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Sweden has a social insurance system build upon general and foreseeable rules. This has been 

one of the cornerstones of the Swedish welfare society. The social services act is not part of 

this general idea, instead it has been built as a selective system that requires supervision and 

individual processing before the right to social assistance can be proved. The social services 

act gives the opportunity for the social services officer to request for counterpart for the 

individual. These counterparts are often described as employability measures such as 

employability training, work experience and knowledge building activities. The social 

services act set special requirements on unemployed young people that are under the age of 

25. The aim was to understand the obligations that are required for being allowed social 

assistance. We have been looking at the two main obligations that are saturated in the social 

services act : 

 

1) To do what is required upon her or him to become self sufficient and  

2) To be available for work.  

 

We have been looking at verdicts from the administrative law in Växjö to define how the 

administrative law have interpreted the obligations above. To understand our result we have 

used Marshall’s theories on social citizenship. We have found that the obligations that are 

being required of the welfare recipient are many and sometimes they collide with the content 

of being seen as a full worthy citizen.  
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1. Inledning 

 

I budgeten för Växjö Kommun för 2010 konstateras att ungdomar som saknar sysselsättning 

löper stor risk att hamna i beroende av ekonomiskt bistånd. Budgeten utfäster ett löfte att: 

 

”alla arbetslösa ungdomar mellan 16 – 24 år ska ha rätt till utbildning, praktik eller annan 

sysselsättning inom sju dagar från det att personen har anmält sig som arbetssökande eller sökt 

ekonomiskt bistånd”1.   

 

Bakgrunden till denna ambition står att finna i att antal personer som uppbar ekonomiskt 

bistånd i Växjö kommun blev allt fler och med det ökade kostnaderna. Den 5 mars 2009 har 

Sveriges Radio Kronoberg ett reportage om det ökade socialbidragsberoendet och redovisar 

att det under februari 2009 var 123 fler hushåll i Växjö kommun som uppbar ekonomiskt 

bistånd jämfört med februari föregående år. En tredjedel av dem som var beroende av 

ekonomiskt bistånd var under 25 år
2
.  

 

Social rapport framhåller både 2006 och 2010 ungdomsgruppen som särskilt utsatt när de 

redovisar att klyftan mellan de som är etablerade på arbetsmarknaden och de som står utanför 

ökar. Vidare menar social rapport att de ekonomiska klyftorna i Sverige som helhet ökar
3
.  

 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög internationellt sett
4
. Efter 90-talets kris sjönk den 

något men har nu ökat igen. Detta medför ökade svårigheter för den del av ungdomsgruppen 

som har låg utbildningsnivå eller kommer från bostadsområden med hög arbetslöshet och låg 

inkomstnivå att hitta arbete och etablera sig i socialförsäkringssystemen
5
. 

 

Enligt socialstyrelsens pressmeddelande den 15:e juni 2010 har utbetalningarna för 

ekonomiskt bistånd ökat med 17 % under 2009 jämfört med 2008. Den grupp som fortsatt 

utgör den största delen av biståndsmottagare är ungdomar. Åldersgruppen 18-29 år utgör 41 

% av mottagarna av ekonomiskt bistånd. De illustrerar utvecklingen med följande figur: 

                                                
1 Växjö Kommun 2009:12 
2 Sveriges Radio Kronoberg 2009 
3 Socialstyrelsen 2006; Socialstyrelsen 2010a 
4 Socialstyrelsen 2010a 
5 Ibid 
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Figuren är hämtad på socialstyrelsens hemsida
6
 

 

I tidningen socialpolitik (2010) ställer Salonen frågan vad det innebär att fyra av fem 

arbetslösa ungdomar idag helt saknar arbetslöshetsersättning trots att de anses som aktivt 

arbetssökande. Vi går mot att allt fler och då företrädesvis ungdomar saknar de kvalifikationer 

som krävs för att komma in i socialförsäkringssystemen. Detta på grund av att trösklarna för 

att komma in i dessa successivt har höjts de senaste 15 till 20 åren och att de arbeten som 

tidigare kunde kvalificera för att ingå i socialförsäkringssystemen nu blir allt färre och kräver 

allt fler kvalifikationer
7
.  

 

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att ekonomiskt bistånd och dess konsekvenser, både 

för kommunen men främst för den enskilde är en aktuell fråga som kräver ytterligare 

belysning och utifrån det har vi valt att skriva denna uppsats. När socialförsäkringssystemet i 

allt större utsträckning förväntar sig att det ekonomiska biståndet ska fånga upp allt fler, 

förskjuts också alltfler skyldigheter till den enskilde för att hon eller han ska anses ha rätt till 

ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Det är dessa skyldigheter vi har valt att fokusera 

på.  

 

För att kunna genomföra en djupgående analys kring enskildas skyldigheter har det varit 

nödvändigt att avgränsa materialinsamlingen. Urvalet av undersökta fall har avgränsats till 

ungdomar mellan 18-24 år som har överklagat beslut om ekonomiskt bistånd till 

förvaltningsrätten i Växjö. Dels på grund av att de utgör en stor del av dem som uppbär 

                                                
6 Socialstyrelsen 2010b 
7 Salonen, T 2010 
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ekonomiskt bistånd
8
 men också på grund av att socialtjänstlagen är skriven på ett sådant sätt 

att det är möjligt att ställa särskilda krav på motprestationer på denna grupp för att de i vissa 

fall ska beviljas ekonomiskt bistånd
9
. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Sverige har ett socialförsäkringssystem som är uppbyggt på generella och överskådliga regler 

som tydligt ska klargöra vilken rätt den enskilde har till ersättning i olika skeden i livet. Dock 

finns ett undantag i denna generella socialpolitiska ambition, rätten till det yttersta 

skyddsnätet gällande försörjning, ekonomiskt bistånd, är uppbyggt selektivt. Det vill säga att 

den enskilde prövas individuellt om det föreligger rätt till ekonomiskt bistånd enligt 

socialtjänstlagen eller inte
10

.  

 

Socialförsäkringssystemet är knutet till att den enskilde arbetar medan försörjningsstödet är 

kopplat till att den enskilde inte arbetar och inte heller åtnjuter de ersättningar som är kopplat 

till socialförsäkringssystemet i övrigt
11

.  

 

Westlund (1991) menar att den mytbildning och det normbildande som innebär att 

socialbidragstagaren känner skam och skuld inför sin situation är ett sätt för samhället att 

hålla nere socialbidragstagandet och därmed också kostnaderna för systemet
12

.  

 

Både Blomberg och Peterson (2006) och Salonen (2009) menar att rätten till försörjningsstöd 

varierar beroende på hur arbetsmarknaden och samhällets ekonomi ser ut samt att 

skyldigheterna som avkrävs för bli beviljad försörjningsstöd också de varierar beroende på 

arbetsmarknad och samhällets ekonomiska situation
13

. Salonen och Ulmestig (2004) påvisar i 

sin rapport Det nedersta trappsteget att det finns stora skillnader mellan kommuner då de 

bedömer rätten till socialbidrag och således också att det finns skillnader mellan de olika 

skyldigheter som kommunerna kräver för att ekonomiskt bistånd ska utgå
14

.  

 

                                                
8 Socialstyrelsen 2010b 
9 Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 4 § samt 4 kap. 5 § 
10 Westlund, P 1991:9 f 
11 Blomberg, S & Peterson, J 2006  
12 Westlund, P 1991 
13 Salonen, T 2009; Blomberg, S och Peterson, J 2006 
14 Salonen, T & Ulmestig, R 2004 
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I socialtjänstlagens nya utformande 1998 utformas de så kallade aktiveringsparagraferna, 

paragrafer i socialtjänstlagen som medger att krav på motprestation kan ställas, företrädesvis 

på ungdomar, för att ha rätt att erhålla ekonomiskt bistånd
15

.  

 

Aktiveringsparagraferna 4 kap. 4 § och 4 kap. 5 § (för exakt lydelse se bilaga 1) i 

Socialtjänstlagen (SoL) ger kommunerna rätt att anvisa kompetenshöjande verksamhet för 

den sökande samt rätt att sänka nivån på det ekonomiska biståndet om den sökande utan 

godkända skäl inte deltar, avbryter eller på annat sätt inte tillgodogör sig den 

kompetenshöjande verksamheten
16

.  

 

Johansson (2001) menar att det uppstår en problematik när skyldigheter ställs på vissa grupper 

och inte på andra trots att deras behov av hjälp/försörjning ser liknande ut. Skillnaderna 

mellan de ungdomar som omfattas av socialförsäkringssystemet och de som inte gör det blir 

accentuerad genom att olika skyldigheter krävs av dem beroende av vilket försörjningssystem 

de är beroende av. På det sättet värderas också vilket försörjningssystem som anses vara okej 

att använda sig av och inte. Johansson jämför dessa krav och skyldigheter med gamla tidens 

fattigvårdssystem och menar att uppdelningen mellan ovärdiga och värdiga fattiga idag görs 

beroende på vilka skyldigheter man åläggs uppfylla för att har rätt till försörjning
17

. 

 

1.2 Syfte 

 

Studiens syfte är att utifrån socialtjänstlagen, förstå och definiera innebörden av de 

skyldigheter som ställs på den enskilde för denna ska beviljas ekonomiskt bistånd. Vi avser att 

utgå ifrån Marshalls teori om det sociala medborgarskapet för att kunna koppla de 

skyldigheter och rättigheter till det yttersta skyddsnätet gällande försörjning till i vilken grad 

det sociala medborgarskapet kan anses omfatta alla.  

 

För att förstå innebörden av dessa skyldigheter har vi valt att använda oss av domar från 

förvaltningsrätten, tidigare länsrätten, i Växjö. Dessa domar har vi studerat utifrån på vilket 

sätt skyldigheten för den enskilde har definierats.   

 

                                                
15 Salonen, T 2009; Prop. 1996/97:124 
16 Nordström, C & Thunved, A 2009 
17 Johansson, H 2001 
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Vår frågeställning är:  

På viket sätt har förvaltningsrätten i Växjö valt att definiera de skyldigheter som krävs för att 

den enskilde ska beviljas ekonomiskt bistånd. 

 

Anledningen till att urvalet har gjorts vid förvaltningsrätten i Växjö är att den på grund av sin 

storlek och omfattning (även tidigare då den benämndes som länsrätten i Växjö) kan anses 

utgöra en typisk förvaltningsrätt i Sverige. Vi har använt oss av material från Kronobergs åtta 

kommuner, kommuner som var för sig varierar i storlek och befolkningssammansättning men 

som samlade under länet kan anses generaliserbara med andra län.  

 

Enligt Marshall (1950) är rättigheter och skyldigheter förenade med medborgarstatus och hans 

teorier om det sociala medborgarskapet kommer att utgöra vår teoretiska ansats
18

. Även 

Johansson (2001) har i sin avhandling använt Marshall för att diskutera socialbidrag utifrån ett 

medborgarskapsperspektiv. Liksom Johansson har vi valt att i vår bakgrund ha en historisk 

redogörelse för hur socialbidraget och socialtjänstlagen har utvecklats över tid. Detta för att 

på ett tydligare sätt kunna koppla Marshalls teori om det sociala medborgarskapet till dagens 

tillämpning av skyldigheter gällande ekonomiskt bistånd men också för att skapa en förståelse 

för socialbidraget som en komplicerad konstruktion i ett samhälle där välfärdslösningarna har 

haft sin grund i generella system men där det yttersta skyddsnätet alltjämt är selektivt
19

. 

 

Vi har valt att avgränsa vårt material till att omfatta ungdomar mellan 18-24 år, primärt därför 

att den förändring som infördes 1998 i socialtjänstlagen medför att särskilda krav på 

motprestation kan ställas på denna åldersgrupp
20

 men också för att denna åldersgrupp har ett 

svårare läge att komma in på arbetsmarknaden och därmed få tillgång till de generella 

välfärdssystemen som kommer de som arbetar till del
21

.  

 

 

 

 

 

                                                
18Marshall, TH 1950 
19 Johansson, H 2001 
20 Prop. 1996/97:124 
21 Johanson, H 2001 refererar till Turner; Socialstyrelsen 2006 
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1.3 Begrepp 

 

Då vi har använt oss av litteratur samt förarbeten som är utspridda över tid har också 

begreppet för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen förändrats. Vi använder oss primärt 

av termen ekonomiskt bistånd men växlar även mellan begreppen försörjningsstöd och 

socialbidrag. I denna uppsats är de likalydande och avses ha samma betydelse. 

 

Förvaltningsrätten i Växjö hette fram till 2010 länsrätten i Växjö varvid båda dessa begrepp 

förekommer i uppsatsen. Förvaltningsrätten i Växjö innefattar en större geografisk yta än vad 

länsrätten i Växjö gjorde och det redogörs för mer utförligt under metodavsnittet. Med 

begreppen förvaltningsrätten i Växjö och länsrätten i Växjö avses den rättsinstans vars domar 

vi har studerat. 
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2. Tidigare forskning 

 

Då uppsatsen tar avstamp i Marshalls sociala medborgarperspektiv med individens rättigheter 

och skyldigheter i fokus så utgör det rättssociologiska perspektivet
22

 ett viktigt perspektiv för 

att öka kunskapen och förståelsen om följden av det sociala arbete som bedrivs idag. De 

biståndsansökningar som görs på socialkontor runtom i länet påverkas både av lagliga 

regleringar men också av mänsklig tolkning, handläggning samt kommunal tillämpning.  

 

De domslut vi valt att granska ingår i flera olika sammanhang. Domsluten är resultat av 

arbetsmarknadsåtgärder som påverkas av konjunkturer i statens ekonomi samtidigt som de är 

resultat av en föränderlig socialtjänstlag till följd av ett föränderligt samhälle
23

. Domarna är 

även resultatet av kommunal handläggning där lagstadgade rättigheter och skyldigheter tolkas 

och tillämpas
24

  

 

Det finns en stor mängd forskning som berör ämnet ekonomiskt bistånd. Vi avser inte att 

redovisa all denna forskning utan använder oss av valda delar som berör vårt ämne. Däremot 

är den forskning som berör individens rätt till ekonomiskt stöd mer begränsad
25

 så är också 

den forskning som berör individens likhet inför lagen i denna fråga
26

. Därmed är det av stor 

vikt att rätten till ekonomiskt bistånd fortsatt utsätts för forskning och granskning i syfte att 

uppnå en rättsäker och likvärdig handläggning.  

 

Handläggningen i olika kommuner sker efter olika kommunala direktiv och det medverkar till 

att de krav på motprestation som individen utsetts för varierar
27

. Ulmestig (2009) påvisar den 

variation av både politisk ledning men också professionsledning i länets kommuner när det 

gäller den myndighetsutövning som ekonomiskt bistånd utgör
28

. Johansson (2001) har i sin 

avhandling ”I det sociala medborgarskapets skugga” valt att analysera socialbidragstagares 

förändrade rättigheter och skyldigheter under 1980- och 1990-talen och han har också 

                                                
22 Hollander, A & Alexius Borgström, K 2009 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Angelin, A 2009; Hollander, A & Alexius Borgström, K 2009; Johansson, H 2001; Johansson, H & Horneman 

Möller, I 2009; Ulmestig, R  2009 
26 Diesen. C, Lernestedt, C, Lindholm, T & Pettersson, T 2005 
27 Hollander, A & Alexius Borgström, K 2009; Johansson 2009 
28 Ulmestig, R 2009 
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analyserat kravet och skyldigheten ”att stå till arbetsmarknadens förfogande”
29

. Hans 

avhandling vilar på kommunens yttersta ansvar i tillämpningen av socialtjänstlagen medan vår 

uppsats kommer att basera sig på domslut från förvaltningsrätten i Växjö.  

 

Annan forskning som berör motprestationer och aktivering är bland annat Johansson och 

Hornemann Möller (2009) som i sin antologi Aktivering har samlat bland andra Salonen och 

Ulmestig för att klargöra aktiveringsbegreppet både utifrån ett historiskt, kommunalt och 

arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Salonens Välfärdens marginaler (1994) riktar mer in sig 

på fattigdomens relativitet medan Salonens och Ulmestigs På nedersta trappsteget (1994) har 

riktat in sig på den kommunala aktiveringen för arbetslösa.  

 

Enligt Marshall utgörs sociala rättigheter av främst en materiell status och då ekonomiskt 

bistånd och domslut i länsrätten gällande överklagande biståndsbeslut är den empiri vi 

använder som grund i arbetet finner vi Marshalls Citizenship And Social Class som en bra 

grund där socialt medborgarskap har en central roll
30

. För att utveckla vår studie av domslut 

så har vi använt flera av Johanssons forskningsarbeten då vi finner att hans forskning gränsar 

till den studie vi genomför
31

.  

 

Vidare så har Salonen gjort flera forskningsstudier som berör de rättigheter och skyldigheter 

socialtjänstlagen och samhället ger en enskild individ i behov av stöd och de studierna har vi 

använt för att tolka och förstå de domskäl som anges ligga till grund för de domslut som vi 

studerat
32

. 

 

Ulmestig har i sin avhandling och i flera olika forskningsstudier som berör unga bidragstagare 

och kommunala arbetsmarknadsprogram bidragit med kunskap och perspektiv som har 

underlättat vår förståelse för de skyldigheter som förvaltningsrätten ställer på den enskilde vid 

sina beslut gällande ekonomiskt bistånd
33

. 

 

Hollander har genom sin forskning som berör socialt arbete ur ett juridiskt perspektiv bidragit 

med kunskap om socialhandläggarens och den påverkan som socialt arbete som profession 

                                                
29 Johansson, H & Hornemann Möller, I 2009  
30 Johansson, H 2008 
31 Johansson, H 200, 2008 och Johansson, H & Horneman Möller, I 2009 
32 Salonen, T 1994, 2004, 2010 
33 Ulmestig, R 2007, 2009  
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gör genom att vara tolkare och tillämpare av socialtjänstlagen. Hollander påvisar också den 

politiska påverkan som uppstår genom kommunala direktiv och kommunala 

arbetsmarknadsprogram vilka direkt påverkar de skyldigheter individen har för att uppnå 

rättigheten ekonomiskt bistånd
34

.   

 

 

                                                
34 Hollander, A & Alexius Borgström, K 2009 
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3. Metod 
 

Vi utgår i vår studie ifrån ett kvalitativt arbetssätt, det vill säga att vi vill få en 

helhetsförståelse av ett specifikt förhållande
35

. Därför har vi valt att i våra domar leta efter 

begrepp och kategorier för att analysera vårt material. För att kunna göra det på ett mer 

omfattande sätt har vi valt att utgå ifrån rättsdogmatiken. 

 

Rättsdogmatik är den vanligaste juridiska metoden att studera, tolka och fastställa lagar och 

rättsreglers innehåll och utveckling. Metoden går ut på att genom studier av rättskällor, lagar, 

författningstexter, motioner, propositioner och betänkanden tydligt fastställa vad lagstiftaren 

haft som avsikt vid stiftandet av lagen som studeras. Den rättsdogmatiska metoden används 

för att fastställa hur lag ska tolkas och tillämpas. Det är inte ofta som gällande rätt fungerar på 

det sätt som det var tänkt när lagen stiftades utan tillämpningen av lagar formas, förändras och 

påverkas över tid av samhällets förändring
36

. 

 

Som metod för att analysera rätten till bistånd är den rättsdogmatiska analysen användbar men 

den rättsdogmatiska modellen fokuserar uteslutande på det juridiska perspektivet genom att 

begränsa inhämtandet av kunskap till rättskällorna. Olika grupper av människor, professioner 

eller politiker kan skapa ”rätt” samt upprätthålla ”rätt”. Socionomer kan till exempel använda 

lagen på sådant sätt att de skapar en rättslig kultur för sitt arbetssätt. Eftersom att 

socialtjänster företräds av socionomer som tolkar och tillämpar de lagar som berör det sociala 

fältet så kan de använda rättsregler och rättsliga institutioner som skydd för den enskilda 

individen men även för att stärka statens maktutövning
37

. 

 

För att analysera och förstå definitionen av de skyldigheter som nämns i de domar vi studerar 

utgår vi från ett hermeneutiskt perspektiv. Med medborgarperspektivet och rätten till bistånd 

som utgångsläge så räcker inte den rättsdogmatiska metoden. Rättssociologi ses som 

vetenskapen om förhållandet mellan samhället och rätten och utgör därmed ett komplement 

till rättsdogmatiken. Av den anledningen kommer vi även att använda oss av idéanalys då den 

metoden även ger ett rättssociologiskt perspektiv på de data vi analyserar samt att metoden 

ger oss utrymme att välja det material som behövs för uppsatsen.  

                                                
35 Grönmo, S 2004 
36 Hollander, A & Alexius Borgström, K 2009; Peczenik, A 1995 
37 Ibid 
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Rättssociologin bygger på studier av rättsregler och rättsliga institutioners betydelse för 

organiseringen av människors samverkan. I Sverige byggs rättssystemet på demokrati och 

folklig förankring det ger rätten legitimitet. Som vetenskap omfattar rättssociologin även 

samhällsvetenskapliga teorier och metoder i sin analys av rättsliga sammanhang. Rätten 

grundas på och utvecklas genom ideologier och värderingar, formella och informella regler
38

. 

 

De rättsliga institutionerna har stor betydelse som instrument för utvecklingen av 

välfärdsstaten till exempel vid genomförandet av reformer samt vid skapandet av sociala 

förändringar. Det gör socialrätten till en viktig källa för kunskapen om välfärdssamhällets 

uppbyggnad
39

. 

 

Idéanalys ger utrymme för att fritt inhämta data ur både dokumentstudier och intervjuer, 

metoden kompletterar den rättsdogmatiska modellen med att kunskap kan hämtas såväl i 

lagstiftningen, i domslut eller hos domare och nämndemän men även i kommunala direktiv. 

Metoden är även lämplig för att skapa förståelse för rättens mål genom att studera politiska 

budskap och dess påverkan av normer och värderingar. Genom idéanalys kan även andra 

politiska budskap studeras till exempel genom politiska tal, debattartiklar, eller genom att 

studera den mängd material som uppstår under lagstiftningsprocessen som exempelvis 

protokoll, remisser, motioner och utskottsbetänkanden. Genom en kombination av idéanalys 

och rättsdogmatik har vi möjligheten att i kombination med domsluten och övrigt material 

skapa en ökad förståelse för hur skyldigheterna för att erhålla ekonomiskt bistånd definieras
40

. 

 

Enligt Grönmo (2004) förutsätter ett urval att det är klart definierat och tydligt avgränsat. Han 

menar att ett urval ska göras enligt ett på förhand uppgjort mönster eller tanke. Vår ansats var 

att genom att göra ett stratifierat urval, ett urval baserat utefter kategori, i vårt fall ålder, samt 

ett systematiskt urval då vi valt att titta på domar utifrån ett på förhand bestämt generaliserat 

mönster
41

. 

 

 

 

 

                                                
38 Hollander, A & Alexius Borgström, K 2009 
39 Ibid. 
40 Beckman, L 2007 
41 Grönmo, S 2004:97 
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Metoddiskussion 

Vi hade kunnat göra en studie utifrån ett kvantitativt perspektiv men då hade det varit svårare 

att studera skyldigheter utifrån domsluten. Däremot hade en kvantitativ studie kunnat visa i 

vilken utsträckning överklaganden hade lett till bifall, en fråga som vi ställer oss senare i 

uppsatsen och som vi genom vår studie inte har fått svar på och kan belysa. Materialet visar 

att väldigt få överklaganden leder till bifall och den tråden är viktigt för att förstå det 

ekonomiska biståndet utifrån ett rättighetsperspektiv.  

 

Under arbetets gång har vi stött på en del problem, framförallt när det gällde att kategorisera 

materialet. Domsluten är omfattande och ibland har det varit svårt att utifrån våra kategorier 

fånga upp skyldigheternas innebörd i domarna. Därför har tanken att genomföra intervjuer 

varit närvarande under studiens gång. Genom att göra intervjuer hade vi kunnat följa 

förändringar i skyldigheter gentemot den enskilde över tid, detta visar inte våra domar. 

Domarna visar enbart definitionen av skyldigheterna.  

 

3.2 Materialinsamling 

 

Under tiden november och december 2010 genomfördes vår datainsamling för uppsatsen vid 

Förvaltningsrätten i Växjö. 1801 är samlingskod för socialtjänstärenden i förvaltningsrättens 

datasystem Vera. Vår urvalsgrupp utgörs av ungdomar födda 1986-1992 (18-24 år), det vill 

säga att de var mellan 18–24 år då överklagandet behandlades. De har överklagat beslut som 

går dem emot gällande ansökan om ekonomiskt bistånd enligt förvaltningsbesvär. I 1801 ryms 

en mängd andra socialtjänstärenden med inriktning bistånd exempelvis hemtjänstärenden och 

ärenden gällande särskilt boende men för vår studie var endast ärenden som gäller ekonomiskt 

bistånd av intresse.  

 

Fram till februari 2010 benämndes domstolen Länsrätten i Växjö därefter byttes namnet till 

förvaltningsrätten i Växjö. Länsrätten i Växjös upptagningsområde var Kronobergs åtta 

kommuner medan förvaltningsrätten i Växjö omfattar även Kalmar och Blekinge.  Domar från 

Blekinge och Kalmar län inte tagits med i urvalet.  

 

Domar till och med februari 2010 finns idag förvarade i arkivet vid förvaltningsrätten Växjö i 

domböcker, domar efter februari 2010 finns under året tillgängliga i pressrummet vid 
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förvaltningsrätten i pärmar. Domsluten omfattar fem år 2006-2010 åren 2006 till och med 

februari 2010 består av 52 stycken domböcker och tiden mars-oktober 2010 består av 37 

stycken pärmar. För att tidsmässigt kunna hantera materialet har ett begränsande urval gjorts 

genom att vi har använt oss av var tredje bok enligt modellen 1..4..7..10..13. Denna modell 

har vi även använt oss när vi plockade material ur pärmarna för 2010 men då pärmarna har 

varit fler än böckerna har vi använt oss av de månader som böckerna i huvudsak utgjorde de 

övriga åren. 

 

Insamlingen av data har genomförts genom att bläddra igenom varje dom i nämnda 

domböcker/pärmar. På första sidan i varje domslut anges ”saken” det vill säga ärendet, skälet 

till att frågan befinner sig i förvaltningsrätten. Olika kommuner använder olika tydliga 

informationer vid benämning av saken så bistånd enligt socialtjänstlagen kan gälla en mängd 

olika biståndsfrågor. När saken angivit nyckelord så som bistånd enligt socialtjänstlagen, 

ekonomiskt bistånd, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) så har domarna 

granskats noggrannare genom att inledningen på sida två i domen lästs. Då det där framgått 

att domen tillhör vår urvalsgrupp ekonomiskt bistånd så har urvalet fortsatt genom att 

kontrollera ”Motparten” på första sidan av domen, är det en av de berörda 

socialförvaltningarna inom länet. Fortsättningsvis har ålder på den ”Klagande” kontrollerats 

på förstasidan. Har den klagandes ålder fallit inom ramarna för vårt åldersurval så har domen 

tagits med i vårt material. 

 

Materialdiskussion 

Vi är medvetna om att urvalet av våra domar baserar sig på den ålder som den överklagande 

hade då överklagandet avgjordes och inte då ansökan prövades av socialnämnden, vilket 

skulle varit mer korrekt då socialtjänstlagens aktiveringsparagrafer omfattar de som ännu inte 

fyllt 25 år vid ansökan och inte vid överklagandet. De domar som vi möjligen har missat i vårt 

urval borde, baserat på det material som vi har studerat, inte vara så många att de skulle ha 

påverkat studiens resultat. Vidare ska nämnas att genom att avgränsa materialet till gruppen 

18-24 år har vi inte tittat på domslut som skulle kunnat bidra till uppsatsens syfte. Detta då 

skyldigheter inte är något som enbart ställs på ungdomsgruppen utan också på gruppen vuxna. 

Avvägningen att ändå hålla fast vid åldersavgränsningen har ändå varit av vikt för att kunna 

förstå de skyldigheter som enligt lagen går att ställa på ungdomsgruppen respektive 
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vuxengruppen då aktiveringsparagraferna i socialtjänstlagen är utformade på ett sådant sätt att 

de i huvudsak riktar sig mot ungdomar
42

.  

 

Det visade sig under resans gång att på det sättet som vi samlade in material innebar att vi 

företrädesvis fick med vissa månader under årets gång. Något som Grönmo (2004) varnar för 

då han redogör för hur ett systematiskt urval bör gå till. Vi anser inte att det har påverkat vårt 

resultat men vi kan däremot inte hävda att urvalet har varit strikt systematiskt då detta 

förutsätter att urvalet inte följer cykliska mönster som kan visa sig påverka resultatet
43

.  

 

3.3  Operationalisering 

 

För att kunna läsa domarna på ett liknande sätt och dra slutsatser utifrån hur förvaltningsrätten 

har resonerat har vi först läst igenom samtliga domar för att få en uppfattning av dem. I den 

omgången kunde vi sortera ut två huvudsakliga begrepp som användes för att definiera den 

enskildes skyldigheter. Dessa var: 

 

1) Att göra vad som på henne eller honom (den enskilde) ankommer för att bli 

självförsörjande alt. klara sin försörjning. 

2) Att stå till arbetsmarknadens förfogande. 

 

Utifrån dessa begrepp har vi sedan läst domarna ytterligare en gång för att kunna koppla andra 

skyldigheter till de två huvudskaliga begreppen som vi har funnit. Dessa redovisas och 

problematiseras under resultat och analys. 

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

 

Domarna som vi använder oss av i vår uppsats är offentliga handlingar. Trots domarnas 

offentlighet är vi medvetna om att ärenden som innehåller individers ekonomiska 

förutsättningar kan uppfattas som känsligt och ha privat karaktär, därför kommer vi att 

behandla all eventuell personinformation enligt konfidentialitetskravet
44

.  

                                                
42 Socialtjänstlagen (SoL)  4 kap. 4 § samt 4 kap. 5 § 
43 Grönmo, S 2004 
44 Vetenskapsrådet, 2005 
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All information som vi nedtecknar i uppsatsen kommer att vara avpersonifierad och inga 

namn kommer att användas. Dock anges målnumren på de domar vi valt att belysa ytterligare. 

Detta för att på ett tillfredställande sätt kunna tillmötesgå normen om offentlighet och 

öppenhet 
45

.  

 

Samtyckeskravet kan inte uppnås utan att kontakt med samtliga berörda individer tas och det 

skulle sannolikt inte skapa något mervärde till uppsatsen utan enbart oro hos de berörda. 

Nyttjandekravet uppnås genom att informationen inte kommer att användas annat än för 

avsedd uppsats
46

.  

                                                
45 Grönmo, S 2004:27 hänvisar till Merton 
46 Vetenskapsrådet, 2005 
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4. Bakgrund 

För att kunna förstå de skyldigheter som är kopplade till rätten till ekonomiskt bistånd är det 

av vikt att titta på hur dagens ekonomiska bistånd har vuxit fram på vad som ligger till grund 

för dagens socialtjänstlagstiftning.  

    

 

4.1 Ett historiskt perspektiv på ekonomiskt bistånd 

 

Synen på fattiga och på vilken hjälp de ska vara berättigade till eller inte har varit föremål för 

diskussion ända sedan 1200 talet då landskapslagarna instiftades. Grunden för fattigvården 

går att urskilja i den kristna barmhärtighetsläran där man kan urskilja två skilda synsätt. Å ena 

sidan hävdas att en medborgare har rätt till försörjning å andra sidan att fattighjälpen ska 

betraktas som allmosa. Under medeltiden var de fattiga en vanlig del av samhället och överlag 

bemöttes de fattiga med respekt. Fattigdom var att betrakta som ett kristet ideal, att vara 

självvalt fattig var att stå närmare Gud. Allmosan var att betrakta som ett verktyg att nå 

frälsning
47

.  

 

I slutet av medeltiden kom dock en mer skambelagd syn på fattigdom att växa fram, detta slog 

igenom under 1500-talet. En allt mer växande massfattigdom sågs nu som ett hot mot 

samhället och för att stävja detta växte en allt mer centraliserad och effektiviserad fattighjälp 

fram
48

.  

 

Sverige fick i slutet av 1700-talet en första lagstiftning om hur samhället skulle ta hand om de 

invånare som hade det sämst ställt. Lagstiftningen kom också att ge den enskilde rättigheter 

gentemot samhället gällande sociala insatser. I och med lagstiftningen kom fattigvården att 

regleras som en skyldighet för kommunerna att tillgodose sina invånare. Innan dess fanns 

nästan inga regler om vad som kunde krävas för samhällsinsatser för de som var sämst 

bemedlade. Den som tidigare hade varit garant för fattigvården var kyrkan som i sin 

lagstiftning hade bestämmelser om att socken eller församlingen skulle ta hand om de fattiga 

på ett så kallat ”kärleksfullt sätt”. Under den tiden var stödet till de fattiga frivilligt.  

 

                                                
47 Salonen, T  2009.  
48 Ibid 
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1800 talet innebar en ny tid och rättighetsperspektiven i sociallagstiftningen ifrågasattes över 

hela Europa. Även samhällets skyldigheter gentemot de sämst bemedlade ifrågasattes.  

Sverige lade grunden för denna syn i fattigvårdskommittén som lade fram sitt betänkande 

1837. Där sade man att rättighetskaraktären måste förändras inte minst för de fattigas egen 

skull. Juridiken skulle inte överta kristendomens plikt att sörja för de fattiga. Dessutom 

menade man att det fanns en risk för att människor skulle välja att bli försörjda genom 

samhället snarare än att vilja försörja sig själva
49

. 

 

Sverige stod under slutet av 1800-talet inför en fattigdomsexplosion och den fattigvårdsstadga 

som lades fram 1847 fick snart ge vika för en än mer restriktiv fattigvårdförordning 1871. 

Den nya förordningen slog även fast att den hjälp människor ska få ska ges av egen fri vilja 

och ska därför inte lagstadgas. En ny dimension i denna lagstiftning var att förordningen även 

skulle avskräcka från att utnyttja fattigvården
50

. 

 

Det byggdes stora imponerade fattighus där disciplin och arbete skulle utgöra grunden för hur 

livet på huset skulle te sig. Där fanns klara regler och scheman för allt och för att få lov att 

lämna fattighuset krävdes permisson. Idén var att man självmant skulle hitta försörjning på 

annat håll
51

.  

 

Husbondesystemet utvecklades vid denna tid, så att samtliga som hade en stadig fattigvård 

kunde avkrävas motprestation i form av arbete som fattigvården senare kunde göra förtjänst 

på. Den enda lagstadgade fattighjälpen omfattade föräldralösa barn och ”vansinniga”
52

. 

 

Att fattigvården stramades åt ytterligare berodde antagligen på att Sverige stod inför en 

betydande missväxt, maten beräknades helt enkelt inte räcka, samt att bönderna som var de 

som i största grad drabbades av missväxten fick ett allt större parlamentariskt inflytande
53

.  

 

Under 1900-talets första hälft förlorar fattighjälpsmottagare sina politiska rättigheter och inte 

förrän 1944 får fattighjälpsmottagare rätt att rösta i Sverige
54

. 

 

                                                
49 Åström, K 1988 
50 Halleröd, B 2001 
51 Johansson, H 2001 
52 Halleröd, B 2001 
53 Johansson, 2001 
54 Ibid 
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Den svenska fattigvården har tydligt följt samhällsekonomins upp och nedgångar. När tiderna 

varit goda har fattigvårdssystemet utvecklats och lättats upp men när tiderna har varit sämre 

har rättigheterna inskränkts och systemet stramats åt
55

.   

 

4.2 Grunden för en välfärdsstat 

 

1928 håller Per-Albin Hansson sitt berömda folkhemstal och där tilltalas hela svenska folket, 

inte löntagare eller andra särskilda grupper, och det är enligt Åmark (2005) ingen tillfällighet. 

Anslaget var att tilltala en nation och utifrån det skapa en gemenskap som kunde omfatta alla. 

1928 utgår socialdemokraternas socialpolitik ifrån tanken att skapa en trygghet i försörjningen 

och utifrån tesen att slopa den ofta förödmjukande behandlingen av fattiga. De två stora 

reformerna som utgör början på välfärds Sverige var folkpensionen och 

arbetslöshetsförsäkringen, två reformer som båda i stort byggde på en universell tanke att 

inkludera alla. (Dock dröjde det ett tag innan de mest välbärgade fick tillträde till dessa men 

tanken var exkluderande åt det hållet där resurser fanns snarare än åt det andra hållet)
56

. 

 

Samtidigt som en stark medborgarstat började växa fram på flera områden i Sverige verkade 

utvecklandet av densamma stanna av när socialvårdskommittén lade sitt betänkande i slutet 

30-talet. Istället för att ta sin utgångspunkt i den universala rätten som medborgaren skulle 

åtnjuta tog den istället sin grund i samhällets hjälp och vård till de medborgare som var i 

behov av detta. ”Självförsörjningsplikten” var begreppet som kom att sammanfatta den 

moderna socialvården i Sverige och kommittén menade att försäkringsprincipen där var och 

en betalade avgifter var att föredra framför ett generellt skattefinansierat system som inte 

skulle bidra till att öka den egna försörjningsförmågan på samma sätt
57

.  

 

Enligt Johansson (2001) bygger den svenska välfärdsstaten på en grundläggande 

socialpolitisk struktur där socialförsäkringssystemet har utgjort stommen med sina universella 

sociala rättigheter. Han menar vidare att ersättningarna från socialförsäkringssystemen varit 

förhållandevis höga och på det sättet utgjort en garanti för försörjning. Dessa tankar om en 

                                                
55 Salonen, T2009 
56 Åmark, K 2005 
57 Ibid 
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slags förutsägbarhet i systemet har inte bara påverkat socialförsäkringarnas utformning utan 

också haft bäring på bostadspolitiken, utbildningspolitiken och familjepolitiken
58

. 

 

4.3 Första socialtjänstlagen 

 

I 1980 års socialtjänstlag fastställer den så kallade portalparagrafen de värderingar och 

övergripande målsättningar på vilka socialtjänstlagen vilar. Den lyder: 

 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
ekonomiska och sociala trygget, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.  

 

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

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

 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet”59 

 

Det som utmärker 1980 års socialtjänstlag är att den så starkt betonar den enskildes 

självbestämmanderätt över sin situation. De kontrollerande och tvingande delarna i 

socialvården var nu på väg att försvinna och istället betonas att socialtjänstens insatser ska 

bygga på respekt för och människans integritet och förmåga att fatta egna beslut
60

. 

 

Vägen dit 

Sverige befann sig i slutet på sextiotalet och början på sjuttiotalet i en tid av ständigt 

utvecklad välfärdspolitik och med den restes frågor om den rådande sociallagen. Grunden för 

den nya socialtjänstlagen skulle vila på demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika 

villkor. Den gällande lagstiftningen inom socialvårdsområdet innan 1980 års socialtjänstlag 

bestod av många lagar som hade sin grund i de lagar som instiftats i början på 

nittonhundratalet. Dessa lagar präglades av en stark kontroll och hade stora inslag av 

myndigheters tvång gentemot den enskilde
61

. 

 

Den nya socialtjänstlagen föregicks av nästan tio års utredningsarbete av Socialutredningen. 

En av huvuddelarna i deras resonemang var hur momenten av kontroll och utredning var 

förnedrande för den enskilde och hur det i så fall kunde undvikas. Utredningen såg 

socialbidraget som en sista utväg till ekonomiskt bistånd och istället trycktes det på vikten av 

                                                
58 Johansson, H 2001:54 
59 SFS 1980:620 
60 Vahlne Westerhäll, L 2002 
61 Holgersson, L 2004 
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att ha ett socialförsäkringssystem som omfattade alla och som var så finmaskigt som möjligt. 

De ansåg att den utbyggnad av socialförsäkringssystemet som höll på att ske i Sverige i form 

av bättre generellt stöd till barnfamiljer, införandet av bostadsbidrag och ett införande av mer 

allomfattande ersättning vid arbetslöshet i sig skulle minska socialbidragstagandet
62

. 

 

Socialutredningens slutbetänkande landade i en organisation där försäkringskassorna hade 

ansvar för den största delen av socialbidragen. Dessa skulle räknas ut genom generella 

schabloner liksom de övriga socialförsäkringarna. Kommunernas socialbidrag skulle dock 

finnas kvar men de skulle betalas ut mer som förebyggande bidrag såsom hjälp till flytt och 

bidrag till bosättning eller som rehabiliteringspeng 
63

. 

 

Det lades således ett förslag som innehöll två olika lagar. En som reglerade socialtjänsten och 

med den det kommunala socialbidraget och en som reglerade det så kallade 

socialförsäkringstillägget (SOFT). Socialförsäkringstillägget var det bidrag som skulle ligga 

på försäkringskassorna och som skulle fungera som ett socialbidrag vilket skulle betalas ut 

efter en nationell schablon. Den övergripande tanken med SOFT var att de medborgare som 

var i behov av ekonomiskt stöd för sin försörjning inte skulle behöva behovsprövas hos 

kommunerna. Utredningen ansåg också att dessa kostnader inte skulle ligga på kommunen då 

det ofta var frågan om statliga angelägenheter såsom exempelvis arbetslöshet som låg bakom 

behovet av socialbidrag. Inriktningen att göra försörjningsstödet huvudsakligen till en statlig 

uppgift var också ett led i att stärka den enskildes rätt 
64

.  

 

Då regeringen lade fram propositionen om en ny socialtjänstlag var likheterna med förslaget 

som socialutredningen hade lagt fram stora. Däremot skilde de båda förslagen sig åt på en 

viktig punkt. Regeringens proposition innehöll inte förslaget om ett socialförsäkringstillägg 

(SOFT). Man menade att denna del inte var nödvändig utan att det behov som fanns av 

socialbidrag skulle tillgodoses helt genom kommunerna
65

.  

 

Det tål att påpekas att socialtjänstlagen utformades under en tid av ständig tillväxt och stora 

välfärdspolitiska ambitioner. Då regeringen valde att inte anta SOFT utan istället lägga in 

ekonomiskt bistånd i socialtjänstlagen som ett selektivt bidrag var intentionen inte att det 

                                                
62 SOU 1994:139 
63 Ibid 
64 Johansson, H 2001 
65 Ibid 
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ekonomiska biståndet skulle prövas utifrån den socialtjänstlag vi ser idag. Istället fanns det en 

stor tilltro till att socialförsäkringssystemet skulle inkludera allt fler och att ekonomiskt 

bistånd inte skulle vara annat än övergångslösning för den enskilde 
66

.  

 

En första riksnorm 

I förarbetena till 1980 års socialtjänstlag framhölls ramlagen som något positivt av den 

dåvarande regeringen. En av huvudprinciperna för en ny socialtjänstlag var att komma bort 

från den tidigare precisa sociallagstiftningen som inte visat sig fungera. Istället hoppades man 

nu på att kommunerna utifrån sina förutsättningar och livsvillkor själva skulle sätta normen 

för socialbidraget
67

.  

 

4.4 Sverige förändras 

 

Krisåren under 1990-talet kom att utgöra en stor omvändning av den statliga 

arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna reagerade på att utgifterna för socialbidrag sköt i 

höjden och på att övriga kommunala verksamheter fick betala för det ökade behovet av 

ekonomiskt bistånd. Utifrån det sattes en mängd nya politiska åtgärder in. Dessa handlade 

främst om krav på aktivering i motprestation för socialbidrag. 1998 sluts ett avtal mellan 

staten och kommunerna där kommunerna fick ersättning från staten för att anordna 

aktiverande åtgärder och avtalet medgav att kommunerna fick begära av den som var under 

25 år att denne skulle delta i praktik eller annan aktivering. Om den enskilde inte gjorde det 

medgavs kommunerna rätt att reducera socialbidraget alternativt neka ersättning helt
68

.  

 

Detta är bakgrunden till att man lokalt gjorde åtstramningar i socialtjänstlagen och att dessa 

till slut legaliserades i och med den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 1998 
69

. 

 

Socialtjänstlagen förändras 

Mot bakgrund av ovanstående och att krisen under nittiotalet fördjupades allt mer kom statens 

utgifter att vida överstiga dess inkomster. Socialtjänstlagen ändrades genom att man dels 

införde en riksnorm och dels införde aktiveringsparagrafer som gav kommunerna rätt att 

                                                
66 Salonen, T 2009, Johansson, H, 2001 
67 Johansson, H 2001 
68 Salonen, T 2009 
69 Salonen, T 2009 
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villkora socialbidrag med motprestationer 
70

. Aktiveringsparagraferna reglerades i 6 c§ samt 6 

d§. Dessa behölls i 2001 års förändring av socialtjänstlagen och reglerades då som 4 kap. 4§ 

samt 4 kap. 5§. För lydelse av dessa se bilaga 1. 

 

Noteras bör också att innehållet i den aktivering som erbjuds enligt 4 kap 4§ inte går att 

överklaga utan att den enskilde enbart har möjlighet att överklaga en reducering eller 

indragning av ekonomiskt bistånd som en konsekvens av att den enskilde inte deltagit i den 

anvisade aktiveringen
71

.  

 

4.5 Aktivering, inget nytt 

 

Under 1500 talet växte ett nytt arbetsideal fram vilket senare utvecklades än mer i samband 

med industrialismens senare framväxt. Arbete kom att ses som ett botemedel mot fattigdom 

och som ett sätt undvika att hamna i moraliskt förfall. Detta kom i uttryck i tidigare nämnda 

fattighus
72

. 

 

När arbetslinjen gör inträde i svensk socialpolitik finns det många åsikter om, dock verkar de 

flesta vara överens om att den går att spåra långt bak i fattigvårdspolitiken och att 1900-talets 

arbetslinje har sin grund i den tidiga fattigvårdens organisering
73

 

 

Aktivering idag 

För att förstå termen arbetslinjen är det av vikt att förstå Sveriges inställning till arbete som 

sådant. Sverige liksom de övriga nordiska länderna brukar sägas vara starkt präglade av en 

protestantisk arbetsetik. Sverige anses också under många sekel tillbaka ha utmärkts av en 

stark arbetsnorm, det vill säga att man har lagt stor vikt vid hårt arbete. Det finns en lång 

tradition av att definiera den manlige medborgaren som arbetare. Det vill säga att man har 

kopplat medborgerliga rättigheter både civila, politiska och senare sociala till skyldigheter i 

form av arbete och skattebetalning. Att arbeta ses som något bra för samhällsutvecklingen och 

samhället i stort men det är också ett bevis för att man gör rätt för sig
74

 

 

                                                
70 Prop. 1996/97:124 
71 SoL 4 kap 5§ och 16 kap. 3§  
72 Salonen, T 2009 
73 Salonen, T 2009  
74 Johansson, H & Hornemann Möller I 2009. 
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När svensk arbetsmarknadspolitik växer fram baseras den på full sysselsättning, rätten till 

arbete/skyldigheten att arbeta, arbetslinje istället för kontantlinje och rörlighet på 

arbetsmarknaden
75

.  

 

Kommunal aktivering eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder? 

En av konsekvenserna med kommunerna på nittiotalet började bedriva egen 

arbetsmarknadspolitik är att aktiveringsprojekten uppbyggnad och struktur skiljer sig åt 

kommun för kommun samt att innehållet varierar kraftigt. För den enskilde innebär det att 

likheten inför lagen och dess intentioner kan anses vara satt ur spel. Detta då den enskildes 

villkor i form av skyldigheter och rättigheter är förknippade med en stor variationsrikedom 

både gällande aktivering, sanktioner samt handläggning. En annan konsekvens för den 

enskilde kan bli att innebörden i vem som är arbetslös och innebörden i att stå till 

arbetsmarknadens förfogande varierar kommuner emellan. Hur dessa begrepp tolkas har 

betydelse för huruvida den enskilde ska anses stå till arbetsmarknaden förfogande i 

förhållande till arbetsförmedlingen och då ingå i de statliga arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna eller om den enskilde anses tillhöra den grupp som ska innefattas av de lokala 

aktiveringsprogrammen
76

. 
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5. Teori 

 

5.1 Den fattige 

 

Georg Simmel skrev i början av 1900 talet en essä, Den fattige. I den problematiserade 

Simmel den fattiges rättigheter och han menade att dessa rättigheter var tämligen 

betydelselösa om inte dessa var kopplade till någon annans absoluta skyldighet. Vidare kan 

man tolka Simmel som att på det sättet som samhället behandlar den fattige säger mer om 

samhället självt än om den fattige individen. Att fattigvård handlar om samhället snarare än 

om individen
77

. 

 

5.2 Medborgarskap 

 

Simmels syn på samhället och samhällets syn på rättigheter och skyldigheter kopplar väl till 

Marshalls teorier om medborgarskap. Marshall utgick från att medborgarskapet går att dela in 

i tre delar, delar som tidstypiskt beskriver hur medborgarskapet har växt fram. Marshall 

började med att definiera 1700-talet som den era då det civila medborgarskapet växte fram, 

detta utifrån en tid då lag och likhet inför lagen var rådande som rättigheter kopplade till 

medborgarskapet. 1800-talet hänvisade han istället till det politiska medborgarskapet. Som 

medborgare nu hade man tillgång till andra rättigheter av politisk karaktär som tidigare hade 

varit förbehållet några få ekonomiskt välbeställda. Först på 1900-talet menade Marshall att det 

sociala medborgarskapet växte fram, ett medborgarskap som baserade sig på sociala 

rättigheter och delvis skyldigheter i ett framväxande välfärdssamhälle
78

. 

 

Liksom Johansson (2001) har valt att använda sig av Simmel och Marshall i sin avhandling så 

har vi valt att utgå ifrån det sociala medborgarskap som teoretiskt begrepp i vår uppsats. 

Marshall fokuserar huvudsakligen på rättigheter då han beskriver det sociala 

medborgarskapet. Han menar att fattigvård och fattighjälp inte har en plats i ett samhälle som 

till fullo erkänner det sociala medborgarskapet. Detta då fattigvård och fattighjälp exkluderar 

                                                
77 Johansson, H 2001:13 refererar till Simmel 
78 Marshall; TH 1950 
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människor istället för att ge alla invånare del av samhällsekonomiska och sociala förmåner. 

Alla blir på det sättet fullvärdiga medborgare och ingen behöver förtjäna sitt stöd
79

.   

Marshall kopplar sitt resonemang kring det sociala medborgarskapet till skapandet av ”the 

poor law”, en lag som kom att reglera fattigvården i Storbritannien på 1800-talet, och menar 

att när den infördes 1834 så kopplades den inte till rättigheter utan till skyldigheter för 

individen. Han beskrev ”the poor law” som följer: 

 

“The poor law treated the claims of the poor, not as an integral part of the rights of the citizen, but 

as an alternative to them-as claims which could be met only if the claimants ceased to be citizens 

in any true sense of the word”80 

 

 

Marshall menar att för att kunna komma ifråga för att få tillgång till hjälp enligt ”The poor 

law” så var den enskilde tvungen att ge upp sina medborgerliga rättigheter. Den enskilde var 

helt enkelt tvungen att upphöra att vara medborgare
81

. Detta gällde även i Sverige då  

rösträtten togs ifrån dem som var i behov av fattigvård eller fattighjälp och detta ändrades inte 

förrän 1944
82

.  

 

Marshall påpekade att medborgarskapet, både gällande dess rättigheter och skyldigheter, var 

förbehållet män. Utifrån det perspektivet menade han att fattighjälpen var uppdelad så att 

kvinnor och barn, som enligt Marshalls resonemang inte var fullvärdiga medborgare, skulle 

beskyddas och kom därför i högre grad än män anses som behövande av samhällets hjälp. 

Medan mannen sågs som Medborgaren och därmed också som kapabel
83

. 

 

5.3 Den arbetande medborgaren 

 

Men medborgaren var inte bara man, han var en arbetande man. Turner (2001) använde 

begreppet worker-citizen av den anledningen att den arbetande medborgaren ges tillträde till 

sociala resurser så som arbetslöshetsförsäkringar, föräldraförsäkringar och pensioner. Den 

ekonomiska nivån på dessa sociala rättigheter är kopplade till tidigare inkomster gjorda 

genom arbete. Turner (2001) riktar kritik mot Marshalls sätt att beskriva det sociala 

medborgarskapet som endast en rättslig och lagstadgad fråga utan att reflektera över den 

                                                
79 Johansson, H 2001 refererar till Marshall. 
80 Marshall, TH 1950: 15 
81 Ibid 
82 Johansson, H 2008 
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byråkrati och de samhällsinstitutioner som tillämpar och genomför lagtextens intention. Även 

tjänstemän och handläggares tolkning och tillämpning av lagar och förordningar påverkar 

innehållet i det sociala medborgarskapets rättigheter och skyldigheter. Båda ansåg också att 

det sociala medborgarskapets rättigheter som regel tycks vara knutna till någon form av 

motprestation
84

. 

 

Det främsta exemplet på det sociala medborgarskapets tillkomst var, enligt Marshall, 

framväxandet av utbildningssystemet. Han menade att genom att från statligt håll se till att 

alla barn får en utbildning var ett sätt att från statens sida skapa framtida medborgare. Att 

staten dessutom valde att göra utbildningen kostnadsfri och obligatorisk menade Marshall 

stödde den tesen ytterligare. För att kunna åtnjuta frihet och med friheten medborgarskapets 

värde var det och är det nödvändigt att kunna läsa och skriva
85

. 

 

Trots att Marshall kopplade rättigheterna mycket tydligare till medborgarskapet än 

skyldigheterna, så nämner han ändå vissa skyldigheter som nödvändiga i det sociala 

medborgarskapet. Ett exempel som vi redan nämnt var skolgången, andra exempel låg i 

militärtjänstgöringen och skyldigheten att betala skatt. Medborgarskapets rättigheter och 

skyldigheter, att utvidga dessa och att öka jämlikheten gällande status var enligt Marshall 

betydligt viktigare än att motverka ekonomisk ojämlikhet. Istället menade han, medförde ett 

utvidgat medborgarskap att den ekonomiska ojämlikheten människor emellan minskade
86

. 

 

5.4 Välfärdsstaten 

 

Titmuss menade att välfärdsstaten skulle konstrueras utifrån universella principer och att 

staten skulle ta fullt ansvar för den socialpolitik som bedrevs. Han menade att det aldrig skulle 

gå att angripa fattigdomen utifrån individuella åtgärder utan att det istället var systemet som 

var felaktigt inte människorna
87

. Titmuss riktade skarp kritik mot USA och det systemet runt 

fattigdomen som växte fram där. Han menade att: 

 

”…de amerikanska försöken att lösa fattigdomen var missriktade eftersom de försökte lösa ett 

strukturellt problem med selektiva åtgärder.”88 

                                                
84 Johansson, H 2008:63f  refererar till Turner 2001 
85 Johansson, H 2001 
86 Marshall, TH 1992 
87 Reisman, D 2001 
88 Johansson 2001:51  refererar till Titmuss. 
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Vidare menade Titmuss att selektiva system som krävde behovsprövning innebar stora 

administrativa problem då varken beslutsfattaren, utövaren eller handläggaren hade full insyn 

i hela processen och att det ofrånkomligen finns ett godtycke och en subjektivitet i 

handläggandet. Ett samhälle som använder sig av selektiva inslag motverkar själva idén med 

välfärdsstaten, nämligen att integrera individen i en gemenskap
89

. Sammanfattningsvis kan 

Titmuss syn på fattigdom beskrivas enligt nedan: 

 

”It is therefore regrettable that we have so often sought too diligently to find the causes of poverty 

among the poor and not in ourselves”
90

 

 

Jordan (2005) menar att dessa drag av ökad selektivism är ett tecken på ett stundande 

paradigmskifte där staten successivt går från att ta ett kollektivt ansvar för sina 

medborgare till att i större utsträckning lägga ansvaret på den enskilde individen. Detta 

medför enligt Jordan att kraven på motprestationer kommer att öka och att individen i 

högre grad kommer att få lita på sig själv inte på generella välfärdslösningar
91

.  

 

 

 

                                                
89 Reisman, D 2001: 113ff 
90 Reisman, D 2001: 118 
91 Jordan, B 2005 
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6. Resultat och analys 

 

6.1 Medborgarskap och socialtjänstlagen  

 

Marshall definierade medborgarskap i tre delar; det civila medborgarskapet, det politiska 

medborgarskapet och det sociala medborgarskapet
92

. Socialtjänstlagen går att tolka ur 

samtliga tre perspektiv. Den är en lag vilken kan anses härstamma ur det civila 

medborgarskapets intentioner, lagen är stiftad av politiker vilken kan anses härstamma ur det 

politiska medborgarskapet och lagen är uppbyggd på rättigheter kontra skyldigheter för den 

enskilde vilken kan ses utifrån det sociala medborgarskapets grundsten. Vi har i uppsatsen 

valt att fokusera på det sistnämnda, då syftet har varit att utifrån innebörden av 

socialtjänstlagens yttersta skyldigheter för att beviljas ekonomiskt bistånd förstå på vilket sätt 

den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd har tolkats av förvaltningsrätten i Växjö. 

 

Vårt material visar att det de två yttersta skyldigheterna för att få rätt till ekonomiskt bistånd 

kan sammanfattas i: 

1) att göra vad som på honom eller henne ankommer för att bli självförsörjande samt  

2) att stå till arbetsmarknadens förfogande. 

 

Dessa skyldigheter i sig definieras utefter ytterligare mer preciserade skyldigheter för den 

enskilde. Skyldigheterna är fastslagna dels i lagtexten, exempelvis i aktiveringsparagraferna 4 

kap. 4§, 4 kap. 5 § samt sammanfattas i förarbeten, tillämpningsanvisningar (exempelvis 

socialstyrelsens rekommendationer) samt i praxis (regeringsrättens domar gällande rätt till 

ekonomiskt bistånd). Men de är också en produkt av sin tid.  

 

Enligt Salonen (2009) har rätten till ekonomiskt bistånd tenderat att förändras utefter vilka 

ekonomiska förutsättningar som varit rådande i samhället. Detta menar Salonen har gått som 

en röd tråd genom historien och att det också gör sig gällande under den tidsperiod som vi har 

studerat. Skyldigheterna för de som är i behov av socialbidrag eller tidigare fattigvård blir fler 

då arbetslösheten ökar och de ekonomiska ramarna förändras. Det tog sig uttryck under 

                                                
92 Marshall, TH 1950 



29 

 

medeltiden då fattigdomen växte i hela Europa
93

, under mitten av 1800-talet då Sverige stod 

inför en fattigdomsexplosion med missväxt som grund
94

 och det tog sig uttryck på 1990 talet 

då en ny socialtjänstlag växer fram i skuggan av hög arbetslöshet och stora nedskärningar i 

välfärden
95

.  

 

Vi har valt att redovisa vårt resultat utefter de två huvudsakliga skyldigheterna som 

redovisades ovan. 

 

6.2 Att göra vad som på henne eller honom ankommer för att vara 

självförsörjande 

 

Begreppen ”att göra vad som på henne eller honom ankommer för att vara självförsörjande” 

samt ”att stå till arbetsmarknadens förfogande” förutsätter enligt många av domarna vid 

förvaltningsrätten i Växjö varandra. Att stå till arbetsmarknadens förfogande anses vara en 

stor del i att vara eller att bli självförsörjande och därav går begreppen ofta in i varandra och 

förutsätter i många fall varandra för att bli förklarade. I domsluten innebär ”att bli 

självförsörjande” mer än ”att stå till arbetsmarknadens förfogande”.  

 

En formell tolkning  

I förarbetena inför 1998 års socialtjänstlag slår regeringen fast att den enskilde inte har rätt till 

socialbidrag om han eller hon inte bidrar till sin försörjning efter egen förmåga. Därför valde 

man att ytterligare understryka detta i lagtexten, dels genom aktiveringsparagraferna som 

redogörs för i bakgrunden men också genom att tydligare precisera den enskildes eget ansvar 

genom skrivningen
96

:  

 

”inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt”97 

 

Det citatet ligger till grund för hur förvaltningsrätten har tolkat begreppet att bli 

självförsörjande. 

 

                                                
93 Salonen, T 2009 
94 Johansson, H 2001 
95 Salonen, T 2009 
96 Prop 1996/1997:124  
97 SoL 4 kap. 1 § 
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Fyra linjer 

Enligt domsluten kan vi se fyra tydliga linjer i vad länsrätten har bedömt som viktigt för att bli 

eller vara självförsörjande. 

 

1) Definitionen av en inkomst. Hur räknas lån från anhöriga, skulder och uppskjuten 

inkomst. 

2) Planering av den egna ekonomin. På vilket sätt anses den enskilde själv kunna ansvara 

för och planera sin kommande ekonomiska situation. 

3) Om inte jag kan försörja mig själv, vem ska göra det då? Föräldraansvar gentemot 

vuxna barn, försörjningsskyldighet mellan makar och sambor samt betydelsen av att 

vara ensam eller flera i ett hushåll.  

Och slutligen 

 

4) Vistelsebegreppet. Var vistas jag och på vilka grunder gör jag min ansökan om 

ekonomiskt bistånd.  

Då begreppet att stå till arbetsmarknadens förfogande bedöms som väldigt centralt redovisas 

detta under en egen huvudrubrik. 

 

Om vi utgår från Titmuss perspektiv utmanar dessa fyra selektiva linjer tanken om en generell 

välfärdsstat samt motverkar att samtliga medborgare ska integreras på samma villkor
98

. 

Marshall valde att huvudsakligen definiera medborgarskapet utifrån rättigheter medan vi kan 

se här hur definitionen snarare baseras på skyldigheter för den enskilde
99

. Simmel menade att 

en rättighet inte kan existera utan att en absolut skyldighet existerade från den som skulle 

tillhandahålla rättigheten
100

. Vi kan se här att den absoluta skyldigheten flyttas från samhället 

till den enskilde och att rättighetsperspektivet då blir förskjutet. Den ursprungliga intentionen 

hos lagstiftaren var att genom lagens öppna skrivning möta individens unika behov inte att 

använda den för att skapa fler skyldigheter för den enskilde. 

 

 

                                                
98 Johansson, H 2001 refererar till Titmuss 
99 Marshall, TH 1950 
100 Johansson, H 2001 refererar till Simmel 
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Inkomst, vad är det? 

Låt oss börja med definitionen av inkomst. I ett empiriskt fall, mål nummer 936-09 (2009), 

har ett sammanboende par ansökt om ekonomiskt bistånd och blivit nekade detta. 

Socialnämnden bedömer att paret har inkomster i form av överskjutande skatt som utbetalats 

månaden innan parets ansökan om ekonomiskt bistånd. Paret menar att denna överskjutande 

skatt gått till att betala föregående månads räkningar och att den därför inte ska räknas med i 

den månad som ansökan avser. Länsrätten resonerar kring räkningarna som skulder och 

hänvisar till socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2003:5) utifrån det 

utgår länsrätten från att bistånd inte är tänkt att lösa tidigare skulder, utan att det enbart går att 

bevilja bistånd för det under speciella skäl och efter individuell bedömning samt om skulderna 

bedöms få allvarliga sociala konsekvenser för den sökande
101

. Länsrätten avslår överklagan.  

 

Generellt anser förvaltningsrätten i Växjö att tidigare skulder inte ska ligga till grund för 

ansökan om ekonomiskt bistånd annat än i enskilda fall som redogjorts för ovan. En elräkning 

är en räkning den månad som ansökan om ekonomiskt bistånd avser men att betrakta som en 

skuld om den skjuts upp. Därmed anses inte ekonomiskt bistånd kunna beviljas för att lösa 

skulden.   

 

I ett annat exempel mål nummer 546-09 (2009) ansöker en kvinna om ekonomiskt bistånd 

som socialnämnden avslår. Socialnämnden menar på att kvinnan redan ”har tillräckliga medel 

för att möjliggöra en skälig levnadsnivå”. Kvinnan menar att så inte är fallet. Vid ansökan 

lämnade hon in ett kontoutdrag och hade där markerat en insättning på 4000 kronor som lån. 

Socialnämnden anser att lånet ska räknas som inkomst. Länsrätten avslår överklagandet och 

väljer att hänvisa till Prop. 1979/80:1 för att styrka att när rätten till bistånd bedöms ska den 

enskildes egna möjligheter till åtgärder att klara sin situation räknas in och nämnden då ska ta 

hänsyn till den enskildes tillgångar
102

. Således betraktar länsrätten lån som inkomst.  

 

Intressant är att förvaltningsrätten i Växjö återkommer till att betrakta lån som en inkomst, 

trots att lån per definition genererar en skuld. Och eftersom en skuld inte är att betrakta som 

grund för rätt till ekonomiskt bistånd så sätter sig den enskilde i en ekonomisk sits som är svår 

att komma ur då den enskilde väljer att ta ett lån för att lösa ett ekonomiskt trångmål.  

 

                                                
101 SOSFS 2003:5 
102 Prop. 1979/80:1 



32 

 

Att planera sin ekonomi 

Det ligger också på den enskilde att planera sin egen ekonomi, det vill säga att ha 

framförhållning så att man i möjligaste mån kan undvika ekonomiskt bistånd som försörjning. 

Dock görs det skillnad på ”nya” socialbidragstagare och ”gamla”. I ett exempel, mål nummer 

465-10 (2010), hänvisar länsrätten till RÅ 1994 ref. 50 där regeringsrätten menar att när 

någon 

 

 ”fortlöpande uppbär socialbidrag är det inte sällan motiverat att låta ett överskott som en månad 

uppkommer i förhållande till normen avräknas mot det bidrag som skall utgå nästföljande månad” 
103 

 

Däremot menar regeringsrätten att det är annorlunda när det gäller nyansökan om 

socialbidrag. Då menas att det i normalfallet inte finns någon anledning att ta hänsyn till 

tidigare inkomster. Detta är kompletterat i RÅ 1997 ref. 2 med att då det gäller studenter som 

har haft anledning att räkna med att stå utan inkomst efter avslutade studier då ska han eller 

hon anses vara skyldig att spara eventuellt överskott för framtida försörjning
104

. 

 

I detta exempel gällde ansökan en man som inte sedan tidigare hade uppburit ekonomiskt 

bistånd men som under de tidigare fyra månaderna hade ett stort ackumulerat överskott i 

jämförelse med normen, detta på grund av försäljningar och annat. Länsrätten gör 

bedömningen att efter RÅs uttalande 1997 kan man ställa krav även på andra än tidigare 

socialbidragstagare att planera sin ekonomi och att överklagan därför avslås. 

 

Förvaltningsrättens dom i detta fall är intressant då man väljer att jämställa mannen med 

gruppen studenter. Speciellt med studentgruppen är möjligheten att som student kunna förutse 

eventuell icke försörjning med tanke på terminsuppbyggnad och studiestöd. Mannen ansågs 

kunna ha samma förutsägbarhet i sin ekonomiska situation vilket är anmärkningsvärt men inte 

ett undantag i förvaltningsrättens bedömningar. 

 

I exemplet, mål nummer 1065-09 (2009), är förutsättningarna annorlunda. Ett sammanboende 

par som tidigare har uppburit ekonomiskt bistånd får sin ansökan om bistånd avslagen då 

socialnämnden anser att paret borde ha planerat sin ekonomi bättre på grund av tidigare 

normöverskott. Paret själva menar att det inte varit möjligt på grund av att de inte vetat att de 

                                                
103 RÅ 1994 ref. 50  
104 RÅ 1997 ref. 2 
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skulle komma att vara i behov av hjälp för sin försörjning. Dessutom är delar av 

normöverskottet lånade pengar som enligt paret inte bör räknas som inkomst. 

 

Här ser vi återigen att lån är att betrakta som inkomst och att paret på grund av att de tidigare 

har varit beviljade ekonomiskt bistånd borde ha kunnat planera sin ekonomi bättre då 

normöverskott uppstår. Det är oomtvistligt så att lagen och tillämpningsanvisningar till den 

gör gällande att detta är ett korrekt sätt för förvaltningsrätten att döma i detta fall. Däremot är 

det svårt att inte ställa sig frågan på vilket sätt människor, som enligt lagens mening lever på 

minsta marginal, förväntas ta ansvaret att planera sin ekonomi långsiktigt när det dyker upp 

möjlighet till ett normöverskott.  

 

Vem ska försörja vem? 

En annan viktig faktor som avgör dels storleken på ekonomiskt bistånd men också rätten till 

ekonomiskt bistånd tycks vara försörjningsansvaret. Om inte jag kan försörja mig själv, vem 

har då skyldighet att försörja mig? Utifrån det resonemanget är det viktigt att de sökande kan 

ange korrekt civilstånd och i några av domarna anförs att civilståndet är något annat än det 

som socialnämnden vidhåller.  

 

I exempelvis mål nummer 543-09 (2009) avslås ansökan gällande ekonomiskt bistånd på 

grund av att det enligt socialnämnden föreligger oklarheter gällande kvinnans 

samboförhållande. Kvinnan själv menar att sambon inte längre bor hos henne utan har 

återvänt till hemlandet Danmark. Sambon är också far till kvinnans två barn varvid 

socialnämnden har hävdat att det är viktigt att reda ut boendeförhållanden gällande 

bostadsbidrag, underhållsbidrag och dylikt. Nämnden menar att kvinnan ett flertal gånger 

lämnat motstridiga uppgifter gällande sin familjesituation och att det därför inte är möjligt att 

göra en fullständig utredning för att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Länsrätten avslår 

överklagandet och menar på att det inte går att bedöma kvinnans rätt till ekonomiskt bistånd 

om ej samboförhållandet klarläggs.  

 

Förvaltningsrätten är tydlig i sina domar att sambo, make eller maka är försörjningsskyldig 

gentemot varandra. Det är dock inte bara försörjningsplikt gentemot make/maka/sambo som 

utreds för att kunna fatta beslut om ekonomiskt bistånd, det är även föräldrars 

försörjningsplikt gentemot sina vuxna barn enligt 7 kap. 1§ föräldrabalken. Där står det att: 
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”Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn till dess att barnen har fyllt 18 år eller vid den senare 

tidpunkt då barnen slutar grundskolan, gymnasieskolan eller annan jämbördig grundutbildning, 

dock längst intill dess att barnen fyller 21 år”105 

 

 

I exemplet, mål nummer 1424-05 (2006), ansöker en man om ekonomiskt bistånd men får 

avslag på sin ansökan med hänvisning till föräldrarnas försörjningsplikt. Mannen har valt att 

flytta hemifrån då familjen är trångbodd samt att han inte kommer överens med sin pappa. 

Länsrätten refererar till föräldrabalken men också till regeringsrättens avgörande RÅ 1997 ref 

79 där det framgår att ungdomar inte har en villkorlig rätt till eget boende utan att rätt till 

bistånd för boende enbart kan utgå om det finns särskilda skäl såsom trångboddhet eller svåra 

personliga motsättningar
106

. Länsrätten hänvisar även till socialstyrelsens allmänna råd 

(SOSFS 2003:5) där det framgår att det ibland kan vara skäligt att ge bistånd för ett dyrare 

boende för att uppnå skälig levnadsnivå, detta i fall då ungdomar förhindras att bli vuxna i 

föräldrahemmet
107

. Vidare resonerar länsrätten kring de hemförhållanden som mannen har 

uppgivit men avslår ändå överklagandet då bedömningen görs att hemförhållandena inte anses 

vara så svåra att särskilda skäl bör tas.  

 

Det finns fler fall där förvaltningsrätten väljer att åberopa föräldrars försörjningsskyldighet 

gentemot sina vuxna barn och i inget fall bifalls överklagan. För att rätt till egen bostad ska 

föreligga krävs precis som tillämpningsanvisningarna till lagen anger speciella skäl, och i 

inget fall har skälen ansetts vara så speciella att den rätten ska utgå till den enskilde. En 

slutsats vi kan dra av dessa domslut är att föräldrars försörjningsskyldighet är överordnad 

ungdomars rätt till bistånd för eget boende. 

 

Att vistas eller bo? 

Vistelsebegreppet är generellt av stor vikt för att utreda om någon har rätt till ekonomiskt 

bistånd eller inte. Förvaltningsrätten är i flera domar tydlig med det. I ett exempel, mål 

nummer 3119-10 (2010), ansöker en man om ekonomiskt bistånd i sin vistelsekommun då 

han är skriven i en annan kommun. Mannen anför att han hyr ett rum i vistelsekommunen och 

att han letar arbete där. Länsrätten hänvisar dels till 2 kap. 2§ i socialtjänstlagen där det anges 

att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver men hänvisar också till 4 kap. 1§ där länsrätten resonerar kring vilket 

                                                
105 7 kap 1§ föräldrabalken 
106 RÅ 1997 ref. 79 
107 SOSFS 2003:5 



35 

 

sätt biståndet formas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt 

liv.  

 

Tydligt är att förvaltningsrätten menar att vistelseorten har stor betydelse för möjligheten att 

bli självförsörjande.  

 

Generella eller selektiva system 

Titmuss menar att medborgares generositet, liksom statens, är beroende av i vilken grad 

välfärdssamhället är uppbyggt som generellt. Medborgarna i en generell välfärdsstat ger i 

större utsträckning utan att förvänta sig en motprestation om detsamma gäller staten
108

.  

 

När vi studerar våra domar framkommer det att motprestation i många fall är villkoret för att 

beviljas ekonomiskt bistånd. Vi ser också att de skyldigheter som de enskilda har att redovisa 

exempelvis civilstånd, att planera sin ekonomi utifrån knappa förutsättningar samt att vistas 

på det ställe som socialnämnden anser lämpligt är skyldigheter som enbart ställs på 

socialbidragstagare, inga andra i samhället.  

 

Liknande skyldigheter har ställts på den som behövt samhällets fattighjälp under hela 

fattigvårdens historia och skyldigheterna verkar ha varierat utifrån i vilken grad samhället har 

valt att betrakta den fattige som ovärdig eller inte eller för att använda oss av Salonens (2009) 

resonemang beroende på vilka ekonomiska möjligheter som samhället ansåg sig ha råd att 

bistå med. 1200-talet med sin gudaktiga syn på fattigdomen kan jämföras med 

massfattigdomens inträde i Europa under medeltiden då synen på den fattiges skyldigheter 

gentemot samhället och tvärtom förändrades radikalt, ett annat exempel är skillnaden mellan 

1700-talets mer rättighetsbaserade fattigvård kontra 1800-talets missväxt skapade en 

fattigvårdförordning allt mer präglad av skuld och skam. Även under den senare delen av 

1900-talet har synen på den enskildes skyldigheter för att kunna åtnjuta det yttersta 

försörjningsstödet skiftat dramatiskt. Då socialtjänstlagen kom till 1980 gjordes det i stor 

tillförsikt inför att allt fler skulle omfattas av socialförsäkringssystemen medan 1990-talet kris 

och utbredande arbetslöshet gjorde att den enskilde krävdes på fler skyldigheter och 

motprestationer för att kunna beviljas ekonomiskt bistånd
109

. Dessa 

motprestationer/skyldigheter framgår tydligt i vårt material. 

                                                
108 Johansson, H 2001 refererar till Titmuss 
109 Salonen, T 2009 
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Då regeringen valde att inte anta socialförsäkringstillägget (SOFT) utan istället lägga in 

ekonomiskt bistånd i socialtjänstlagen som ett selektivt bidrag var intentionen inte att det 

ekonomiska biståndet skulle prövas utifrån den lag vi ser idag. Istället fanns det en stor tilltro 

till att socialförsäkringssystemet skulle inkludera allt fler och att ekonomiskt bistånd inte 

skulle vara annat än övergångslösning för den enskilde
110

.  Mot bakgrund av Titmuss 

resonemang om den generösa staten och behovet av generella lösningar för att inkludera alla i 

medborgarskapsbegreppet
111

 drar vi slutsatsen att om regeringen då hade valt att anta SOFT 

hade vi sett en helt annan inkludering av de som idag tvingas ansöka om ekonomiskt bistånd. 

Deras ansökningar hade inte behovsprövats på samma utbredda sätt som idag och deras 

skyldigheter hade därmed inte utvidgats som de måste anses ha gjort under tiden efter 

socialtjänstlagens införande. 

 

Vi kan i våra domar se att de skyldigheter som ställs på de som ansöker om ekonomiskt 

bistånd i många fall skiljer sig från krav vi ställer på andra grupper. Exempelvis förutsätter en 

ansökan om ekonomiskt bistånd att ditt civilstånd ska utredas och klarläggas. Om personen 

istället för att uppbära ekonomiskt bistånd skulle uppbära A-kassa eller sjukersättning är 

frågan om civilstånd ointressant. Inte heller anser handläggarna på försäkringskassan att 

insättningar på ditt konto, i vilken form de än är, påverkar den utbetalning som du ska få 

månaden därpå.  

 

6.3 Att stå till arbetsmarknadens förfogande 

 

Johansson (2001) påtalar i sin avhandling mycket riktigt problemet med att definiera att stå 

till arbetsmarknadens förfogande. I lagens förarbeten anges att den enskilde har en skyldighet 

att stå till arbetsmarknadens förfogande men vad detta innebär har lagstiftaren inte definierat 

utan ålagt kommunerna själva att definiera. Dessa definitioner varierar stort mellan olika 

kommuner
112

. 

 

Precis som vi tidigare angett menar Salonen (2009) att innebörden av begreppet ”att stå till 

arbetsmarknadens förfogande” varierar över tid. I tider då ekonomin och arbetsmarknaden 

                                                
110 Salonen, T 2009, Johansson, H, 2001 
111 Reisman, D 2001 
112 Johansson , H 2001 
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varit ljus har också samhällets förpliktelser gentemot de som varit i behov av ekonomiskt 

bistånd varit i tydligare fokus än under tider då arbetslösheten varit låg. Då har istället kravet 

på den enskilde och dess moraliska skyldighet att arbeta stått i fokus
113

. 

 

Turner (2001) menade att medborgarskap är knutet till kön och till arbete. Att stå till 

arbetsmarknadens förfogande och skyldigheterna som kopplas till det kan utifrån Turners 

resonemang förstås som en grundförutsättning för att räknas som medborgare. Turners kritik 

mot Marshall (1950) bestod bland annat i att han menade att Marshalls medborgarskap inte 

problematiserade själva tillämpningen av lagtexten
114

 och tillsammans med Titmuss kritik 

mot handläggningsprocessen i selektiva system
115

 är det intressanta aspekter på vilka 

skyldigheter som förvaltningsrätten i Växjö har lagt in i begreppet.   

 

En formell tolkning 

Socialstyrelsen presenterar i början av 1980-talet en tolkning av att stå till arbetsmarknadens 

förfogande, den var ganska tunn då man ansåg att den som var arbetslös i första hand ska 

omfattas av arbetslöshetsersättningen och inte ekonomiskt bistånd
116

.  I stort preciserar 

socialstyrelsen sina krav med att den som kan arbeta ska vara skyldig att söka arbete och den 

enskilde inte heller får avvisa erbjudet arbete. I övrigt preciserar socialstyrelsen i korta 

ordalag vad ett arbete innebär gällande kollektivavtal, att ta hänsyn till den enskildes egna 

förutsättningar, att arbetsplatsen inte får vara indragen i en konflikt samt att arbetsplatsen i 

övrigt ska stämma överens med lagar och regler
117

. 

 

Även regeringsrätten har tolkat vad det innebär att stå till arbetsmarknadens förfogande. Från 

början, det vill säga i början av 1980-talet, menade regeringsrätten att den enskilde endast 

kunde nekas socialbidrag om han eller hon hade avstått från att anta ett anvisat arbete. Denna 

tolkning förändras dock successivt under 1990-talet
118

. 

 

                                                
113 Salonen, T 2009 
114 Johansson, H 2001 refererar till Turner 
115 Johansson, H 2001 refererar till Titmuss 
116 Johansson,  H 2001 
117 Socialstyrelsen, 1981  
118 Johansson, H  2001 
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I förarbetena till lagen, Prop. 2000/01:80, står det att den som kan arbeta ska arbeta och i den 

skyldigheten innebär det att delta i anvisad verksamhet som anordnas för arbetslösa till 

exempel kompetenshöjande verksamhet eller praktik
119

. 

 

Fyra linjer 

I våra domar kan vi tydligt se följande viktiga linjer som ingår i begreppet att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. 

 

1) Att vara inskriven på arbetsförmedlingen. 

2) Att delta i den åtgärd som man blivit ålagd att delta i. 

3) Att vara rustad för ett arbete. 

4) Att den som kan arbeta ska arbeta. 

 

Vi kan också dra slutsatsen att aktiveringsparagraferna används ytterst sällan i mål som rör att 

stå till arbetsmarknadens förfogande, detta trots att de i flera falla enligt oss skulle vara 

tillämpliga som lagrum. 

 

Johansson (2001) reflekterar över att skyldigheterna på den enskilde skiljer sig åt beroende på 

vilken möjlighet till försörjning den enskilde har. Han menar att kravet på deltagande i 

kommunala kompetenshöjande åtgärder uppvisar likhet med de arbetskrav som tidigare 

ställdes i fattigvården. Vidare menar han att genom att enbart begära av gruppen 

socialbidragstagare att vissa skyldigheter uppfylls så dras en tydlig gräns mellan de arbetslösa 

ungdomar som inte uppbär socialbidrag och mellan de som gör det. Har du väl kvalificerat dig 

för det generella socialförsäkringssystemet så anses de krav och skyldigheter som ställs på 

socialbidragstagare inte vara av vikt att ställas på dig. Detta menar Johansson medför en 

distinktion mellan de som anses inneha ett socialt medborgarskap och de som ställs utanför
120

.  

Kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande ska vi utveckla vidare under nästa rubrik. 

 

 

                                                
119 Prop. 2000/01:80 s 93-94 
120 Johansson, H 2001:203f 
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Att vara inskriven 

Det är tydligt uttalat av förvaltningsrätten i Växjö att det är av yttersta vikt att vara inskriven 

på arbetsförmedlingen för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Följande exempel är 

typiskt utifrån denna aspekt. I mål nummer 1196-08 (2008) nekas en kvinna ekonomiskt 

bistånd för att hon inte har varit inskriven på arbetsförmedlingen, däremot har hon enligt egen 

utsago sökt arbeten både i hemkommunen, i närområdet samt utomlands. Länsrätten gör 

bedömningen att kvinnan genom att inte ha varit inskriven på arbetsförmedlingen som 

arbetslös inte har stått till arbetsmarknadens förfogande. Länsrätten hänvisar till Prop. 

2000/01:80 och menar att den som kan arbeta är skyldig att delta i verksamheter som 

anordnas för arbetslösa samt att den enskilde är skyldig att söka andra ersättningar som för att 

klara sin försörjning
121

. Slutsatsen som kan dras av detta är att själva handlingen att söka 

arbete kan ses som underordnad att vara inskriven för att söka arbete.  

 

Att dyka upp, rusta sig för och att delta 

I mål nummer 217-08 (2008) avbryter en kvinna sin anvisade praktik för att åka utomlands. 

Socialnämnden avslår ansökan med hänvisning till att kvinnan genom att inte delta i sin 

anvisade praktik inte har stått till arbetsmarknadens förfogande. Länsrätten anser att kvinnan 

genom att ha avbrutit sin praktik kan ha försenat hennes möjligheter att bli självförsörjande.  

 

I mål nummer 1324-08 (2009) nekas en man ekonomiskt bistånd på grund av att han har 

uteblivit från arbetsträning. Enligt både socialnämnden i mannens hemkommun samt 

länsrätten har mannen på grund av att han har uteblivit från arbetsträningen försenat sitt 

inträde på arbetsmarknaden och därmed inte gjort vad som på honom ankommer för att stå till 

arbetsmarknadens förfogande.  

 

Dessa två fall är ganska typiska i länsrättens resonemang kring att stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Det gäller att dyka upp på angivna tider och att rusta sig för kommande arbete och 

att delta i anvisad praktik. Om man uteblir, uteblir också rätten till ekonomiskt bistånd. Dock 

finns ett undantag bland de domar som vi har studerat. 

 

I följande exempel, mål nummer 1044-09 (2009), gör länsrätten en annan bedömning gällande 

angivna tider. En man har fått sitt ekonomiska bistånd reducerat med åtta dagar på grund av 
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att han uteblivit från ett inbokat möte med sin handläggare på socialkontoret. Mannen säger 

att han har glömt bort mötet men han får en ny tid och dyker upp på den avtalade tiden åtta 

dagar senare. Socialnämnden beviljar ekonomiskt bistånd men reducerar det med de åtta 

dagarna som mannen har försenat sitt besök genom att utebli. Länsrätten säger i målet att det 

är rimligt att dyka upp på avtalade tider för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande, 

dock menar länsrätten att det knappast kan anses som att mannen har försenat sitt inträde på 

arbetsmarknaden genom att glömma första mötet med sin handläggare. Därför dömer 

länsrätten till mannens fördel och socialnämndens reducering av biståndet avslås.  

 

Detta är en av få domar där länsrätten bifaller den enskildes överklagan. Vad detta tyder på är 

svårt att avgöra däremot är det intressant att av de 32 domar som vi har studerat är det enbart i 

denna som överklagandet bifalls i sin helhet. Det finns ett fåtal andra bifall men de rör i 

huvudsak bifall av del av överklagan och då främst gällande socialnämndens sätt att beräkna 

hyreskostnad i delat boende.  

 

Den som kan arbeta ska arbeta. 

Som tidigare nämnts anger lagens förarbeten att den som kan arbeta ska arbeta och i den 

skyldigheten ingår att delta i kompetenshöjande verksamhet eller praktik
122

.  

 

Speciellt intressant blir det i följande exempel, mål nummer 1478-08 (2009). Där uppmanas 

en kvinna att avbryta sina universitetsstudier för att kunna anses stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Kvinnan är sammanboende och det är parets gemensamma situation som har legat 

till grund för ansökan om ekonomiskt bistånd. Länsrätten hänvisar till att den som kan arbeta 

ska arbeta och att då välja att fortsätta universitetsstudier anses inte som att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Själv anser kvinnan att genom att avbryta sina 

universitetsstudier försvårar hon sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Domen 

hänvisar till socialstyrelsens allmänna råd och menar att vuxna som studerar ska ha sin 

försörjning genom studiestödsformerna, inte genom ekonomiskt bistånd
123

.  

 

Anledningen till att vi anser denna dom vara intressant är att den på ett tydligt sätt sätter att 

stå till arbetsmarknadens förfogande på sin spets. Domen är den enda i sitt slag men får ändå 

anses som relevant till att förstå betydelsen av att stå till arbetsmarknadens förfogande. Enligt 
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lagar och tillämpningar är detta domslut självfallet korrekt. En fråga som uppkommer för oss 

som läsare är dock på vilket sätt man kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande på bästa 

och längsta sätt. Denna fråga belyses inte av förvaltningsrätten.  

 

Aktiveringsparagraferna  

Regeringen är tydlig med att de så kallade kompetenshöjande åtgärderna ska användas för att 

sysselsätta ungdomar samt hitta rutiner och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, 

dock ska de inte användas då socialbidraget är att ses som tillfälligt och då den enskilde 

bedöms själv ha goda möjligheter att få ett arbete 
124

.  

 

Det finns dock bara ett exempel där förvaltningsrätten har valt att utgå ifrån 

aktiveringsparagraferna 4 kap. 4 § och 4 kap. 5 §  i sitt domslut. Det är i mål nummer 3866-10 

(2010). En mans ansökan om ekonomiskt bistånd avslogs på grund av att han inte har deltagit 

i anvisad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Socialnämnden beviljar dock del av ansökan som 

gäller personlig hygien och livsmedel. Mannen anför att han bör beviljas hela beloppet och att 

han anser att den verksamhet som har anvisats honom inte är meningsfull och inte hjälper 

honom. Länsrätten gör bedömningen att den arbetsmarknadspolitiska åtgärden som mannen 

har avbrutit ska jämföras med den kompetenshöjande verksamhet som lagen föreskriver och 

därför ska mannens överklagande avslås då han utan godtagbart skäl avbrutit aktiveringen. 

 

En fråga som uppkommer är varför förvaltningsrätten är så sparsam med att använda sig av 

aktiveringsparagraferna trots att flera av de domar vi redovisat tidigare i arbetet under 

rubriken ”att dyka upp, rusta sig för och att delta” mycket väl skulle kunna passa i det 

lagrummet. Kanske är det så att förvaltningsrätten anser att 4 kap. 1§ är tillräcklig för att även 

kunna ställa krav på deltagande i den kompetenshöjande verksamhet som avsetts. 
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6.4 Rättigheter kontra skyldigheter  

 

För att återknyta till Turner (2001) och hans reflektion att det sociala medborgarskapets 

rättigheter som regel verkade vara knutna till någon form av motprestation så kan vi se i vårt 

material att så verkar vara fallet. Som tidigare nämnts är domarna inte det material där detta 

accentueras allra tydligast utan det är självfallet den lagstiftning och de intentioner som ligger 

bakom domsluten. Dock blir dessa tydliga i de domslut vi har studerat. Oomtvistligt är det så 

att rätten till ekonomiskt bistånd är knutet till motprestationer för den enskilde och att det får 

konsekvenser i hur dessa enskilda betraktas.  

 

Aktivering, är som tidigare konstaterat, inget nytt på fattigvårdens arena. Ända sedan 1500-

talet har krav på motprestationer i form av arbete krävts för att komma ifråga för fattighjälp. 

Johansson (2001) gör jämförelser med denna fattigvård då han beskriver kraven på 

motprestationerna i aktiveringsparagraferna i nuvarande socialtjänstlag
125

. Enligt Marshalls 

(1992) syn på det sociala medborgarskapet är dessa krav svåra att integrera om vi menar 

allvar med att alla medborgare ska omfattas av rättigheterna som det sociala medborgarskapet 

medför.  

 

Ett socialt medborgarskap? 

Johansson (2001) väljer att beskriva det sociala medborgarskapet i Sverige som manifest och 

latent. Den manifesta synen på det sociala medborgarskapet anser han vara den linje som var 

rådande vid socialtjänstlagens tillkomst i början på 80 talet. En tid präglad av att 

socialförsäkringsreformerna skulle växa och på sikt innefatta alla medborgare och då också 

tillförsäkra dem de rättigheter som ligger till grund för det sociala medborgarskapet. Det 

latenta framväxandet av det sociala medborgarskapet är däremot något helt annat. Nämligen 

idén om att det sociala medborgarskapet definieras av gränsen mellan de som innefattas av det 

generella socialförsäkringssystemet och de som står utanför
126

. En syn på medborgarskap som 

vi anser tar sig uttryck i de många skyldigheter som ställs på de som står utanför 

socialförsäkringssystemet idag, skyldigheter som tydigt framgår av de domar som vi har 

studerat. Johansson sammanfattar skiftet mellan den manifesta och den latenta synen på det 

sociala medborgarskapet såhär: 

 

                                                
125 Johansson, H 2001:195 ff 
126 Johansson, H 2001: 211f 
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”En selektiv logik har ersatt en socialbidragslogik med universella ambitioner”127 

 

Vi drar slutsatsen att de skyldigheter som socialbidragstagare är ålagda att uppfylla för att 

beviljas ekonomiskt bistånd går att sätta in i Titmuss kontext gällande den generella 

välfärdsstaten som grund för generös hjälp utan motprestation. Utifrån Titmuss resonemang 

skulle slutsatsen kunna dras att Sverige reduceras som generell välfärdsstat i samma takt som 

krav på motprestationer för ekonomiskt bistånd ökar
128

. Detta är ett resonemang som stöds av 

Jordan (2005) som menar att det sker ett paradigmskifte från det kollektiva till det 

individuella. Det innebär att samhälleliga institutioner ställer högre krav på individen att klara 

sig själv och med det ställs ökade krav på motprestationer
129

. 

 

Marshall menade att fattigvård och fattighjälp i grunden var exkluderande och därmed inte 

stämde in på hans definition av det sociala medborgarskapet. Istället menade han att 

välfärdsstaten skulle garantera alla invånare del i samhället och ekonomiska förmåner. På det 

sättet blev alla fullständiga medborgare och ingen skulle behöva förtjäna sitt stöd. Marshall 

byggde medborgarbegreppet snarare på rättigheter än på skyldigheter
130

.  

 

Skyldigheter utifrån våra domar 

I vårt resultat framgår tydligt att de skyldigheter som ställs på den enskilde för att beviljas 

ekonomiskt bistånd skiljer sig gentemot skyldigheter som ställs på andra grupper för att klara 

sin försörjning. De skyldigheter som redovisas enligt våra domar är följande: 

 

Skyldigheten att ange sitt civilstånd, skyldigheten att utifrån mycket knappa resurser planera 

sin ekonomi, skyldigheten att finna sin försörjning på annat sätt än genom kommunens 

socialnämnd (företrädesvis genom make/maka eller föräldrar), skyldigheten att vistas där 

socialnämnden finner det lämpligt, skyldighet att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet oavsett hur kompetenshöjande den enskilde själv anser att den 

är samt skyldigheten att rusta sig själv inför eventuellt kommande arbete.  

 

Utifrån våra domar är det tydligt att rättigheten till ekonomiskt bistånd är kopplade till många 

skyldigheter för den enskilde och att det talar emot att samhället ser de som idag är beroende 

                                                
127 Johansson, H 2001:200 
128 Reisman, D 2001 
129 Jordan, B 2005 
130 Marshall, TH 1950 



44 

 

av ekonomiskt bistånd som fullvärdiga medborgare. Att man som beroende av fattigvård i 

början på 1900-talet inte hade kvar sin rösträtt, eller som Marshall uttryckte det gällande 

Storbritannien, att den enskilde för att få tillgång till hjälp var tvungen att ge upp sina 

medborgerliga rättigheter
131

, går att jämföra med den synen som domarna idag ger uttryck för 

gällande skyldigheter kontra det sociala medborgarskapet.  

 

Om man väljer att definiera medborgarskap enligt Marshall anser vi att man måste värdera det 

civila, det politiska och det sociala medborgarskapet lika. Våra domar pekar på att det sociala 

medborgarskapet enligt Marshall inte kan anses omfatta de som är beroende av ekonomiskt 

bistånd och att de därför inte kan anses betraktas som fullvärdiga medborgare. Vi kan idag 

förfäras över att människor inte hade rösträtt på grund av att de uppbar fattighjälp, när deras 

politiska medborgarskap ifrågasattes på grund av deras ekonomiska status. Men när 

människors sociala medborgarskap ifrågasätts reagerar vi inte lika starkt. Kanske kan det vara 

så att det social medborgarskapet är yngre än det politiska eller så är det så att Titmuss 

reflektion kring den generösa staten är applicerbar på oss. När staten är generös minskar våra 

krav på motprestationer och när kraven på motprestationer ökar minskar också medborgarnas 

tolerans gentemot de som behöver hjälp.  

 

Simmel menade att samhällets syn på den fattige sa mer om hur samhället i sig självt var 

uppbyggt än om den fattige själv
132

. Titmuss menade att samhällets uppbyggnad måste vara 

generell för att kunna angripa fattigdomen. Om samhället istället var uppbyggt på selektiva 

åtgärder menade Timuss att fattigdomen gjordes till ett individuellt problem vilket det inte 

var. Fattigdomen var av generell natur och skulle också angripas på det sättet
133

. Mot 

bakgrund av våra domar kan vi se att vi inte angriper fattigdomen i form av ekonomiskt 

bistånd generellt utan att den rättigheten är selektiv och på det sättet, utifrån Titmuss 

resonemang, inte är ett effektivt sätt att angripa problemet på. Enligt Jordan (2005) kan vi 

också skönja en utveckling där samhället går allt mer från att vara generellt till selektivt och 

att det i och med det ställs högre krav på individen att leverera motprestationer för att kunna 

kvittera ut sina rättigheter
134

.  

 

                                                
131 Marshall, TH 1950 
132 Johansson , H 2001:13 refererar till Simmel 
133 Reisman, D 2001 
134 Jordan, B 2005 



45 

 

7. Avslutande diskussion 
 

Precis som vi redovisade under resultat och analys visade våra domar att skyldigheterna att 

göra vad som på henne eller honom ankommer för att bli självförsörjande samt att stå till 

arbetsmarknadens förfogande kan sammanfattas i fler mer precisa skyldigheter gentemot den 

enskilde. 

 

Sedda var för sig ter sig dessa skyldigheter ganska självklara. Att finna sin försörjning på 

annat sätt än genom socialnämnden är för de flesta ganska självklart och att delta i 

kompetenshöjande verksamhet för att på sikt ta sig in på en arbetsmarknad är i sig inte så 

upprörande. Problemet som detta innebär är att för att få ta del av samhällets yttersta 

skyddsnät krävs en motprestation. En motprestation som i många fall inte krävs för att få ta 

del av samma intention i socialförsäkringssystemet. Den mest uppenbara skillnaden dessa 

system emellan är, förutom det ekonomiska biståndets utformning som selektivt kontra 

socialförsäkringens generalitet, att systemen utgår från individen utifrån två helt olika synsätt. 

För att få ekonomiskt bistånd räknas hushållets sammanlagda inkomster samman, vilket 

innebär att det är individers kollektiva tillhörighet som ansöker om bistånd medan det i 

socialförsäkringssystemet är individens egen situation som ensam utgör grund för ersättning.   

 

Detta anser vi försätter den enskilde i en speciell situation sett ur hur Sverige annars är 

konstruerat. Sambeskattningen (då makar och sambor beskattades tillsammans och inte var 

för sig) är sedan länge avskaffad medan deras egna möjligheter till försörjning enligt 

socialtjänstlagen är uppbyggd på samma filosofi. Möjligen är detta försvarbart utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv men utifrån ett medborgarperspektiv är den konsekvensen av 

lagstiftningen svårare att förstå. 

 

Det ekonomiska biståndet är att förstå som en av samhället fastställd miniminorm och om 

någon ligger under denna har den enskilde utifrån prövning rätt till komplettering i form av 

ekonomiskt bistånd. På så sätt skulle vi kunna förstå ekonomiskt bistånd som en 

gränsdragning för vad som samhället accepterar som lägsta ekonomiska nivå. Genom att 

denna norm kan reduceras om inte de skyldigheter som åligger den enskilde genomförs anser 

vi att detta urholkas. Om någon uteblir från sin praktik och får sin norm reducerad med 

motsvarande åtta dagar så har socialnämnden bestämt att den enskildes miniminivå är den av 
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samhället fastställt minus åtta dagar. Enligt oss är detta resonemang helt orimligt. Dock är det 

lagligt.  

 

Enligt våra domar framkommer också att det åligger den enskilde att planera sin ekonomi. 

Denna skyldighet varierar beroende på om du är ny socialbidragstagare eller inte. Med andra 

ord menar förvaltningsrätten att genom att leva på av samhället fastställd miniminorm så 

förväntas du inte bara överleva utan också planera din ekonomi inför framtiden. Det anser vi 

vara lite märkligt. Om du däremot anses vara ny som socialbidragstagare är detta kravet enligt 

förarbetena enbart preciserat till studenter men enligt förvaltningsrättens bedömning bör 

slutsatsen kunna dras att den skyldigheten även kan gälla andra.  

 

Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen är i högsta grad en selektiv åtgärd i ett generellt 

system. Liksom Titmuss bör vi ställa oss frågan varför vi alltid försöker hitta anledningen till 

fattigdom hos den enskilde istället för hos oss själva. Precis som han angrep USA och den 

tendensen som finns där att ständigt lösa universella problem med selektiva system så bör vi 

se på systemet med ekonomiskt bistånd utifrån samma glasögon. Är det så att vårt sätt att 

angripa fattigdom faktiskt snarare är ett sätt att angripa den fattige?  

 

Tidigare resonemang i uppsatsen gör gällande att skyldigheter och rättigheter i förhållande till 

ekonomiskt bistånd har förändrats över tid och att dessa förändringar härrör till den då 

rådande ekonomin och det då rådande arbetsmarknadsläget. Vi redogör för en av Salonens 

(2010) frågor i vår inledning som lyder; Vad händer när fyra av fem arbetslösa ungdomar står 

utanför socialförsäkringssystemet? Vi gör inte anspråk på att ha ett svar på den frågan men 

den är onekligen intressant då en sådan förskjutning av försörjning på grund av arbetslöshet 

hamnar utanför den tänkta arbetslöshetskassan. Denna tendens har funnits under 1990-talet 

och det som hände var att kravet på motprestationer gav lagligt utrymme i omarbetningen av 

socialtjänstlagen, det innebar vidare att kommunerna tog över kostnaderna för dessa grupper 

då det ekonomiska biståndet utbetalas av dem och inte av staten. För att klara denna ökande 

tillströmning som också står att finna under 2009 och 2010 ökar kommunerna kraven på 

motprestation ytterligare och skruvarna kring de som står utanför de generella systemen dras 

åt ytterligare.  

 

Det är värt att nämna att den lagstiftning som reglerar ekonomiskt bistånd ger stort utrymme 

för kommunerna att göra egna tolkningar och med det sätta egna ramar för vilka 
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motprestationer som krävs för att få rätt till bistånd. Med detta kommer också en stor 

osäkerhet för den enskilde i hur den blir bedömd då dessa kriterier kan skilja sig åt beroende 

på kommun. Detta skapar en osäkerhet inför lagen som vi menar tangerar att luckra upp inte 

bara innebörden i det sociala medborgarskapet men också innebörden av det civila 

medborgarskapet. Vi drar slutsatsen att de som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin 

försörjning i lägre grad än andra är lika inför lagen då deras behov av försörjning utreds. 

Därmed garanteras varken deras rättigheter utifrån ett socialt medborgarskap men heller inte 

deras rättigheter utifrån ett civilt medborgarskap. 

 

Under denna resa har många intressanta frågor dykt upp, frågor som lämpar sig väl att 

fortsätta undersöka utifrån samma teorier som vi har använt. Då vi har studerat domar är en av 

de frågorna vilka det är som överklagar. Gissningsvis är det många som inte överklagar sina 

beslut om ekonomiskt bistånd, i första hand antagligen för att man är nöjd med 

socialnämndens beslut men kanske också för att det är krångligt att överklaga eller på grund 

av annan anledning. Därför hade det varit av vikt att veta hur många ansökningar om 

ekonomiskt bistånd som inkommit och hur många av dessa som överklagats.  

 

Annat att reflektera ytterligare över i vår uppsats är den lilla andel av domarna där 

förvaltningsrätten har bifallit överklagan. Vi har inte tittat närmare på detta men det skulle 

också kunna utgöra underlag för framtida studier.  

 

Slutligen gör vi reflektionen att Marshalls medborgarskapsbegrepp inte kan anses omfatta alla 

medborgare i Sverige idag. De skyldigheter som ställs på dem som uppbär ekonomiskt 

bistånd utgör en tydlig skillnad mellan de som är inkluderade i det generella samhället och de 

som står kvar utanför.  
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Bilaga 1 – Biståndsparagraferna i sin helhet. 

Biståndsparagraferna i enlighet med 1980:620 års socialtjänstlag  

Rätten till bistånd 

6 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 6 b-6 f §§. Lag (1997:313). 

6 a § Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 

utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Lag 

(1997:313). 

 6 b § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för  

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

dagstidning, telefon och TV-avgift, 

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

medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 

 

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen närmare 

föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 

officiella prisundersökningar rörande olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett 

enskilt fall finns särskilda skäl, skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en 

högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det 

finns särskilda skäl för detta. Lag (1997:313). 

6 c § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall 

delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den 

enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och  

1. inte har fyllt tjugofem år, eller 

2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för 

studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 

 

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att 

utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall 

stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, 

på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes 

individuella önskemål och förutsättningar. 

Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan beslut fattas enligt första 

stycket. Lag (1997:313). 

6 d § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 6 c §, får fortsatt försörjningsstöd vägras 

eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken 

eller den kompetenshöjande verksamheten. Lag (1997:313). 

 

6 e § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 6 c § skall 

därvid inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför uppgifter som 
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stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, 

skall han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-

4 §§ och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Lag (1997:313). 

 

Biståndsparagraferna i enlighet med nu gällande socialtjänstlag, 2001:453 

4 kap. Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 

har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin 

livsföring i övrigt. 

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 

enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 

 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. Lag (2010:52). 

1 a § Följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § 

1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete, 

2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 

år. 

 

Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig 

grundutbildning. 

Inkomster som avses i första stycket får dock beaktas vid tillämpning av 1 § till den del de 

överstiger ett halvt prisbasbelopp per kalenderår enligt lagen (1962:381) om allmän 

försäkring. Lag (2007:1429). 

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. 

3 § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för  

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

dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift, 

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 

arbetslöshetskassa. 

 

   Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare 

föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av 

officiella prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall 

finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 

Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns 

särskilda skäl för detta. Lag (2009:1233). 

4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i 

av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte 

har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och  

1. inte har fyllt tjugofem år, eller 

2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller 
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3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för 

studieuppehåll behöver försörjningsstöd. 

 

Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att 

utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka 

den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en 

fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 

önskemål och förutsättningar. 

Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första 

stycket. (Lag 2007:409). 

5 § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras 

eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken 

eller den kompetenshöjande verksamheten. 
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Bilaga 2 – Materialinsamling 

 

Domsluten från Växjö förvaltningsrätt har sorterats ut ur följande domböcker och pärmar. 

Urvalet har gjorts genom att var tredje bok använts som källa med början på bok ett. 

Domsluten är hämtade ur dem. 

 

2006 från arkivet. Fyra böcker enligt modellen 1..4..7..10.. 

A:146 2006-01-02/2006-01-26 

A:149 2006-04-04/2006-05-02 

A:152 2006-07-03/2006-08-21 

A:155 2006-10-17/2006-11-02 

 

2007 från arkivet. Fem böcker enligt modellen 1..4..7..10..13 

A:158 2007-01-02/2007-01-31 

A:161 2007-04-03/2007-04-18 

A:164 2007-06-13/2007-07-11 

A:167 2007-09-20/2007-10-11 

A:170 2007-12-03/2007-12-28 

 

2008 från arkivet. Fem böcker enligt modellen 1..4..7..10..13 

A:171 2008-01-07/2008-01-23 

A:174 2008-03-31/2008-04-25 

A:177 2008-06-23/2008-07-09 

A:180 2008-09-24/2008-10-14 

A:183 2008-12-15/2008-12-23 

 

2009 från arkivet. Fyra böcker enligt modellen 1..4..7..10.. 

A:184 2009-01-07/2009-01-29 

A:187 2009-04-06/2009-04-24 

A:190 2009-06-18/2009-07-22 

A:193 2009-10-01/2009-10-15 

 

2010 Ur pärmar enligt ovan redovisade princip samt gallring av domar så att enbart material 

från Kronoberg beaktades. 

 

 

 

 


