutic 
norm” were sometimes observed to result in homelessness for the individual. 
The application of the standard was sometimes described in the interviews as 
directly harmful to the client. As a counterpart to the above behavioural 
norms the material also referred to a “now norm”. This norm pertained to 
current and future needs in that it was based on the individual’s needs (for 
accommodation) in the current situation and to (future) consequences of a 
decision. Non-rational behaviour by the individuals was subordinated to the 
importance of the risk of losing their homes.  
          The “cause norm” was the most common motif pattern in approvals, 
but sometimes the “now-norm” was also used. The motif patterns that could 
most clearly be linked to rejections were the “self-responsibility norm” 
and/or the “household norm” and the “therapeutic norm”. When a rental 
liability is not tried, both decision and motives are lacking.  
      The article concludes that the individual needs assessment, when clients 
are at risk of a forced move-out, is sometimes converted into a group-
oriented and retrospective evaluation of the clients’ behaviour. This largely 
explains why the social services sometimes play such an obscure role in 
preventing forced move-outs. 

Conclusions 
Key conclusions of the study are (1) that financial assistance when a client is 
at risk of a forced move-out plays a relatively limited role. In a majority of 
the landlords’ applications to the enforcement authorities, decisions from the 
social services had no bearing on the outcome of the case of the enforcement 
authorities. (2) The Rental Act sometimes has a crucial influence over what 
is and can be the law in the social services work with forced move-outs due 
to individuals’ payment difficulties. The Rental Act also has an indirect in-
fluence on the concept of needs in the Social Services Act and on the content 
of the term “reasonable standard of living.” Where there is a risk of a forced 
move-out, the social services have three different legal roles, depending on 
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how the landlord chooses to terminate a lease and the reason for termination. 
These are the warrant role, the observer role and the role of ignorance.  The 
warrant role is the role that encompasses most forced move-outs and gives 
the social services legal mandates to stop the termination of a lease. The 
extent to which the warrant role leads to the protection of an existing home, 
however, is affected by interpretation of the assistance provision in the So-
cial Services Act. (3) Another conclusion drawn is that there is a relatively 
high degree of consistency between the different norms in legal materials 
and different workplace standards. This consistency may to some extent be 
explained by the significant degree of assessment width exhibited in both 
legal material and in practice. The assessment can move from an individual 
assessment of needs in a now-situation where the consequences of a decision 
are included to a retrospective and collective assessment of behaviour with-
out considering the individual’s needs, abilities or decision impacts. In addi-
tion, the aid level exhibits a frame whose outer boundaries consist of a low 
income-level (home/residential) and a minimum (secondary/temporary hous-
ing). (4) Most of the standards identified in social-legal material and social 
practice have been categorized as related to either need or behaviour. Gener-
ally, it is concluded that need-related norms often can lead to protection not 
only for an existing home, but also for individual housing needs in general. 
Counter to this, however, behaviour-related norms imply that the decision-
maker is indifferent not only to a specific home but sometimes also to the 
applicant’s housing needs in general. This is creating tensions in social ser-
vices’ decision-making when people are at risk of a forced move-out, and 
confusion about what the aim of the individual needs assessment really is – 
that is, whether it is an assessment in support of individual needs or an as-
sessment to sanction behaviour. 
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Epilog 

Första gången jag beträdde universitetets mark var det med stor bävan och 
respekt.  Jag hade tidigare inte trott att den platsen var för mig, särskilt inte 
mot bakgrund av att jag saknade (och fortfarande saknar) godkända av-
gångsbetyg från både grundskola och gymnasium. Den där första dagen är 
mycket speciell och omgärdas i mitt minne av ett säreget ljus. På väg till 
registreringen mötte jag en man som bar en T-shirt med ett tryck som för 
alltid stannat hos mig.  Det stod: 

Socialtjänstlagens portalparagraf är så vacker att den borde tonsättas. 
 
Varför texten fastnade i mitt minne är svårt att säga, jag hade vid detta till-
fälle inte ens valt att utbilda mig till socionom och hade bara rudimentära 
vardagskunskaper om lag. Det jag idag vet, är att jag kan skriva under på 
denna text av en mängd skäl. 
        Som socionomstudent hade jag den stora förmånen att ha två mycket, 
på sina olika områden, kompetenta och självständiga kvinnor som lärare; 
Astrid Schlytter och Anna Hollander. Båda beskrev ni er som rättssociologer 
men era olikheter var ur ett studentperspektiv slående. Detta var fascine-
rande, livsomvälvande och sporrande – varmt, varmt tack!  
        Till mina båda handledare, Anna Hollander och Katarina Alexius, vill 
jag rikta ett särskilt tack för det mod ni har visat. Det har varit nödvändigt 
för att detta slutligen skulle bli till en sammanhållen text. Ju djupare jag 
kommit i mitt arbete ju närmare har jag kommit att se på det i jämförelse 
med utövandet av en specialsport. I mitt fall förståelsen av biståndsbedöm-
ning med stöd av socialtjänstlagen vid risk för en påtvingad avflyttning. Är 
det nördigt? Det är inte ens förnamnet – det finns inga ord för hur enfaldigt 
detta är. Att man därutöver har påhejare och människor omkring sig som 
faktiskt intresserar sig för varje detalj i det man skriver/gör kan ibland upp-
levas som surrealistiskt. Anna din noggrannhet, träffsäkerhet och seriositet är 
extrem – varmt, varmt tack!  
      Katarina, du var för mig ett okänt kort när du blev min handledare. När 
jag insåg din skärpa och juridiska fingertoppskänsla blev jag både stolt och 
tacksam. Att du därutöver har en syrlighet som gör dig till en av socialhög-
skolans mest humoristiska lärare har gett en ibland befriande distans till både 
det ena och det andra – varmt, varmt tack! 
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        Sten-Åke Stenberg- det var oerhört lärorikt att under några intensiva 
månader få arbeta under din ledning med en rapport om barnvräkningar. 
Förutom sakkunskap tillförde du projektet en härlig humor och ett varmt 
klappande hjärta för de människor som berörs av påtvingade avflyttningar. 
Men, framförallt lärde du mig att skriva juridiska så att även sociologer för-
står – varmt, varmt tack. 
        Ett särskilt tack riktas till Lotti Ryberg Welander som jag kamperat med 
under många år på socialhögskolan. Framförallt vill jag tacka dig för att du 
under lång tid ställt upp som testdocka i det rally som pågår i mitt huvud. 
Den mjukhet med vilken du fångat upp mig, din värme och ditt sociala en-
gagemang har berikat mig inte bara professionellt utan också som människa 
– varmt, varmt tack! Saknar dig. 
       Ett stort tack riktas också till Mikael Tärnfalk för stimulerande samtal 
om juridik, socialt arbete och vad professionellt socialt arbete kan vara. Stort 
tack riktas också till socialhögskolans doktorandgrupp för intressanta samtal 
särskilt under olika doktoranddagar. Ett särskilt tack riktas också till Hugo 
Stranz som var opponent vid mitt första seminarium men, som också åtog sig 
att kommentera ett utkast till en av mina artiklar. Ett varmt tack riktas också 
till Sam Larsson som ställt upp med vägledande samtal i framförallt metod-
frågor. Vill också tacka Johan Holmdahl för samtal om vräkningar, med 
mycket mera. Stort tack riktas också till Lotten Cederholm Riese och Ingrid 
Tinglöv för hjälp med både stort och smått. 
        Ett stort tack riktas också till det hemlöshetsnätverk med forskare från 
hela norden som jag blev medlem i när mina doktorandstudier inleddes. Här 
har jag haft möjlighet att ta del av ny forskning på området men också kritik 
på mina egna texter – stort tack till er alla! Särskilt tack riktas i detta sam-
manhang till Ingrid Sahlin som är en av initiativtagarna till nätverket men 
också för betydelsefulla kommentarer i rollen som opponent vid mitt slutse-
minarium. 
       Ett stort tack riktas också till Pia Redlund, eldsjäl, inspirationskälla och 
chef på Sociala missionen i Stockholm. Under avhandlingens gång har vi 
tillsammans drivit en mindre grupp bestående av studenter och yrkesverk-
samma med särskilt intresse för socialt arbete och lag (SOL). Det har varit 
mycket berikande att tillsammans utforska juridiken som ett av det sociala 
arbetets främsta redskap i praktiken. Det har också varit ytterst lärorikt att 
höra (framgångsrika) exempel från en verksamhet som arbetar med denna 
utgångspunkt – varmt, varmt tack. 
        Ett stort tack går också till Socialjouren på Södertörn. Den intelligenta 
värme och humor i kombination med ett djupt socialt engagemang som jag 
mött här är enastående – jag känner djup respekt för er alla; Elisabeth 
Mobäck Östergren, Lovisa Lindgren, Jill Karlsson, Mats Erkers, Sune Gutt-
man, Mait Johnsson, Annika Frisk, Agnetha Borg, Britt Louise Ebbersten, 
Helga Einarsdottir, Marion Bäckström, Margaretha Kindstedt, Helena Holm, 
Jenny Jerrevik, Christer Hammar, Pernilla Lilja m fl. samt kollegor på soci-
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aljouren i Stockholm. På socialjouren har jag också mött människor/familjer 
som lever i konsekvenserna av en påtvingad avflyttning – inget skulle kunna 
ha sporrat mig vidare på ett konkretare sätt än det – ett stort, stort ödmjukt 
tack. Därutöver vill jag rikta ett särskilt tack till Britt-Louise Ebbersten för 
all hjälp med datainsamling till en av mina studier och för din underbara 
humor. 
        Jag vill också tacka de människor jag kommit i kontakt med på krono-
fogden och hyresnämnden. Det bemötande och den hjälpsamhet som visats 
gör det lätt att forska i myndigheternas arkiv. Ett särskilt tack riktas i detta 
sammanhang också till de socialarbetare och chefer som ställde upp på en 
intervju. Utan ert deltagande hade denna studie sett mycket annorlunda ut – 
varmt, varmt tack. 
        Ett varmt, varmt tack går också till mina bonusbarn, Therese och Jea-
nette, för stöd och peppning och för att ni är de ni är. Särskilt tack till Jea-
nette för hjälp avhandlingens framsida. 
        Kenneth – du var min skarpaste men också mest stöttande, generösa 
och humoristiska kritiker under avhandlingens inledande år – jag saknar ord 
och i brist på det - djupt och varmt tack. 
        Mina älskade barn, Kim och Bonnie – hur tackar jag er? Det är inte på 
något sätt ”normalt” att ha en doktorerande mamma – detta har ni båda två 
tagit med jämnmod och tvärtom sporrat på olika sätt – fantastiska ungar! När 
ni var små kom jag av olika skäl att reflektera över behovet att bo, makt och 
kärlek - det och min relation till er utgör djupet i min avhandling. Därutöver 
har vi när ni blev äldre haft glödande diskussioner om rätt, rättvisa, eget 
ansvar, hemlöshet, solidaritet, integration, politiska färger, med mycket, 
mycket mera som berikat mig oerhört som både mamma, människa och 
forskare. Ni är värda alla tack i hela världen! 
         Slutligen vill jag tacka FAS som beviljade medel till detta projekt.  
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Bilaga 1 - Förfrågan om deltagande i en intervju 
Skulle Du kunna tänka dig att delta i en intervju som fokuserar din roll som 
socialarbetare? 
 
Det övergripande syftet med den forskning där intervjun med Dig kommer 
att ingå är att försöka klarlägga hur socialtjänstens rättsliga handlingsut-
rymme ser ut och formas i vräkningsärenden.  
 
Huvudman för forskningen är Institutionen för socialt arbete, Socialhögsko-
lan vid Stockholms universitet. Forskningsledare är Anna Hollander, profes-
sor i rättsvetenskap. Verksamma i projektet är också Katarina Alexius, do-
cent i juridik samt Pia Kjellbom, socionom. Det närmare syftet med den 
intervju som Du ombetts delta i är att undersöka hur socialsekreterare/ Che-
fer inom socialtjänsten hanterar vräkningsärenden.  
 
Att just Du tillfrågas är därför att Du är/har varit handläggare/Chef i ett 
ärende som rör en person som riskerat vräkning i Er kommun/Stadsdel. 
 
Intervjun förväntas ta cirka 1 timme av Din tid i anspråk och kommer (om 
det passar dig) att genomföras på Din arbetsplats.  
 
Om Du tackar ja till att delta i en intervju ska du veta att: 

 
• intervjun kommer att spelas in på band som kommer att förstöras sen-

ast när forskningen avslutas (om c:a 4 år). 
• bandinspelningen kommer att transkriberas (översättas till skriftlig 

text).  
• transkription av intervjun kommer att avidentifieras och anonymise-

ras. 
• Du när som helst kan avbryta intervjun. 

 
Den som kommer att genomföra intervjun är socionom och lärare på Social-
högskolan i Stockholm. 
 
Jag har tagit del av ovanstående information. 
 
 
Datum                 Intervjuperson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Kompletteringsfrågor efter genomförd ”tänka högt-” sekvens.  
 
Ärende 1: 
 
Ärende 2: osv. 
 

Ärendespecifika frågor 
Var det beslut som fattades i det enskilda ärendet slumpmässigt? Vad är det 
som gör att det var det/ inte var det? 
 
Kan du peka ut något/några specifika skäl till att beslutet blev som det blev? 
 
Var det här ett beslut i linje med hur beslut i den aktuella situationen ”bör” 
fattas inom förvaltningen? 
 
Skulle det ha varit ok att istället bifalla/avslå ansökan i det här fallet? Moti-
vera. 
 
Vad hade hänt om du istället bifallit/avslagit ansökan? För dig? För klienten? 
 
Anser du att beslutet var i enlighet med socialtjänstlagen? Motivera. 
 
Var det ett bra beslut? Om inte – vad var skälet till att beslutet fattades? 
 
Vad hände efter beslutet med klientens boende? 
 

Övriga frågor 
 
Normberäkningen 
Hur går normberäkningen till? Vilka inkomster vägs in?  
 
Hur vet du att du ska väga in just dessa inkomster? 
 
Kan bifall/avslag meddelas trots normöver-/underskott? I vilka situationer? 
Vilket stöd finns för sådana beslut?  
 
Vad skulle hända om du inte gjorde normberäkningen som du beskrivit den 
hittills? Med dig? Med klienten? 
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Förutsättningar för bistånd  
 
Vilka krav ställs på klienten?  
 
Hur vet du att du ska ställa just de här kraven? 
 
Vad händer om en klient inte följer kraven? 
 
Kan bifall/avslag meddelas trots att klienten följer/inte följer uppställda 
krav? Exemplifiera. 
 
Kan kraven se olika ut beroende på vem klienten är? Exemplifiera. 
 
Vad skulle hända om du inte ställde de krav du presenterat på klienten. Med 
dig? Med klienten? 
 
Partner 
När vägs en partners inkomster in i normberäkningen? 
 
Vilket stöd finns det för att behandla en partners inkomster på detta sätt? 
 
Hur hanteras den situationen när du tror att klienten bor tillsammans med 
någon men nekar till detta?  
 
Hur hanteras den situationen när klienten är gift men säger att han/hon har 
separerat? Vilken betydelse får det för ett beslut? 
 
Hyresskulder 
Hyresvärdens meddelande – hur hanteras det?  
 
Om klienten är aktuell inom förvaltningen – uppmanas denne att ansöka om 
bistånd till hyresskuld? Annat? 
 
Påverkas handläggningen av att hyresvärden vänt sig till kronofogden? Hur? 
 
Kan socialtjänsten förhindra en uppsägning även om hyresvärden vill driva 
uppsägningen vidare? Hur? 
 
Vad är konsekvenserna för klienten av ett utslag hos kronofogden ur ett bo-
endeperspektiv?  
 
Boende 
Vad omfattar socialtjänstlagen – människors behov av boende, bostad eller 
ett hem? 
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Bilaga 3 - Beslutskällor 
 

Jo-
avgöranden 

Chef 

Socialstyrelsens stöd 
för handläggningen 

Förarbeten 

Rättsfall 

Kommunala 
riktlinjer Kollegor 

Lag 

Annat 

Rangordna om möjligt vad som haft inflytande över beslutet 


