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Sammanfattning 
Den aktuella studien syftar till att utifrån en innehållsanalys visa och förklara hur barn 

lyfts fram, berörs och beskrivs i förvaltningsrättens prövningar av ekonomiskt bistånd. 

Underlaget bestående av biståndsprövningar där barn på ett eller annat sätt ingår i de 

sökandes hushåll, undersöks med avseende på rättens synliggörande av barnen och 

beaktande av ett barnperspektiv. Studien visar och förklarar även hur förvaltningsrättens 

hänsynstagande till de berörda barnens behov är relaterade till domstolens bedömningar 

och slutgiltiga motiveringar till beslut.  

Resultatet visar att barnperspektivet beaktas i endast tio procent av sammanlagt 134 

prövningar. I lite drygt hälften av det totala antalet domar synliggörs barnen heller inte 

som subjekt eller som särskilda individer med egna anspråk. I resterande fall 

uppmärksammas barnen genom deras behov, men då främst i referatet av de klagandes 

egna yrkanden. Av studiens resultat framgår även att domskäl med fokus på förälderns 

skyldigheter ges företräde framför ett särskilt beaktande av barns bästa. 

De i domarna frånvarande beskrivningarna av barnen kan i enlighet med 

rättssociologisk teori förklaras med en i förvaltningsrätten normrationell tillämpning av 

socialtjänstlagen. Pliktnormer, som anger de kriterier som bör uppfyllas för att rätt till 

bistånd ska anses föreligga, prioriteras på bekostnad av målinriktade lagar som ser till 

barns behov. Materiell rättsäkerhet med krav på beaktande av sociala värden får i 

förvaltningsrättens bedömningar stå i skymundan för en formell rättsäkerhet, som i 

första hand prövar själva legalitetsaspekterna av socialnämndens beslut. Studien visar att 

nya rättsprinciper och utfärdade riktlinjer gällande barns bästa förbises till förmån för en 

rättstillämpning rättfärdigad av ett i förvaltningsrätten traditionellt förfarande.  

 

 

 

Nyckelord: Barnperspektiv, ekonomiskt bistånd, förvaltningsrätt, rättsociologisk teori. 
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1. Inledning	  

Statistiska centralbyrån visar i sin årliga rapport för 2010 att det ekonomiska 

utanförskapet i Sverige under 2000-talet ökat från 8 till drygt 13 procent av 

befolkningen. Under samma tidsperiod har motsvarande siffra bland barn gått från 11 till 

15 procent. I takt med en barnfattigdom som stiger höjs också trycket på samhällets 

behovsprövade socialförsäkringssystem (Nyman, A & Sköld, L, 2010). Sedan 2006 har 

Sverige, som en delvis konsekvens av den ekonomiska krisen, sett en ökning av antalet 

hjälpsökande i behov av ekonomiskt bistånd. Parallellt med det stegrade behovet av 

hjälp har antalet barnfamiljer som lever på försörjningsstöd i det närmaste halverats 

sedan krisåren under 1990-talet (Socialstyrelsen, 2011). Dessa två tillsynes svårförenliga 

utvecklingstendenser leder till frågan om hur den ekonomiska biståndsprövningen i 

praktiken hänger samman med socialtjänstlagens uttalade målsättning om beaktande av 

barns bästa. Det här är en studie om hur ekonomiskt hjälpbehövande barn lyfts fram i 

förvaltningsrättens prövningar av försörjningsstöd. Vi vet att de hjälpbehövande barnen 

finns men syns de också i förvaltningsrättens domar och motiveringar av beslut? 

1.1 Problemformulering 
I den tredje artikeln i FN:s barnkonvention finner vi att läsa: ”Vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig det vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa 

komma i främsta rummet” (Unicef, 2011, s.14). Budskapet är tydligt, barnperspektivet 

ska beaktas och sättas främst när det kommer till myndighetsutövning. Sedan 1998 är 

beaktande av barnets bästa också infört i socialtjänstens portalparagraf. I socialtjänstens 

arbete med utredning och handläggning finns det tydliga direktiv om hänsynstagande till 

barnets bästa. I utredningar gällande barn har BBIC-metoden (Barns Bästa I Centrum) 

vuxit fram under senare år, med en grundtanke om att barnet inte kan glömmas bort om 

handläggaren följer metoden (Socialstyrelsen, 2006). När det gäller barn vars 

förälder/föräldrar uppbär försörjningsstöd är inte barnet i sig den sökande då endast 

myndiga personer kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Fokus hamnar istället på den 

vuxne sökande och eventuella barn som tillhör hushållet kommer automatiskt i andra 

hand, trots att barn som lever under knappa ekonomiska förhållanden löper större risk att 

påverkas negativt när det gäller utveckling och hälsa (Harju, 2005 & Lundström & 

Wiklund, 2000). Socialstyrelsen har utformat riktlinjer för hur socialsekreteraren bör gå 

till väga för att barnet ska synliggöras vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Detta 
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efter att regeringen har uttalat att även barnens situation bör uppmärksammas när vuxna 

vänder sig till socialtjänsten med en ansökan om försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 

2003). Socialstyrelsens rapport visar att socialnämnden alltför ofta ignorerar eller tar för 

lite hänsyn till barnets bästa vid handläggning av ekonomiskt bistånd där det finns barn 

med i hushållet (Socialstyrelsen, 2003).  

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut har rätt att överklaga det till 

förvaltningsrätten. Flertalet överklagande av avslag gällande ekonomiskt bistånd från 

socialnämnden inkommer till förvaltningsrätten varje år.1 Rätten tar då ställning till ett 

nytt beslut genom att avslag eller bifall tilldöms. Det finns inga liknande riktlinjer 

utfärdade för förvaltningsrätten likt det finns för socialtjänsten när det gäller vikten av 

att beakta barnperspektivet i domarna trots att ovan nämnda artikel i barnkonventionen 

också inbegriper domstolar. Socialsekreterare baserar sin professionella roll på 

kunskaper inhämtade via utbildning, egna erfarenheter, yrkesroller, normer och 

värderingar som etablerats i samhället. Jurister och domare har, förutom sin utbildning 

och sitt kunskapsfält med dess normer och värderingar, lagen att ta hänsyn till. När dessa 

två professioner möts finns det risk att barnet ”försvinner på vägen” och i värsta fall inte 

synliggörs alls i förvaltningsrättens slutgiltiga dom (Jacobsson, 2006, s.30f & Näsman, 

von Gerber & Fernqvist, 2009).   

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att, utifrån en innehållsanalys av förvaltningsrättens prövningar av 

ekonomiskt bistånd och med utgångspunkt i rättssociologisk teori, visa och förklara hur 

barn lyfts fram, berörs och beskrivs. Studien ämnar också att, utifrån ovannämnda 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter, visa och förklara hur ett beaktande av 

barns bästa i domarna kan sägas stå i relation till förvaltningsrättens motiveringarna av 

beslut.	  

 Uppsatsens frågeställningar är: 

1. Hur synliggörs barnet i förvaltningsrättens prövningar av ekonomiskt bistånd? 

2. Beaktar förvaltningsrätten barnperspektivet i prövningar av ekonomiskt bistånd? 

3. Om förvaltningsrätten beaktar barnperspektivet i sina prövningar av ekonomiskt 

bistånd, på vilket sätt gestaltas det i domarna? 

4. Hur beaktas barnens behov i relation till domskälen? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Studiens empiriska material visar att det i januari 2011 inkom 595 överklagande till Stockholms 
förvaltningsrätt gällande ekonomiskt bistånd.	  
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1.3 Uppsatsens disposition och ansvarsfördelning 
Uppsatsen inleds med studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. I det 

andra kapitlet redogörs för den metod som studien genomförs med. Materialinsamling, 

kategorisering, innehållsanalys och grundad teori beskrivs. Forskningsetiska 

övervägande avslutar denna del av uppsatsen. Detta avsnitt har vi tillsammans arbetat 

fram medan Niclas har skrivet själva texten. I kapitel tre redovisas tidigare forskning 

samt litteratursökning, detta kapitel har Sara haft ansvar för och författat. Kapitel fyra 

behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Här presenteras rättssociologiskt teori. 

Denna del har Niclas ansvarat för samt skrivit. I det femte kapitlet får läsaren en 

introduktion till FN:s barnkonvention, beskrivning av lagen gällande barnperspektiv och 

försörjningsstöd samt barnperspektiv i socialtjänstens handläggning av ekonomiskt 

bistånd. Bakgrunden har Sara ansvarat för och författat. I kapitel sex redovisas resultatet 

av studiens empiriska material. Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Sara har skrivit den 

första och andra delen som handlar om synliggörandet av barnet i domarna respektive 

barnperspektivet i domarna. Niclas har författat den tredje delen som behandlar 

barnperspektivet i relation till domskälen. Kapitel sju och åtta är uppsatsens analys och 

slutdiskussion. Dessa kapitel har författarna skrivit tillsammans. 

 
1.4 Begrepp 

Barn – Person under 18 år. 

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd – I texten används begreppen som synonymer.  

 

2. Metod  
2.1 Materialinsamling och urval 
Den insamlade empirin består av samtliga prövade beslut om ekonomiskt bistånd i 

Stockholms förvaltningsrätt under januari månad 2011, där ett eller flera barn ingår i 

hushållet. Att avgränsa det empiriska materialet till prövningar för en månad har varit 

nödvändigt med tanke på studiens tidsmässiga förutsättningar. Valet av den aktuella 

månaden motiveras med ren slumpmässighet. För materialinsamlingen besökte vi under 

två veckors tid förvaltningsrätten i Stockholm, där vi fick tillgång till arkivet över 

domar. I avsaknad av register eller databas att slå i, utfördes en manuell sökning bland 

de 34 pärmar som samlar samtliga prövade beslut för januari 2011. De bör sägas att 

förvaltningsrätten behandlar över 500 typer av mål och att majoriteten av dessa inte alls 
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gäller ämnet för undersökningen. De flesta ärenden rör försäkringslagen, LVU-mål, 

LVM-mål, laglighetsprövning enligt kommunallag, utlännings- och medborgarskapsmål 

(Staaf & Zanderin, 2011, s. 15). Överklaganden om ekonomiskt bistånd, och där olika 

stadsdelsnämnder står som motpart, utgör uppskattningsvis i genomsnitt mellan en 

tredjedel och en fjärdedel av varje pärm. I januari 2011 var det sammanlagda antalet 

pärmar med överklaganden till förvaltningsrätten 34 stycken. Vi förde, genom 

systematisk genomgång av varje fall där sakprövningen avser ekonomiskt bistånd, 

anteckningar över den klagandes kön och ålder, samt det rättsliga utfallet i varje mål. 

För att kunna sortera fram hushåll med barn sökte vi i varje dom efter formuleringar som 

direkt eller indirekt gav information om att ett eller flera barn ingår i hushållen. 

Upplysningar om eventuella barn kan utläsas i bakgrunden till besluten eller i den 

klagandes eget yrkande, antingen genom att själva skälet för ansökan om bistånd avser 

hjälp till försörjning av barn, eller att exempelvis tidigare ansökningar om 

föräldraförsäkring eller förskoleplats på annat sätt framgår i texten. Det bör understrykas 

att enbart de domar har plockats ut där vi klart kunnat avgöra att ett eller flera barn ingår 

i hushållet. Då det funnits tveksamheter kring huruvida barn ingår i hushållet har vi med 

nödvändighet valt att bortse från dessa domar. Stringensen i förhållande till urvalet har 

säkerligen medfört bortfall då vissa prövningar, där barn finns med i bilden, inte kunnat 

medräknas i underlaget. De för studien irrelevanta biståndsprövningarna har på detta vis 

sorterades bort från överklaganden där barn direkt eller indirekt finns berörda, antingen 

som en del av den biståndssökandes eget hushåll eller genom dennes umgängesrätt med 

eller underhållsskyldighet gentemot ett eller flera barn. Av sammanlagt 595 domar 

avseende biståndsprövning visade sig 134 vara ärenden där den klagande är förälder till 

minst ett barn som ingår i hushållet. 

2.2 Upplägget i domarna 

För att som läsare få en tydligare bild av innehållet i det empiriska materialet finns 

anledning att kort beskriva upplägget i domarna. Domens förstasida anger alltid längst 

upp det aktuella datumet och målnumret för domstolsförhandlingarna. Vidare utskrivs 

under rubriken klagande namn, personuppgifter och adress för den som överklagat 

socialnämndens beslut. I de fall två makar står bakom den sökta prövningen visas dessa 

som sökande 1 och sökande 2. I mitten på förstasidan anges under rubriken motpart den 

svarande stadsdelsnämnden i målet. Nedanför detta redogör förvaltningsrätten för den 

lagparagraf ärendet avser, det vill säga bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
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(2001:453). Längst ner på förstasidan framläggs det aktuella domslutet, vilket utrycks 

som avslag eller bifall alternativt åter till handläggning. Uttrycket åter till handläggning 

betecknar rättsliga utfall i vilka förvaltningsrätten anser att underlag för beslut saknas, 

då socialnämnden inte tillräckligt utrett den sökandes rätt till bistånd i en viss fråga. 

Nästa sida inleds av löpande text, oftast rubricerat som bakgrund. Här anges vilken typ 

av bistånd som söks, det vill säga om det sökta biståndet avser full riksnorm, kostnader 

för skälig levnadsnivå och livsföring i övrigt eller enbart vissa delar. Därefter ger 

förvaltningsrätten en kort sammanfattning av stadsdelnämndens motiveringar och beslut 

i ärendet. I ungefär hälften av domarna är förvaltningsrättens sammanfattning av 

socialnämndens utredning framlagda under rubriken bakgrund. I övriga fall ges denna 

del ett eget avsnitt i texten med rubriceringen utredning i målet. Under yrkanden 

sammanfattar domstolen den sökandes egen talan i frågan. Här ges en kort beskrivning 

av den klagandes anförda anledningar till att kräva det sökta biståndet samt dennes 

uppfattning av felaktigheten i socialnämndens beslut. I domarna framläggs 

avslutningsvis förvaltningsrättens egna resonemang, motiveringar och beslut. 

Förvaltningsrätten ställer här upp de i deras tycke relevanta lagparagrafer som kan 

relateras till domstolens slutsatser i form av domskäl. Som allra sista del anges vilka 

personer som gemensamt fattat de förvaltningsrättsliga besluten, det vill säga ordförande 

respektive nämndemän. Hur mycket plats bakgrund, yrkanden och domskäl tar i anspråk 

varierar mellan ett par enstaka rader till ibland hela sidor av text. 

2.3 Kategorisering och kodning  
I syfte att besvara studiens frågeställningar har det undersökta materialet skiktats och 

kategoriserats utifrån tre olika angreppssätt. Det bör för tydlighetens skull understrykas 

att de olika kategoriseringarna inte utgör undergrupper till varandra utan istället är 

separata uppdelningar av det sammanlagda antal prövningar som studerats. De 134 

domarna har granskats och analyserats med avseende på förvaltningsrättens (1) 

synliggörande beskrivningar av de i hushållen berörda barnen, (2) beaktande av 

barnperspektiv och (3) hänsynstagande till barnens behov i motiveringar av beslut. 

Nedan redogörs för vilka kategorier som tillhör respektive kategorisering.  

2.3.1 Kategorisering 1: Synliggörande av barnet 

För att få en uppfattning om hur barn synliggörs i förvaltningsrättens domar har det 

undersöka materialet delats i tre grupper. I vissa prövningar görs endast en antydan om 

barnens existens genom begrepp som föräldrapenning eller barnbidrag. Dessa domar 
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har grupperats som tillhörande kategorin (a) barnet synliggörs inte alls. Då barnen 

uppmärksammas mer uttryckligen, men fortfarande i svepande ordalag som exempelvis i 

uttrycket “hans två barn”, har domarna rubricerats som (b) barnet synliggörs genom 

opersonliga fakta. När barnet istället lyfts fram som särskilda subjekt med egna behov 

har dessa prövningar markerats (c) barnet synliggörs genom dess behov (se tabell 1). För 

kategorisering 1: synliggörande av barnet har viss inspiration inhämtats från Näsmans, 

von Gerbers och Fernqvists (2009) studie av barn i förvaltningsrättens domar. 

 
TABELL 1: Synliggörande av barnen 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Kategorisering 2: Barnperspektiv i domarna 

I avsikt att besvara frågan om huruvida ett barnperspektiv beaktas i förvaltningsrättens  

prövningar av ekonomiskt bistånd har en annan skiktning av materialet krävts. För att 

särskilja de domar där barnperspektivet är beaktat från övriga prövningar har vi här 

plockat ut de domar där orden barnperspektiv eller barnets bästa används i texten, eller 

där vi anser att förvaltningsrätten beslut är motiverat utifrån barnets bästa. Dessa domar 

har då sorterats som tillhörande kategori a (se tabell 2). Då nödprövning har beviljats, 

det vill säga då den sökande tilldelats pengar till mat eller hyra för att undvika en 

nödsituation, har vi valt att se detta som ett delvis beaktande av barnperspektiv, eftersom 

barns behov sträcker sig längre än till att ha tak över huvudet och få sin mun mättad.  

Dessa domar har sorterats som tillhörande kategori b (se tabell 2).  

 
TABELL 2: Barnperspektiv i domarna 
 

 

 

a) Barnet synliggörs inte alls 

b) Barnet synliggörs genom opersonliga fakta 

c) Barnet synliggörs genom dess behov 

a) ett barnperspektiv lyfts uttryckligen fram 

eller beslutet motiveras med barnets bästa 

b)  nödprövning har beviljats 
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2.3.3 Kategorisering 3: Barns behov i relation till domskäl 

För att få en närmare uppfattning om hur de olika domskälen i förvaltningsrättens beslut 

kan sägas relatera till barnens behov har materialet på nytt delats in grupper. De aktuella 

domarna har inom Kategorisering 3: Barns behov i relation till domskäl sorterats efter 

de fem vanligaste domskälen för avslag. Det handlar om att den biståndssökande 

föräldern a) inte stått till arbetsmarknadens förfogande b) kunnat tillgodose sina behov 

med egna inkomster c) inte bidragit fullt ut till utredningens slutförande d) kunnat 

erhålla försörjning av sin make/maka, eller att e) det sökta biståndet inte anses ingår 

under posten för skälig levnadsnivå (se tabell 3: Barnens behov i relation till domskäl).  

 
TABELL 3: Barnens behov i relation till domskäl 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få en tydligare uppfattning av urvalsprocessen och den för studien tredelade 

kategoriseringen av empirin illustreras den metodologiska processen med figur 1: Urval 

och kategorisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) inte stått till arbetsmarknadens förfogande 

b) kunnat tillgodose sina behov med egna inkomster 

c) inte bidragit fullt ut till utredningens slutförande 

d) kunnat erhålla försörjning av sin make/maka 

e) ingår inte under posten för skälig levnadsnivå 
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506	  domar	  totalt	  

	  	  	  134	  domar	  med	  barn	  

Kategorisering	  1:	  

Synliggörande	  av	  	  	  	  
barnet	  

	  

	  

Kategorisering	  2:	  

Barnperspektiv	  i	  
domarna	  

Kategorisering	  3:	  

Barns	  behov	  i	  
relation	  till	  domskäl	  

	  

Figur 1: Urval och kategorisering 

a) Barnperspektivet	  
lyfts	  uttryckligen	  
fram	  eller	  beslutet	  
motiveras	  med	  
barnets	  bästa	  

b) Nödprövning	  har	  
beviljats	  	  
	  
	  

	  

a) Det	  osynliga	  barnet	  
b) Barnet	  synig	  genom	  

opersonliga	  fakta	  
a) Barnet	  synlig	  som	  

behövande	  
	  

	  

a) Inte	  stått	  till	  
arbetsmarknadens	  
förfogande	  

b) Kunnat	  erhålla	  
försörjning	  på	  annat	  
vis	  

c) Inte	  bidragit	  till	  
utredningens	  
slutförande	  

d) Kunnat	  erhålla	  
försörjning	  av	  sin	  
make/maka	  

e) Övriga	  skäl	  
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2.4 Innehållsanalys som analysmetod 
För bearbetning och tolkning av domarnas textmässiga innehåll används en kvalitativ 

innehållsanalys. En viss kvantifiering av empirin förekommer också i och med 

redovisningen av för undersökningen väsentliga frekvenser och proportioner. Valet att 

använda en kvalitativ tillämpning i tolkningen grundar sig på studiens syfte, det vill säga 

att undersöka hur man vid förvaltningsrätten i frågan om försörjningsstöd synliggör barn 

och tar hänsyn till barnperspektivet vid bedömningar och beslut. I textanalysen är 

problemställningen avgörande för valet av kategorier (Watt Boolsen, 2007, kap 5). Det 

har många gånger inte varit självklart vilken grupp respektive dom bör tillhöra. 

Materialet har upprepade gånger lästs igenom för att därigenom lyfta fram och dryfta de 

tveksamheter och gränsfall som uppenbarat sig längs arbetets gång.  

2.5 Grundad teori 

I granskningen av förvaltningsrättens domar har grundad teori varit en källa till 

inspiration. Ur teoretisk och metodologisk synpunkt innebär grundad teori en kritik mot 

mer positivistiskt hållen samhällsforskning. Enligt metoden för grundad teori ska teorier 

genereras ur det undersökta materialet med en anpassningsbar känslighet inför den 

empiri som behandlas. Eftersom själva ämnet för uppsatsen är relativt outforskat har 

detta krävt en öppen kodning med utarbetande av egna kategoriseringar, generade från 

innehållet i de texter vi utgått ifrån (Bryman, 2009, s. 377). Här blir vi som forskare, 

med vår förförståelse av ämnet, en på sätt och vis integrerad del av de slutsatser som 

dras. Att inta en fullt ut distanserad hållning i förhållande till det undersökta materialet 

blir utifrån ett sådant kunskapsteoretiskt förhållningssätt en omöjlighet (Watt Boolsen, 

2007, s. 127f). För att däremot, i bästa mån, stärka studiens reliabilitet har öppenhet och 

tydlig transparens i fråga om tillvägagångssätt varit av yttersta vikt (Bryman, 2009, s. 

376). Vi har under processens gång prövat oss fram genom att testa olika framkomliga 

vägar och analytiska ingångar. Analysen har skett parallellt med insamling av material 

och successivt resulterat i utvecklandet av en för oss användbar begreppsapparat. I 

sökandet efter mönster har vi i enlighet med traditionen för grundad teori låtit materialet 

”tala för sig själv” (Watt Boolsen, 2007, s. 128). Genom systematiskt testande av olika 

kategoriseringar har kategoriernas giltighet och relevans hela tiden prövats på nytt i 

samband med nästa läsning. Målsättningen att låta empirin generera sina egna kategorier 

har varit ett sätt att försöka förstärka intersubjektiviteten i förhållande till resultaten. Att 

den empiri som studerats endast avser en månads prövningar bör innebära försiktighet i 
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fråga om generella slutsatser. Ett bredare undersökningsunderlag skulle självklart ha 

givit högre reliabilitet åt de resonemang som framläggs. Men, det knappa underlaget till 

trots, får resultaten ändå sägas ge en tydlig fingervisning om typiska mönster i domarna, 

som i sig har att göra med ett i förvaltningsrätten standardiserat sätt att ta sig an 

granskning av ärenden.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 
De domar som utgör studiens undersökningsmaterial är alla offentliga handlingar. Den 

offentlighetsprincip som i sig möjliggör undersökningen kan för de biståndssökande som 

ingår i studien innebära en risk för utsatthet. De berörda personerna omnämns i domarna 

med både personnummer och namn och får på ett integritetskänsligt sätt sina 

ekonomiska och sociala svårigheter beskrivna och analyserade i text. Det är därför 

viktigt att påpeka att alla granskade domar behandlas på ett avpersonifierat sätt, genom 

en aggregerande sammanställning av resultat och analys. Namn och personuppgifter har 

systematiskt uteslutits och varje dom har, i beaktande av konfidentialitetskravet, försetts 

med en egen kodnyckel från 1 till 134. Vilken kodnyckel som hör till respektive 

diarienummer redovisas inte uppsatsen, men finns att begäras ut vid eventuell 

replikering av undersökningen. Samtyckeskravet blir svårt att tillmötesgå då kontakt 

med samtliga aktuella individer sannolikt skulle skapa mer oro än tillförsikt hos de 

berörda. Nyttjandekravet får anses beaktat då den aktuella informationen inte används  

annat än för själva uppsatsens syfte (Bryman, 2009, kap. 22).  

 

3. Bakgrund 
3.1 FN:s konvention om barns rättigheter  

1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. Sverige var ett av de första länderna i 

världen som antog denna konvention i lagen. Ratificerandet ledde till att barnets bästa 

infördes i socialtjänstens portalparagraf 1998. Konventionen består av 54 punkter och 

dess syfte är att lyfta fram det enskilda barnets behov och rättigheter. Barnkonventionen 

skall ses som en helhet där alla delar är lika viktiga (Unicef, 2011). De sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheterna uttrycker en målsättning där varje stats olika 

grad av resurser och utvecklingsnivå påverkar genomförandet. Detta till skillnad mot de 

politiska och medborgerliga rättigheterna som är mer absoluta till sin karaktär. Exempel 

på sådana rättigheter är rätten till bostad, kläder, mat, hälsa och utbildning. För en 

välfärdsstat som Sverige innebär det att ambitionen och målsättningarna måste vara 
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höga vad gäller att beakta barnets bästa och tillgodose deras rättigheter (Andersson 

2004, s. 11). Barnkonventionen bygger på fyra huvudprinciper; rättigheterna i 

konventionen gäller varje barn och samhället ska aktivt arbeta mot alla former av 

diskriminering mot barn, barnets bästa ska komma i centrum, varje barn har rätt till liv 

och utveckling och barnets rätt att få komma till tals i alla frågor som rör dem (Unicef, 

2011). I den tredje artikeln finner vi att läsa: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig det 

vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” 

(Unicef, 2011). Detta innebär inte att barnets bästa alltid ska vara avgörande när det 

gäller till exempel myndighetsutövning eller mål i domstolar men om andra intressen har 

tillåtits väga tyngre måste det ändå framgå att barnets bästa ändå har vägts in i 

bedömningen. Beslutande myndigheter bör därför i så stor utsträckning som möjligt 

försäkra sig om att barnets bästa har beaktats och redovisats i beslutsprocessen 

(Andersson, 2004, s.12). Ett sätt att i praktiken omsätta barnkonventionens krav på 

barnets bästa är att göra särskilda barnkonsekvensanalyser inför beslut som rör barn. Det 

innebär en slags förhandsprövning av de konsekvenser beslut eller utredningar får för 

barnet, det vill säga att man på ett strukturerat sätt ”tänker efter före” samt gör en 

prövning av barnets bästa (Rasmusson 2001, s. 79f).  FN:s barnkommittés 

rekommendation är att använda detta som ett verktyg i alla beslut inom myndigheter, 

domstolar, kommuner och landsting som rör barn. 

Artikel tolv rör principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter (Unicef, 2011). 

Denna artikel betonar barns rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör dem. 

Barnet ska alltså få en möjlighet att höras, antingen direkt eller via en företrädare, och 

utifrån vad som är förenligt med ett lands lagstiftnings procedurregler i alla domstols- 

och administrativa förfaranden som rör barnet (Rasmusson 2001, s. 19). Vidare berör 

artikel 27 barnens rätt till en skälig levnadsstandard och artikel 31 rätten till kultur, vila 

och fritid, lek och rekreation (Unicef, 2011). 

1999 beslutade riksdagen att anta en nationell strategi för att förverkliga 

barnkonventionen i Sverige. Detta innebär för kommuner och landsting att man bör 

erbjuda utbildning och fortbildning gällande barnkonventionen samt att man bör inrätta 

strukturer för att tydliggöra barnperspektivet i beslutsprocesser (Rasmusson, 2001, s. 7). 
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3.2 Barnperspektivet i socialtjänstlagen och i socialtjänstens 
handläggning av ekonomiskt bistånd 
Två av barnkonventionens huvudprinciper finns sedan 1998 införda i socialtjänstlagen, 

detta som en följd av att FN:s konvention hade ratificerats 1990. I socialtjänstlagens 

portalparagraf finner vi att läsa: ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver” (2001:453). Vidare står det i tredje kapitlet 5§ SoL : 

”När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. 

Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande till dess ålder och mognad” (2001:453).  

Regeringen påpekar i sin proposition inför 1998 års nya socialtjänstlag att ett stärkt 

barnperspektiv också innebär ett omvänt förhållande, vilket betyder att barnet situation 

måste uppmärksammas även när den vuxne vänder sig till socialtjänsten med ansökan 

om försörjningsstöd eller annat bistånd till familjen (Regeringens proposition 

1996/97:124, s. 100). Det finns ingen vidare förklaring till hur detta konkret ska gå till 

eller vad det egentligen innebär.  

I socialtjänstens arbete har barnperspektivet traditionellt beaktas när barnet själv är 

föremål för insatser. När det gäller försörjningsstöd är det den vuxne som ansöker och är 

därför den som först och främst står i fokus för handläggningen, därför har 

barnperspektivet inte tidigare varit lika aktuellt i dessa ärenden. Med lagförändringen 

1998 och ett införande av barnperspektivet i portalparagrafen bör och ska lagen tolkas så 

att barnets bästa ska beaktas även när det gäller handläggning och utredning av 

försörjningsstöd när barn finns i hushållet, eftersom barnet blir direkt drabbat när 

vårdnadshavaren befinner sig i en ekonomisk utsatt situation. Forskning visar att barn i 

familjer med svag ekonomi löper större risk att bli påverkade negativt i sin hälsa och 

utveckling än barn som växer upp i familjer med en mer tryggad ekonomi (Lundström 

&Wiklund, 2000, Lagerberg & Sundelin, 2005, Harju, 2008, Socialstyrelsen, 2003).  

I socialtjänstlagens kapitel rörande ekonomiskt bistånd berörs eller nämns inte 

barnen, fokus ligger istället på den enskilde vuxne som kan komma att ha rätt till 

försörjningsstöd. Socialstyrelsen har däremot utarbetade riktlinjer för hur socialtjänsten 

ska gå till väga när barn finns i hushållet då försörjningsstöd är aktuellt (Socialstyrelsen, 

2010, s. 20f & Socialstyrelsen,  2003). Dessa riktlinjer belyser att barnens situation alltid 

ska uppmärksammas i alla utredningar där de är berörda. Handläggaren måste alltså 

uppmärksamma barnperspektivet också när vuxna med barn i hushållet vänder sig till 

socialtjänsten med ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen tydliggör i sina 

riktlinjer att det viktigaste är att alltid synliggöra barnet i sina utredningar och det bör 
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finnas en tydlig koppling till hur hushållets ekonomiska villkor påverkar barnet. För att 

säkerställa att barnperspektivet har uppmärksammats ställs krav på att socialtjänsten ska 

dokumentera hur barnens intressen har beaktats, vilka övervägande som har gjorts och 

hur detta har påverkat beslutet. Detta ska göras oavsett om bistånd har beviljats eller inte 

(Socialstyrelsen 2010, s. 20f). 

I socialstyrelsen rapport Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd 

(2003) resoneras det kring hur barnen kan uppmärksammas i samband med 

socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Författarna menar att det måste finnas ett 

ansvarstagande både på ledningsnivå och på handläggarnivå. Chefer måste verka för att 

bra förutsättningar kan skapas för att utveckla barnperspektivet i arbetet. I handläggarnas 

arbete är det viktigt att barnen uppmärksammas mer konkret i handläggningen 

(Socialstyrelsen, 2003, s. 33). Det ligger också i socialtjänstens ansvar att göra 

ansträngningar för att få föräldrarna självförsörjande, detta bör göras genom att 

samarbeta med andra myndigheter för att nå resultat. Detta kan ses som en del i arbetet 

med ett barnperspektiv då bättre ekonomi gagnar även barnet (Socialstyrelsen, 2003, s. 

33). Socialstyrelsens råd är också av mer konkret karaktär. På handläggarnivå 

rekommenderas bland annat att göra hembesök för att bedöma vilket bistånd familjen 

behöver med hänsyn till barnets behov samt att bevaka barns behov inom särskilt viktiga 

områden som boende, hälsa och fritidsaktiveter (Socialstyrelsen, 2003, s. 8). Rapporten 

påpekar att barnperspektivet generellt inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning i 

socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2003, s. 17). 

 

3.3 Socialtjänstlagen och rätten till försörjningsstöd 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Dess uppgift är att fungera 

som komplement när samhällets generella stödinsatser inte räcker till. Försörjningsstödet 

ska ses som ett tillfälligt bistånd under kortare perioder av försörjningsproblem 

(Regeringens proposition 1996/97:124, s. 80f). Rätten till ekonomiskt bistånd fastslås i 

socialtjänstlagen enligt 4 kap 1 § (2001:453). 

1990-talets krisår med massarbetslöshet mynnande ut i en förändrad socialtjänstlag år 

1998. Lagen var en del av de offentliga åtstramningar som blev konsekvensen av den 

ekonomiska krisen och som innebar tydliga förändringar vad gällde kommunernas 

ansvarstagande för arbetslösa som erhöll ekonomiskt bistånd.  Förändringarna har 

inneburit en ideologisk förskjutning som resulterat i konsekvenser för den enskilde 

individen (Salonen, 2009, s. 67).  I 1982 års socialtjänstlag står det att den enskilde har 
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rätt till bistånd ”för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan 

tillgodoses på annat sätt” (Börjeson, 2010, s. 149). I den ändrade lagen 1998 finner vi att 

läsa: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd…” (Börjeson, 2010, s. 149). Den genomgripande förändringen 

och det som åtstramningen bestod av var alltså att inte bara en prövning av den 

ekonomiska situationen krävdes utan även att individens förmåga att själv kunna 

förändra sin situation eller inte skulle bedömas. 

I lagförändringen 1998 tydliggjordes också vad försörjningsstödet skulle inbegripa 

genom att införa det som kallas riksnorm. Anledningen var att skapa en enhetlighet 

mellan kommunerna men också för att kunna få en bättre kontroll över utgifterna. 

Riksnormen är det som reglerar den del av försörjningsstödet som innebär regelbundet 

återkommande utgifter för hushållet, såsom livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, 

förbrukningsvaror, hälsa och hygien, telefon, tidning och TV (2001:453). Riksnormen 

fastställs varje år av regeringen som grundar beloppet på konsumtions- och prisstudier 

som Konsumentverket gör (Socialstyrelsen, 2010, s. 39). 2012 års riksnorm är 2920 

kronor för ensamstående vuxen och 5270 kronor för sammanboende vuxen 

(Socialstyrelsen, 2012). Finns det barn i hushållet tillkommer en summa för varje barn. 

Utöver riksnormen innefattar försörjningsstödet rätt till bistånd för skäliga kostnader 

utanför riksnormen. Det är kostnader som kan variera mellan hushåll och inbegriper 

utgifter för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 

fackförening eller arbetslöshetskassa (2001:453). Den tredje delen i rätten till bistånd 

enligt 4 kap 1 § SoL är det som kallas för livsföring i övrigt. Det innefattar alla de behov 

som individen kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå men som inte ingår i 

försörjningsstödet. Vanligen rör det sig om mer tillfälliga och/eller oväntade utgifter 

som tandvård eller kostnader för glasögon (se figur 2 för uppdelning av rätten till 

bistånd). 
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kan vara svårt att skilja mellan bestämmelser fastställda i lag, målsättnings-
stadganden och allmänna policyuttalanden.55

Den viktigaste skillnaden mellan rättighetslagstiftning och skyldighets-
lagstiftning handlar dock om möjligheten att överklaga. Lagen är en rättig-
hetslag när den enskilde genom överklagande enligt förvaltningslagen har
möjlighet att få sitt ärende överprövat. Det innebär att domstolen kan pröva
beslutet i dess helhet och sätta ett nytt beslut i dess ställe. Domstolen kan med
andra ord göra en fullständig omprövning av beslutet. Ett beslut som fattas
på grundval av skyldighetsreglering inom det kommunala området kan bara
överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. En laglighets-
prövning innebär att domstolen endast prövar lagligheten men inte lämplig-
heten av ett beslut. Inte heller kan domstolen sätta ett annat beslut i det
överklagade beslutets ställe. Beslutet kan enbart upphävas eller fastställas.56

Lagens bestämmelser kan alltså prövas genom två olika regelsystem.
Socialtjänstlagen innehåller således regler både om den enskildes rättig-

heter och möjligheter i förhållande till myndigheten samt myndighetens
skyldigheter och befogenheter i förhållande till den enskilde.

Rätt till bistånd
Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § SoL. I denna paragraf
anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning (försörj-
ningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Rätten till försörjningsstöd preci-

Lagens uppbyggnad 3

Rätt till bistånd
4 kap. 1 § SoL

Försörjningsstöd Livsföring i övrigt

Riksnorm
4 kap 3 § första
stycket p.1

Skäliga kostnader
utanför riksnormen
4 kap. 3 §
första stycket p. 2

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

35

55 Se t.ex. Holmberg (1990) s. 190–203, Riberdahl (1993) s. 153–172. 

56 Prop. 1996/1997:124 s. 43–44.

 

 Figur 2: Rätt till bistånd 

 

2002 trädde ytterligare en ny socialtjänstlag i kraft. Få förändringar rörde 4 kap. 1 § 

SoL, den mest väsentliga ändringen var att rätten att överklaga i princip återgick till det 

som gällde före 1998 års lagändring, det vill säga att alla beslut ska kunna överklagas 

enligt förvaltningslagen (Socialstyrelsen, 2010, s. 14). 

Stommen i socialtjänstlagen är dess portalparagraf som uttrycker SoL:s mest viktiga 

princip, nämligen att varje människa i första hand har ansvar för sitt eget liv (2001:453). 

Det är ett av de grundläggande målen för socialtjänstens samtliga verksamheter. Tanken 

vilar på en demokratisk princip att varje människa har inneboende möjligheter till 

personlig utveckling. I socialtjänstens fjärde kapitel rörande rätten till bistånd 

återspeglas portalparagrafens signum att individen ska ta ansvar för sitt eget liv genom 

att först och främst tillgodose sina behov själv (2001:453). Det krävs alltså enligt lagen 

att individen ska göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning för att 

ha rätt till försörjningsstöd. Vidare uttrycker lagen att ekonomiskt bistånd ska utformas 

så att den stärker individens resurser att leva ett självständigt liv (2001:453). Det 

viktigaste sättet att själv tillgodose sina egna behov är att tillförskaffa sig en inkomst 

genom att arbeta. Om personen är arbetslös bör socialtjänsten kräva att han eller hon står 

till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är beredd att ta anvisat arbete. Den 

enskilde har inte rätt att tacka nej till anvisat arbete och samtidigt upprätthålla 

försörjningsstöd. I detta krav ingår också att den enskilde bör delta i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som exempelvis praktik eller 

arbetsmarknadsutbildning. Grundutbildning i svenska och det som kallas 

arbetssökarverksamheter bör också räknas dit. Uteblir personen från någon av dessa 
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aktiviteter utan giltigt skäl upphör vanligen försörjningsstödet. Detta ska dock inte ses 

som generella krav som kan ställas på samtliga personer som ansöker om ekonomiskt 

bistånd i alla situationer. Socialtjänsten måste göra en individuell bedömning av varje 

enskilds ansökan (Socialstyrelsen, 2010, s. 84ff).2 

 

4. Tidigare forskning 
Ytterst lite forskning rör barnperspektiv kopplat till ekonomiskt bistånd. Därför har vi 

också vidgat våra sökningar och tittat på forskning som rör barnperspektivet eller 

ekonomiskt bistånd inom andra områden i socialt arbete. Vad gäller forskning rörande 

ekonomiskt bistånd har vi bortsett från den forskning som rör socialtjänstens 

organisation, om bemötande och samtal inom försörjningsstöd eller forskning rörande 

hur personer med långvarigt ekonomiskt bistånd kan tänkas komma ut i arbete. Däremot 

har forskning beträffande de aktiveringskrav som ställs på individen för att 

tillhandahålla ekonomiskt bistånd varit av vikt, detta då vi delvis i undersökningen 

studerar förvaltningsrättens domskäl som ofta är kopplade till krav på aktivering. Vi har 

delvis tittat på studier som rör barnfattigdom, men då i huvudsak kopplat till långvarigt 

ekonomiskt biståndstagande. Barndomsforskning är ett område inom sociologin som för 

denna uppsats har varit relevant, likaså en del av den forskningen inom socialt arbete 

som bygger på rättsliga studier. 

 

4.1 Litteratursökning  
Vi har huvudsakligen letat efter svensk litteratur inom vårt forskningsområde. Detta på 

grund av att vårt ämne är förknippat med svensk lag och svensk förvaltning. Lagstiftning 

och myndighetsutövning ser annorlunda ut i olika länder därför blir internationell 

forskning kring just det området svårt att applicera på vår studie. Detsamma gäller 

barnperspektivet då det också skiljer sig från andra länder. Utländska sökmotorer har 

därför inte använts i vårt letande efter tidigare forskning. Vi har sökt efter litteratur i 

databaserna Libris, SocialVetenskap, DIVA och Artikelsök. I databasen Libris 

uppkommer det sex träffar vid användning av sökorden ekonomiskt bistånd och 

barnperspektiv i kombination. Samtliga träffar är rapporter från FoU-enheter eller 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsens rapport Barnperspektiv vid handläggning av 

ekonomiskt bistånd är den litteratur av de få träffar vi fick som har varit användbar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Arbetssökarverksamhet är vanligen arbetsförmedlingens så kallade jobbtorg.	  
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Barnperspektiv och socialtjänst ger tre träffar i databasen Libris, var av en har varit 

relevant för denna studie. Vidare har vi sökt på ord som barnfattigdom, förvaltningsrätt, 

barnets bästa, försörjningsstöd, socialtjänst, barnperspektiv och ekonomiskt bistånd, var 

för sig och i kombination. Barnperspektiv är ett vanligt förekommande begrepp och 

används inom ett flertal discipliner, där av många sökträffar (59 stycken). Få verk har 

dock sorterats ut med relevans för vår undersökning. Detsamma gäller sökorden 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd (257 träffar) och socialtjänst. Det flesta träffar 

avser årsstatistik kring utbetalat ekonomiskt bistånd. Ytterst få av dessa träffar har varit 

relevanta för vår studie. Vi har också fått tips och idéer kring litteratur och forskning 

genom referenslistor i litteratur. I flertalet av de studier vi tittat på har vi upptäckt att 

många refererar till samma forskare, det har gett oss vägledning till vad som är aktuell 

och relevant forskning för vårt undersökningsområde. Sammantaget säger de få 

sökträffar något om att barnperspektiv kopplat till ekonomiskt bistånd, socialtjänst 

och/eller förvaltningsrätt är ett tämligen outforskat område inom socialt arbete.  

 

4.2 Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd 
I den forskning som rör hur barnets bästa beaktas i samband med ekonomiskt bistånd 

framkommer det att barnperspektivet inte uppmärksammas tillräckligt då det gäller dels 

handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2003) och dels i 

förvaltningsrättsliga domar rörande försörjningsstöd (Näsman, von Gerber & Fernqvist, 

2009). Berörd beskriven frånvarande – hur länsrättens domar beskriver barn i 

ekonomiska biståndsärenden (2009) är en delrapport från Näsman, von Gerber & 

Fernqvist, forskning om barnfattigdom. Den visar bland annat att barns rättigheter enligt 

barnkonventionen, att få ge uttryck för sin uppfattning i frågor som berör dem med 

hänsyn till deras ålder och mognad, inte tillgodoses i processer om ekonomiskt bistånd. 

Författarna menar att orsaken till det är bland annat att socialtjänsten och 

förvaltningsrätten ser ekonomiskt bistånd som en fråga enbart för vuxna (Näsman, von 

Gerber och Fernqvist, 2009, s. 41f). I socialstyrelsen rapport används samma förklaring 

till att barnets bästa och behov blir eftersatt i socialtjänstens handläggning av 

försörjningsstöd. Barnet faller bort då det är föräldern som är föremål för handläggning i 

egenskap av sökande. Det sker trots att det i socialtjänstlagen uttrycks att barnets bästa 

alltid ska beaktas i åtgärder som rör barn. Rapporten har utformat riktlinjer för hur 

barnperspektiv ska beaktas i handläggning vid ekonomiskt bistånd på lednings- och 

handläggarnivå (Socialstyrelsen, 2003). Vidare har socialstyrelsen utformat riktlinjer 
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och stöd generellt när det gäller handläggning och rättstillämpning avseende 

försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2010). Där beskrivs också vikten av att tillämpa ett 

barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2010, s. 20ff).  

Litteratur visar på att knapphändig svensk forskning finns vad gäller hur barn 

påverkas av att växa upp med föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd eller på annat 

sätt lever under knappa ekonomiska förhållanden (Harju, 2008 & Lundström & 

Wiklund, 2000). Den forskning som finns visar att fattigdom och ekonomiskt 

biståndstagande är två riskfaktorer i mängden för barns möjlighet till god hälsa och 

utveckling. Det är oftast mängden riskfaktorer som ökar risken för problem (Lundström 

och Wiklund, 2000, s.39f & Lagerberg och Sundelin, 2000). Harju belyser i sin 

kunskapsöversikt över knapp ekonomi ur barns perspektiv att de generella tendenserna i 

forskningen visar att sociala relationer tycks vara mycket viktiga för barnen och att 

begränsad ekonomi påverkar deras möjligheter att kunna vara tillräckligt socialt 

delaktiga. Barnen upplever det också ofta som problematiskt i skolan då framförallt den 

synliga bristen på pengar kan bli uppenbar. Det finns en rädsla för att bli retad och 

mobbad (Harju 2008, s. 7f). Andreas Andersson har genom en intervjuundersökning 

studerat hur ett långvarigt behov av försörjningsstöd kan påverka föräldraskapet, samt 

hur barnens behov kan tillgodoses under det ekonomiska biståndets ramar (Andersson, 

2004). Detta förklaras genom en primär och en sekundär påverkan. Den primära 

påverkan beskrivs som den påverkan som den rent ekonomiska situationen har på 

föräldraskapet. Den sekundära påverkan behandlar hur föräldraskapet påverkas av 

förhållanden som inte har med den rent ekonomiska situationen att göra, utan hur 

försörjningsstödet som företeelse påverkar föräldraskapet. Anderssons slutsats är att de 

intervjuade föräldrarna i första hand prioriterar barnens behov. Vilket betyder att 

föräldrarna i princip inte har några ekonomiska resurser till sitt eget behov (Andersson 

2004, s. 63ff). 

Pia Milton påvisar i sin avhandling Arbete i stället för bidrag? Om aktiveringskraven 

i socialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna att välfärdssystemet har 

omprövats och förändrats i Sverige under de senaste decennierna. Högre krav ställs på 

medborgarna att ansvara för sin egen försörjning och som villkor för ekonomsikt bistånd 

ställs tydligare krav på motprestationer av klienterna. I praktiken innebär det att 

socialtjänsten har rätt att ställa krav på att klienterna aktivt söker arbete eller deltar i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Milton, 2006). 
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4.3 Barndomsforskning och barns delaktighet 
Synen på barn och barndom har förändrats över tid. Tidigare sågs barnet som ett passivt 

objekt för vuxnas uppfostran och omsorg. Idag uppfattar vi barnet mer som ett aktivt 

subjekt med handlingsförmåga och som genom sin självständighet kan interagera med 

sin omvärld (Bäck-Wiklund, 2009, s. 29). Detta dels som en följd av ett allt mer 

individualiserat samhälle men också som en konsekvens av ratificerandet av FN:s 

barnkonvention. Att barnet ses som ett aktivt handlande subjekt är också en del av det 

faktum att vi ser barnet som medskapare i relationer och till sina egna livsvillkor (Bäck-

Wiklund, 2009, s. 27 ff). Sociologen Jens Qvortrup har uppmärksammat hur barn i 

tidigare både nordisk och internationell forskning och statistik inte har räknats i sig 

själva. Qvortrup menar att familjens makt över barnet ofta har överskuggat dessa till 

graden av osynlighet. I sin ansats att beskriva barns gemensamma nämnare och särdrag 

och vad som skiljer yngre från vuxna, har han märkt hur familjen eller modern ofta fått 

stå som representant för barnet i statistiken. Som möjliga orsaksförklaringar pekar 

författaren på hur psykologiska teorier om barns omogenhet och inkompetens i 

kombination med statistikens beroendebegrepp har resulterat i detta förbiseende av 

barnen som egna subjekt (Qvortrup, 1994, s. 37). 

Inom barndomsforskningen ser man barndomen som en social konstruktion där barn 

är en social kategori i samhället vars förutsättningar och liv bör vara på samma villkor 

som för andra sociala kategorier (Qvortrup, 1994 & Näsman, 2004). Barn ses som 

aktörer som själva skapar mening, tolkar sin värld, reflekterar och agerar. På ett 

allmänpolitiskt plan kan FN:s barnkonvention ses som ett uttryck för denna utveckling 

av synsättet på barn (Näsman, 2004, s. 58). Sociologen Elisabeth Näsman för en 

diskussion kring barns delaktighet kopplat till demokratibegreppet och menar att den 

demokratiska dialogen bygger på att allas kunskaper, erfarenheter och åsikter behövs för 

att nå bra beslut. Även barn ska ha möjlighet att bli informerad så att de kan delta, få 

yttra sig och bli lyssnad till med respekt och på så sätt uppnå delaktighet. Detta bygger 

på att vuxna ser barn som aktörer och att de också tillåter dem vara det (Näsman, 2004, 

s. 65). 

 

4.4 Socialt arbete och rättsliga studier 

Forskning visar att det kan uppstå problem i kommunikationen mellan socialsekreterare 

och jurister på grund av olika synsätt baserade på professionstillhörighet (Jacobsson, 

2006). Maritha Jacobsson förklarar det i sin avhandling rörande 
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tvångsomhändertaganden utifrån begreppen terapeutisk och rättslig logik. 

Socialsekreterare utgår från terapeutiska bedömningar och kopplar inte dem i tillräckligt 

hög utsträckning till de lagliga omständigheter som måste vara uppfyllda för att ett 

tvångsomhändertagande ska kunna komma till stånd. Juristerna i sin tur ställer få eller 

inga granskande frågor till handläggaren avseende den utredning som ligger till grund 

för ett eventuellt omhändertagande. Frågorna ställs istället direkt till den enskilde 

individen som därmed blir ytterligare granskad. Jacobsson menar att det kan leda till att 

klienten känner sig kränkt. Det är den terapeutiska logiken som dominerar och 

argumentation för en rättslig logik saknas i hög grad, både från advokatens respektive 

handläggarens sida. Trots detta finner domstolen ständigt att de rättsliga kriterierna för 

tvångsingripande är uppfyllda. Kvaliteten på den rättsliga prövningen av 

tvångsomhändertagande är därför inte tillfredsställande enligt Jacobsson. (Jacobsson, 

2006). 

 Titti Mattsson har i sin avhandling sammanställt och analyserat 

familjehemsplacerade barns rättsliga ställning i Sverige (Mattsson, 2006). Mattson 

synliggör i sin studie barnet som ett subjekt med grundläggande rättigheter och behov 

samt klarlägger de familjehemsplacerade barnens behov av rättssäkerhet och 

integritetsskydd. Mattson använder sig av traditionella rättskällor som tillämplig 

författningstext, förarbeten och rättspraxis, genom dessa rättskällor belyser hon barnens 

rättigheter och pekar på att lagstiftningen anger tydligt att barn ska betraktas som subjekt 

i tidig ålder med samma rätt till rättsskydd och integritet som en vuxen person. 

Författaren lyfter fram och diskuterar barnen som aktörer i svensk rätt och poängterar 

barnens rättighet till handlingsfrihet. Då barns aktörskap är förknippat med dess 

handlingsfrihet är det inte konstant och måste därför bland annat bero på barnets ålder 

och mognad. Mattsson belyser också att lagstiftarens krav på att se barn som subjekt och 

aktör innebär att man ska se till varje enskild individ och dess specifika behov. Det är 

inte gott nog att luta sig på allmänna föreställningar om vad som är bra för barn vid en 

viss ålder eller utifrån kön när beslut fattas (Mattsson, 2006). 

 

4.5 Sammanfattning av det aktuella kunskapsläget 
Forskning gällande barnperspektiv och ekonomiskt bistånd är knapphändig. De aktuella 

studier som finns visar att barnets bästa inte uppmärksammas tillräckligt varken i 

handläggares utredningar av ekonomiskt bistånd eller i förvaltningsrättsliga domar. 

Forskning pekar på att fattigdom och ekonomiskt biståndstagande är två riskfaktorer i 
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mängden rörande barns möjlighet till god hälsa och utveckling. Den övergripande 

trenden idag när det gäller synen på barn och barndom är att barn ska ses som ett aktivt 

subjekt och en aktör med handlingsförmåga. Barndom ses inom sociologin som en 

social konstruktion. Det är av stor vikt att se till barnens handlingsfrihet och dess 

aktörskap även i rättsliga processer. Rättsliga studier inom socialt arbete pekar på att 

problem kan uppstå i kommunikationen mellan jurister och socialsekreterare utifrån 

professionernas olika synsätt vilket kan få till följd att klienten drabbas negativt. 

 

5. Teoretiska perspektiv  
5.1 Rättsociologisk teori 
I syfte att förstå förvaltningsrättsligt beslutsfattande gällande ekonomiskt bistånd där 

barn ingår i hushållen, finns anledning att anlägga ett rättssociologiskt perspektiv på 

lagverket och närmare studera de normer som utgör grunder för beslut. I analysen av 

förvaltningsrättens behandlingar av prövningar har vi utgått från en rättsociologisk 

gränsdragning mellan olika typer av rättsliga argumentationsmodeller, där en 

normrationell argumentering står i kontrast till en mer ändamålsenlig ansats (Hydén, 

2002, s. 146ff). Skillnaden i argumentationsmodeller har i sig att göra med spänningen 

mellan rättstat och välfärdsstat, där den senare utvecklats i syfte att skydda 

medborgarens sociala och ekonomiska rättigheter. I fråga om välfärdstatens förhållande 

till rätten blir det också nödvändigt att titta närmare på de olika typer av rättsliga skydd 

som begreppet rättsäkerhet implicerar.  

  

5.1.1 Rättsregler och normer 

Rättsociologen Håkan Hydén beskriver i sin bok Rättsociologi som rättvetenskap (2002) 

hur statlig och kommunal styrning över samhällelig verksamhet schematiskt kan indelas 

i tre områden; konstituerande regler samt handläggnings- och handlingsregler. De 

konstituerande reglerna bestämmer i stora drag vilka som ska bestämma, men också hur 

förvaltningen ska organiseras med avseende på resurser och personal. 

Handläggningsreglerna avgör, som namnet antyder, de formella reglerna för själva 

förfarandeprocessen genom vilka olika uppgifter utförs; beredning, beslutsfattande, 

verkställighet och besvärsregler. Slutligen har vi handlingsreglerna som sätter ramar för 

själva besluten och dess innehåll.  
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De lagar som utgör handlingsregler och bestämmer vad som skall göras inom 

förvaltningen, består av antingen plikt-, avvägnings eller mål-medelnormer. Pliktnormer 

kännetecknar den typ av lag där rättsföljd automatiskt följer av rättsfakta och riktar sig 

till medborgare, domstolar och andra beslutsorgan genom att påvisa vad som är påbjudet 

eller förbjudet i olika situationer. Som exempel kan nämnas 1 kap. 4 § SoL som 

uttryckligen säger att ”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” (2001:453). Avvägningsnormerna har i 

sin tur att göra med vilka intressen som skall beaktas vid beslutsfattande och hur olika, 

ibland motstridiga intressen, skall vägas emot varandra. Avvägningsnormer kan i vårt 

sammanhang exemplifieras med 1 kap. 2 § SoL som utrycker att “när åtgärder rör barn 

ska särskilt beaktas vad hänsyn till lagen kräver” (2001:453). Avslutningsvis har vi den 

tredje typen av handlingsregler som i lagen är formulerade som mål-medelnormer. 

Dessa lagar uttrycker mer eller mindre preciserade målangivelser, men ger oftast lite 

information i övrigt om vilka medel som bör användas för att nå det önskvärda målet 

(Hydén, 2002, s. 141 ff). Som exempel kan nämnas 1 kap 1 § SoL där 

sociallagstiftningens målsättning sägs vara att ”på demokratins och solidaritetens grund 

främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

aktiva deltagande i samhällslivet” (2001:453). 

 

5.1.2 Argumentationsmodeller 

Socialtjänstlagens bestämmelser är enligt Hydén i stort utformade som avvägnings- och 

mål-medelnormer, vilka i sin tur kräver målrationella argumentationsmodeller. Dessa 

modeller för beslut bygger i första hand på kunskapsmässiga överväganden där en 

nyttoorienterad argumentation används. Däremot är vissa av de förutsättningarna för 

ekonomiskt bistånd som anges i lagen formulerade som pliktnormer, vilka implicerar en 

normrationell beslutsmodell, där rättsregeln automatiskt följer av rättsfakta. Denna 

dubbelhet i lagstiftningen innebär, i situationer där socialtjänsten och förvaltningsrätten 

överväger om den sökande har rätt till ekonomisk hjälp, en balansgång mellan två 

sinsemellan kontradiktoriska beslutsmodeller (Hydén, 2002, s. 146ff). 

 

5.1.3 Skillnader i logiska utgångspunkter 

Enligt Hydén har vi under den kapitalistiska perioden sett en framväxt av två till viss del 

oförenliga rättsprinciper som resulterat i en krock mellan rättstat och välfärdsstat. Den 
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formaliserade rätten, med dess uppmärksamhet på själva lagligheten i beslutsfattandet 

och relativa ointresse för rättens innehåll, står mot den materiella rättens inriktning på 

social rättvisa genom fokus på själva följderna för besluten. Dessa skillnader i logiska 

utgångspunkter återspeglas också i förhållandet mellan socialtjänstens och 

förvaltningsrättens praktik. Medan socialsekreterare som professionella aktörer, vid 

sidan av administrativ kompetens också besitter en psykologisk och social kunskap som 

kan relateras till barns bästa, utgår advokater och domare i förvaltningsrätten från en 

strikt juridisk expertis där själva legalitetsaspekterna av de rättsliga besluten prövas 

(Hydén. 2002, s. 192ff). Medan handläggaren kan sägas utgå från en terapeutisk hållning 

i förhållande till klienter baseras förvaltningsrättens beslutsfattande i huvudsak på en 

rättslig logik (Jacobsson, 2006, s. 31ff).  

 

5.1.4 Rättssäkerhet och det rättssociologiska gapet 

Då all makt kan missbrukas blir rättssäkerhetstänk avgörande ifråga om att skydda den 

enskilde från otillbörlig offentlig maktutövning. Det traditionella rättsäkerhetsbegreppet 

har hämtat sitt innehåll från straffrättens principer. Rättsäkerheten grundar sig här först 

och främst på idealet om rättslig förutsebarhet, i meningen att allt rättsligt handlande 

skall kunna stödjas av klar och tydlig lag. Det formella rättsäkerhetsbegreppet innefattar 

också likhet inför lagen, där fokus ska riktas mot innehållet i den brottsliga handlingen, 

inte brottsutövarens person. Även objektivitetsprincipen, som ålägger varje rättslig 

beslutsfattare en skyldighet att i rättstillämpningen iaktta saklighet och opartiskhet, är en 

del av den traditionella förståelsen av begreppet. Den formella rättssäkerheten anger på 

detta vis grundförutsättningarna för rättstaten, men säger samtidigt väldigt lite om de 

etiska konsekvenserna av ett rättsligt förfarande inom välfärdsstaten. Ofta ställs krav på 

förstärkningar av rättsäkerheten för de grupper som definierats som svagare och därmed 

har svårigheter att tillvarata sina rättigheter (Staaf, 2005, s. 26f). 

Rättssociologen Aleksander Peczenik menar att utvecklingen från rättstat till välfärdsstat 

har lett till nya anspråk på lagstiftare och rättstillämpare med krav på ekonomisk 

omfördelning och skydd för den enskilde. Vid sidan av den formella rättsäkerheten 

krävs, enligt Peczenik, också hänsyn till de materiella effekter som rättstillämpningen 

ger upphov till, det vill säga ett beaktande av de etiska konsekvenser som följer av 

besluten. Peczenik talar om hur materiell och formell rättssäkerhet vid rättstillämpning 

bör ställas bredvid varandra, så att det juridiska beslutsfattandet finner balans mellan 

”den av lagstiftningen skapade stabiliteten” och ”den vid rättstillämpning nödvändiga 
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flexibiliteten” (Peczenik, 1995, s. 44). På senare tid har ytterligare en 

rättsäkerhetsmodell lyfts fram i diskussionerna. Substantiell rättsäkerhet trycker 

ytterligare på ändamålsenligheten i rättstillämpningen, samtidigt som den 

problematiserar rättsillgängligheten och möjligheten för den enskilde att göra sin sak 

hörd. Detta mer politiskt fokuserade rättsäkerhetstänk kritiserar själva obalansen mellan 

rättsutövaren och den klagande och pekar på att lagen, snarare än att koncentrera makten 

till de juridiska beslutsfattarna, bör ha funktionen av medlare mellan enskilda och det 

offentliga (Staaf, 2005, s. 45). 

Med införandet av den målinriktade ramlagstiftningen i Sverige under 1900-talets 

senare del har rättsäkerhetstänket i Sverige gått mot en betoning av rättslig 

förutsebarhet. Vid de kommunala förvaltningarna utvecklades egna kontextbundna 

praktiker vars beslut ibland framstod som godtyckliga (Staaf, 2005, s. 45). Då lokala 

beslutsfattare, genom ramlagarnas uppbyggnad av generalklausuler, gavs större frihet i 

sina rättsliga avgöranden ledde detta också till en stärkning av legalitetskraven. De 

normrationella argumentationsmodeller, som grundar sin argumentering på lagar där 

rättsregler automatiskt följer av rättsfakta, har trots ramlagstiftnings målorienterade 

syfte, på detta sätt tagit stort utrymme. Även om målinriktning varit det uttalade syftet 

med ramlagarnas konstruktion har ändå i vissa hänseenden en normrationellt grundad 

och positivistisk syn på rättstillämpning givits företräde framför ändamålsenlighet. Den 

formella rätten och den normrationella rättstillämpningen har, på grund av dess 

byråkratiska och formaliserade angreppssätt, kritiserats för att inte leda till rättvisa 

beslut. Det målorienterade beslutsfattandet har å sin sida kritiserats för att innebär 

vidlyftiga tolkningsmöjligheter, som i den lokala förvaltningen riskerar att leda till 

godtycke. Ramlagstiftningen har i vissa hänseenden stannat vid en utopisk idé, då den 

inte kunnat främja sociala värden och realisera den materiell rättvisa som utgjort 

sociallagstiftnings mål. Att det i systemet finns en uttalad strävan efter ändamålsenlighet 

i förhållande till de rättsliga målen har ofta blivit tillräckligt i sig, oavsett målens reella 

förverkligande (Staaf, 2005, s. 51f). Denna diskrepans mellan ändamål och praktiskt 

uppfyllande, alltså mellan rättsäkerhet i teorin och rättsäkerhet i praktiken, kallas inom 

rättsociologin för det rättsociologiska gapet (Peczenik, 1995, s. 51).  

 

5.1.5 Habermas om rättens förhållande till tradition 

Jürgen Habermas talar i sitt verk Kommunikativt handlande (1996, s. 87) om hur den 

sociala och demokratiska rättstatens primära roll är att kompensera för den utslagning 
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som följer av de fria marknadskrafterna. Statsmaktens uppgift blir att genom sociala 

interventioner korrigera de problem som marknadsekonomin ger upphov till. Som en 

sidoeffekt till dessa statliga interventioner har enligt Habermas en alltmer förtätat och 

intensiv rättslig administration växt fram som också skapar sina egna problem. När 

gamla organisationsprinciper blir förlegade och inte längre fullt ut kan möta systemets 

behov uppstår kriser som med tiden leder till utvecklande av förnyad normativ logik. 

Habermas menar att ”den formella rätten bygger på konventionell rationalitet som 

rättfärdiggörs genom tradition” (Hydén, 2002, s. 150). Det nuvarande rättsliga 

utvecklingsstadiet i moderna demokratiska samhällen kännetecknas enligt Habermas av 

”krisavänjning”, där en ny moralisk legitimitet håller på att byggas upp genom bland 

annat intresse- och brukarorganisationers sociala och kulturella påverkan på det rättsliga 

systemet (Hydén, 2002, s. 152).  

 

5.1.6 Barns välfärd i relation till rättvisa 

De brittiska forskarna King och Piper intresserar sig i sin forskning för vad som händer 

när begreppen rättvisa och välfärd krockar inom juridiken. I boken How the law thinks 

about children (1995) argumenterar författarna för att den juridiska hanteringen av barn 

nödvändigtvis stöter på problem till följd av en återkommande konflikt mellan rättvisa 

och välfärd som två motsatta ideologier. King och Piper menar att tolkningen av både 

begreppet rättvisa och välfärd inom rättssystemet ges snävare betydelser än inom andra 

samhällsinstitutioner, där det bredare begreppet social rättvisa innebär både lagliga 

rättigheter och social välfärd. När de två ideologierna visar sig svåra att sammanföra, 

och inte kan erbjuda ändamålsenliga lösningar, leder det till att nya riktlinjer eller lagar 

utarbetas snarare än till problematisering av begreppen i sig. Det rättsliga systemet 

framstår genom justeringar på så vis som tillräckligt i syfte att tillgodose rättvisa och 

välfärd. King och Piper menar att en harmonisering mellan välfärd och rättvisa är svår 

att få till stånd då begreppen är så olika att de inte kan förstå varandra utan 

”översättning”.  

Författarna beskriver också hur rättssystemets möjligheter att skydda barns 

välmående begränsas då lagen och rättssystemet, liksom alla diskurser, förenklar och 

reducerar den sociala världen till hanterbara koncept. Dessutom sysslar man inom 

juridisk tillämpning med en typ av exkludering genom selektering, då vissa separata 

faktorer väljs ut och fokuseras. Angreppssättet innebär en förenkling av den egentliga 

komplexiteten i varje enskilt fall. King och Piper ser också hur lagen och rättssystemet 
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uppmuntrar till en sorts förvrängning och överdrifter, då detta krävs för att hantera kritik 

från motståndarsidan (King & Piper, 1995).   
	  

6. Resultat och tolkning 
I genomgången av de förvaltningsrättsliga domarna har systematiska noteringar förts av 

de sökandes kön och de rättsliga domsluten i varje ärende. Resultatet av detta redovisas i 

tabell 4 och 5.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TABELL 4 : Uppdelning av kön och rättsliga utfall i samtliga prövade beslut i 

Stockholms förvaltningsrätt under januari månad 2011 avseende ekonomiskt bistånd. 

Det sammanlagda antalet klaganden korrelerar inte med det sammanlagda antalet 

prövningar eftersom makar ofta inkommer med en gemensam överklagan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TABELL 5 : Uppdelning av kön och rättsliga utfall i samtliga prövade beslut i 

Stockholms förvaltningsrätt under januari månad 2011 avseende ekonomiskt bistånd där 

barn ingår i hushållen. Det sammanlagda antalet klaganden korrelerar inte med det 

sammanlagda antalet prövningar eftersom makar ofta inkommer med en gemensam 

överklagan. 

 

Antal domar: 595 stycken 

Antal bifall: 4 % (26/595) 

Åter till handläggning: 3% (19 /595) 

Avslag: 93 % (550/595) 

Antal män: 51 % (330/648) 

Antal kvinnor: 49 % (318/648) 

Antal domar med barn: 134 stycken 

Antal bifall: 6 % (8/134) 

Åter till handläggning: 4 % (6/134) 

Avslag: 90 % (129/134) 

Antal män: 36 % (59/162) 

Antal kvinnor: 64 % (103/162) 
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6.1 Synliggörande av barnet 
6.1.1 Barnet synliggörs inte alls 

I 13 procent (17/134) av domarna synliggörs barnet överhuvudtaget inte. Det framgår att 

det finns barn i hushållet/familjen vanligen genom fakta i karaktär av hur viss del av 

inkomst har inbringats eller genom utgifter som rör barnet. Till exempel kan det 

uttryckas i domen att en av de sökande uppbär föräldrapenning eller att barnbidrag eller 

underhåll har räknats som inkomst. Utgifter som bekräftar att det finns barn i hushållet 

kan vara barnomsorgsavgift eller barnförsäkring. Ordet mammaledig och ensamstående 

mor kan också påvisa att barn finns i hushållet. Några andra indikationer på barnets roll 

finns alltså inte och familjestrukturen är inte på något sätt redovisad.  

Huvuddelen av dessa domar avser ansökan för fullt försörjningsstöd, det vill säga 

bistånd för skäliga levnadskostnader samt riksnorm. Trots att överklagan avser avslag på 

bland annat hyra och pengar till livsmedel i kombination med att det finns ett eller flera 

minderåriga barn i hushållet nämner förvaltningsrätten således inte barnen alls. I en av 

domarna gäller det sökta biståndet pengar för flyttkostnader och där det kan anses 

relevant att ett resonemang kring barnet inte förs (dom 59). 

I fyra av domarna är den enda indikationen på att barn finns i familjen när det 

uttrycks att barnperspektivet har beaktats. Detta påtalas i referatet avseende 

socialnämndens bedömning. ”Behov av mat är tillgodosett genom egna inkomster varför 

barnperspektivet anses beaktat” (dom 47). Det framgår att barnets behov är beaktat men 

barnet i sig lyfts inte fram. Barnet som subjekt och som en egen individ påtalas så till 

vida inte i förvaltningsrättens motivering till sitt beslut.  

 

6.1.2 Barnet synliggörs genom opersonliga fakta 

I 43 procent (58/134) av domarna blir barnet synligt genom enkla opersonliga 

faktauppgifter. Till skillnad från ovan redovisade kategori där barnet inte synliggörs alls 

benämns här barnet som antingen barn eller som dotter/son. Det framkommer att det 

finns barn i hushållet/familjen genom ordalag som till exempel ”hennes barn” eller ”sin 

son”. Ibland kan läsaren få lite mer information kring barnet, till exempel hur många 

barn det finns, att barnet har varit sjukt eller hur ofta barnen bor hos den sökande: 

”familjen har tre barn”, ”frånvaro på grund av sjukt barn” eller ”barnen bor hos honom 

växelvis”. Det är alltså den enda indikation på att det finns barn inblandade. Barnet 

framställs inte heller här som en person med egenskaper eller som en egen individ utan 

snarare som någon som enbart är relaterad till den vuxne sökande. Det framkommer inte 
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om barnet i sig har några behov. Något resonemang kring barnets position eller dess 

betydelse saknas också.  

I totalt 56 procent av de domar vi har plockat ut för vår studie synliggörs barnet alltså 

inte alls eller endast genom opersonliga fakta. Barnet som egen individ eller barnet som 

subjekt synliggörs överhuvudtaget inte i mer än hälften av domarna. 

 

6.1.3 Barnet synliggörs genom dess behov 

44 procent (59/134) av domarna faller under kategorin Barnet synliggörs genom dess 

behov. Här blir barnen mer synliggjorda som ett subjekt och som individer med egna 

och ibland specifika behov. Det är viktigt att poängtera att vi inte tar ställning till vilka 

faktiska behov barnen har, utan att vi här studerar hur barnens behov uttrycks i domarna 

och hur de på så sätt synliggörs. Barnens behov framkommer huvudsakligen i den 

sökandes yrkande. I ytterst få domar uttrycks barnens behov i domskälen eller i referatet 

av socialnämndens utlåtande. Då barnets behov framgår i referatet av nämndens beslut 

gäller det endast när ansökan av ekonomiskt bistånd enbart eller delvis har gällt ett 

specifikt behov barnet har. Detta kan exempelvis vara ekonomiskt bistånd till en 

bilbarnsstol, barnvagn, SL-kort till barnet, glasögon till barnet, eller till en tvättmaskin 

då barnet enligt föräldern är sängvätare. I en enda av de 134 domarna synliggörs barnet 

utifrån dess behov i socialtjänstens utlåtande då anspråk görs på nödvändigheter som 

hyra och livsmedel: ”Det belopp om 3468 kr som XX beviljats för maj månad 2010 bör 

täcka behovet av mat för henne och hennes son” (dom 9). I de få fall barnet synliggörs 

utifrån dess behov i domskälen görs det genom att åberopa att en nödprövning har 

gjorts. ”XX vill ha nödprövning i form av matpengar till sig och sina barn för det fall 

beslut om avslag kvarstår” (dom 108). I ett fall lyfts barnets behov fram i domskälet då 

det där anses finnas ett uttalat behov av miljöombyte och rekreation för familjen. I denna 

dom rör det sökta ekonomiska biståndet semesterbidrag till familjen (dom 45). 

Som tidigare nämnts är det nästan uteslutande i den sökandes yrkande som barnens 

behov synliggörs. 63 procent av domarna i kategorin Barnet synliggörs genom dess 

behov är direkt relaterade till behovet av ekonomiskt bistånd till barnet och 37 procent är 

indirekt relaterade till behovet av ekonomiskt bistånd till barnet. Med indirekt 

relaterande avser vi de resonemang där barnens behov inte utgör huvudskäl till motiv för 

utbetalning av bistånd. Med direkt relaterade till åsyftar vi istället de behov barnen har 

som tydligt är sammankopplade med argumenten för att erhålla ekonomiskt bistånd. Här 

räknas de domar in där argumentation för barnens specifika behov förs i yrkandet. En 
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person argumenterar för vikten av att erhålla ekonomiskt bistånd då sonen har en dödlig 

matallergi och därför behöver extra pengar till en speciell matkassa för sonen (dom 58). 

En pappa ansöker, bland annat, om och argumenterar för bistånd till SL:s terminskort för 

sin son vars skola ligger i en annan kommun än där de bor (dom 2). Vidare synliggörs 

barnen i en dom då en förälder argumenterar för betydelsen av att få ekonomiskt bistånd 

till en elräkning som har överstigit konsumentverkets norm. ”Både hon och hennes barn 

har behov av elektricitet för att kunna laga mat, tända ljus/lampor för att kunna läsa en 

bok eller för att ansöka om försörjningsstöd. Hon behöver kunna tända en lampa så att 

barnen kan läsa läxor och annat nödvändigt” (dom 121). Andra behov för barnen som 

framkommer i yrkandet är till exempel möbler, glasögon, barnvagn och kläder.  

Det är också vanligt förekommande i domarna att den sökande i sin argumentation 

framhåller barnets behov av mat eller boende och därmed synliggörs barnet som den 

behövande i domen. Det är också direkt relaterat till behovet av ekonomiskt bistånd till 

barnet. I ett flertal domar uttrycks i yrkandet att det inte finns några ekonomiska resurser 

som kan täcka de mest basala förnödenheter. Fler liknande exempel finns i ordalag som 

”deras barn har inte mat på bordet”, ”hon har inte råd att ge sina barn mat”, ”hennes barn 

har ingenstans att ta vägen” eller ”kommer inte hennes hyra in står hon och barnen på 

gatan utan bostad”. En kvinna som ansöker om fullt försörjningsstöd uttalar som stöd för 

sin talan: ”Hon och barnen har rätt att få pengar för att kunna betala hyra och de vill leva 

som andra människor” (dom 24). 

Drygt en tredjedel av domarna i denna kategori är indirekt relaterade till behovet av 

ekonomiskt bistånd till barnet. Här förs alltså inte en direkt argumentation kopplat till 

barnets behov för att kunna beviljas försörjningsstöd. I ett tiotal av dessa domar 

synliggörs barnet då föräldrarna har fått avslag då de enligt socialnämnden inte har stått 

till arbetsmarknadens förfogande på grund av att de har varit hemma för att ta hand om 

sina barn. I en av domarna uttrycks det: ”När skolan stängdes kunde hon inte lämna 

barnet ensamt hemma och besöka jobbtorget” (dom 75). I ett fall lyfts barnen fram 

genom att mamman i sitt yrkande beskriver att hennes barn var tvungna att vara lediga 

från sin dagmamma då dagmamman skulle ha semester. Modern förklarar att hon inte 

har någon annan som kan hjälpa henne med barnen. Socialnämnden anser att hon inte i 

tillräcklig utsträckning står till arbetsmarknadens förfogande och får därför avslag på 

ansökt försörjningsstöd då det är hennes ansvar att ordna med barnomsorg för att kunna 

delta i jobbtorgets aktiviteter (dom 53). I denna dom synliggörs barnen genom deras 

behov indirekt kopplat till det ekonomiska biståndet. Barnomsorg innebär alltså här 
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inget egentligt behov för barnen utan är snarare en tjänst som gör att föräldern kan vara 

tillgänglig på arbetsmarknaden. I några fall förklarar föräldern att de inte har kunnat stå 

till arbetsmarknadens förfogande då de har varit tvungna att stanna hemma på grund av 

att det har funnits behov av extra omsorg för barnet och att de därför anser att 

vuxennärvaro behövs. Exempelvis har ett barn ADHD och behöver tillsyn (dom 116). I 

ett annat fall finner vi att läsa: ”Skälet till att klaganden stannade hemma från 

praktikplatsen den 21 juni 2010 var att dottern mådde dåligt på grund av klagandens 

pågående skilsmässa” (dom 92).  

I några fall kan vi se att domskälet är normöverskott och de pengar som har funnits i 

hushållet har lagts på barnets behov, därför står nu föräldern utan pengar. I ett fall har en 

pappa gett pengar till sin son så att denne kan göra något på sitt sommarlov (dom 63). I 

en annan dom har föräldrarna haft aktier som sålts där vinsten har spenderats på möbler 

till deras och barnens bostad (dom 83). Socialnämnden menar här att den sökande har 

tillräckliga inkomster för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

I två av de 134 domarna synliggörs barnen bland annat genom sina förnamn. Att 

överhuvudtaget personifiera barnen genom att skriva ut deras tilltalsnamn är således 

högst ovanligt. Detta till skillnad från den sökande föräldern vars namn alltid skrivs ut i 

domen. Det sker per automatik då den vuxne sökande står i fokus för socialtjänstens 

handläggning och ett överklagande till förvaltningsrätten följaktligen endast kan göras 

av den sökande. I den ena av dessa domar nämns barnens tilltalsnamn i domskälet, som 

tidigare nämnts förekommer det ytterst sällan att barnen synliggörs just där, dessutom 

ges information om varje barns respektive ålder vilket också är högst ovanligt. I denna 

dom synliggörs barnen i yrkandet, referatet till socialnämndens beslut samt i domskälen. 

Den aktuella domen rör avslag på en ansökan direkt kopplad till barnens behov, en 

rekreationsresa med barnen. Fadern menar i sitt yrkande att han är sjuk och att det av 

den anledningen finns särskilda behov för hans barn för en resa som avser att besöka 

släkt på pappans sida i en annan del av landet. I yrkandet står det: ”XX skriver också att 

barnen varje sommar besökt släkten i Småland och har sina sommarkompisar som de 

längtar efter där” (dom 20). Förvaltningsrätten motiverar i sin bedömning: ”Det kan 

finnas särskilda behov av rekreation, t.ex. hos barnfamiljer som under lång tid på grund 

av ekonomiska problem inte har kunnat få någon form av semester och hos vuxna med 

långvariga medicinska eller sociala problem” (dom 20). Denna dom har lett till bifall 

vilket kan förklara anledningen till att barnens behov och synliggörande är så påtagligt 

framträdande. 
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6.1.4 Sammanfattning 

I lite drygt hälften av de domar från förvaltningsrätten gällande ekonomiskt bistånd vi 

har studerat synliggörs barnet inte alls eller enbart genom opersonliga fakta uttryckt som 

exempelvis ”hennes barn” eller ”sin son”. På detta sätt framgår det att det finns barn 

med i hushållet men ett resonemang kring barnets behov förs inte. Barnet beskrivs och 

synliggörs inte som ett subjekt eller som en egen individ med egna anspråk.  

I 44 procent av fallen synliggörs barnen genom dess behov. Vanligen sker det i den 

klagandes yrkande, där pengar till nödvändigheter som livsmedel och boende till barnet 

förs fram som ett ofta förekommande argument för att erhålla försörjningsstöd. I 

referatet till socialnämndens beslut eller i rättens bedömning framkommer sällan barnet 

som behövande. Barnen blir här mer synliggjorda som ett subjekt och som individer med 

egna och ibland specifika behov och blir genom synliggörandet mer personifierade. Två 

tredjedelar av de domar i kategorin Barnet synliggörs genom dess behov är direkt 

relaterade till behovet av ekonomiskt bistånd till barnet och en tredjedel är indirekt 

relaterade till behovet av ekonomiskt bistånd till barnet. I ett enda fall av de totalt 134 

domarna för undersökningen synliggörs barnen tydligt och genomgående i domen. 

 

6.2 Barnperspektiv i domarna  
6.2.1 Barnperspektivet uttrycks bokstavligen och/eller beslutet motiveras utifrån 

barnets bästa 

För att särskilja de domar där barnperspektivet är beaktat från övriga har vi plockat ut de 

domar där orden barnperspektiv eller barnets bästa används i texten eller där vi anser att 

förvaltningsrätten motiverar sitt beslut utifrån barnets bästa. 14 domar av de totalt 134 

har kunnat sorteras ut efter att ha uppfyllt dessa kriterier. Det är viktigt att poängtera att 

vi endast studerar hur förvaltningsrätten gestaltar barnets bästa i domarna. Vi har inte 

haft tillgång till socialtjänstens utredning och dokumentation utan ser endast det som 

förvaltningsrätten väljer att referera till. I de flesta av domarna kommer hänvisningen i 

referatet av socialnämndens beslut eller i förvaltningsrättens motivering till domskälet. I 

förekommande fall hänvisas det till barnperspektivet i bakgrunden, det vill säga i 

referatet av nämndens beslut, för att åter plockas upp i domskälet. I ett fall åberopar den 

yrkande barnets bästa som skäl för att få ekonomiskt bistånd beviljat.  

I fyra av dessa 14 domar hänvisas det till barnperspektivet i samband med att en så 

kallad nödprövning har gjorts. Nöd har ansetts föreligga och då har vanligen ekonomiskt 

bistånd till hyra och livsmedel betalats ut, däremot har den sökande fått avslag för 
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riksnorm. Då nödprövningen i rättens argumentation bygger på barnperspektivet kan vi 

förutsätta att biståndet för att undvika nöd är avhängigt på att det finns just barn i 

hushållet. I en av domarna finner vi att läsa: ”Stadsdelen omprövar beslutet och med 

hänsyn till barnperspektivet beviljas matpengar, fullt uppehälle för deras barn samt hyra 

för att undvika nöd” (dom 83).  I en annan står det: ”Stadsdelsnämnden har vid 

omprövning den 1 juli 2010 beviljat XX bistånd till hyra och matpengar. Beslutet 

motiverades med att han har fått jobb, och för att undanröja nödsituation. Hänsyn till 

barnperspektivet har tagits” (dom 26). I dessa fall har alltså socialnämnden 

ursprungligen inte beviljat föräldern försörjningsstöd men omprövat sitt beslut och 

utifrån att det finns barn med i familjen gjort en nödprövning som resulterat i att de 

sökande delvis har blivit beviljade ekonomiskt bistånd. I dessa fall hänvisar 

förvaltningsrätten till denna nödprövning kopplat till barnperspektivet och väljer sedan 

att avslå överklagandet. Rätten har därmed i sitt resonemang beaktat barnperspektivet. 

I några fall uttrycks ordet barnperspektiv i samband med att rätten uppmärksammar 

att det finns pengar till viss del i hushållet. ”Barnperspektivet är beaktat, då paret har 

inkomster från CSN och Försäkringskassan i form av studiestöd och bostadsbidrag” 

(dom 114).  Förvaltningsrätten gör en liknande formulering i en annan dom: 

”Barnperspektivet är beaktat, men då de har inkomster från Försäkringskassan anses det 

akuta behovet vara tryggat” (dom 25). Rättens argumentation bygger här på liknande 

grunder som när de kopplar barnperspektiv till nödprövning, skillnaden är att i dessa fall 

konstaterar rätten att då det redan finns pengar i hushållet bör de pengarna bereda för att 

nöd inte ska uppstå. 

Förvaltningsrätten har i fem av de 14 domarna där barnets bästa har beaktats 

framkommit med ett annat beslut än socialnämnden. Dessa domar har alltså lett till bifall 

eller så har rätten visat målet åter till stadsdelsnämnden för ny handläggning. Materialet 

är för litet för att det ska kunna dras några generella slutsatser men det kan ändå vara 

värt att uppmärksamma att ungefär en tredjedel av de domar där barnperspektivet är 

beaktat har resulterat i bifall eller åter till handläggning. Detta med tanke på att endast en 

tiondel av det totala antalet domar för den månad vi har studerat har lett till bifall/åter 

handläggning. I de förekommande fallen kan vi se att samtliga har fått en annan utgång i 

förvaltningsrätten kontra socialnämnden på ett eller annat sätt på grund av barnen. I ett 

fall gäller det ansökta biståndet just barnen där föräldern har ansökt om bistånd för en 

rekreationsresa för sina barn som enligt den yrkande har särskilda behov av 
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miljöombyte. Förvaltningsrätten resonerar klarligen kring barnens behov i sin 

bedömning. Bland annat skriver de:  
Det finns skäl att se på XX och hans barns behov av rekreation utifrån ett barnperspektiv. 

Rekreation i form av resor och vistelser på annan ort kan inte anses motsvara de mer 

vardagliga aktiviteter som biobesök, läsning, motion etc. för vilket det finns en behovspost i 

riksnormen och som därför ingår i försörjningsstödet (dom 20).  

Den här domen få anses som unik i materialet då barnperspektivet gestaltas, berörs och 

beaktas genomgående i domen. Dock får vi ha i åtanke att själva ansökan är direkt riktad 

till ett ekonomiskt bistånd rörande barnens behov som dessutom har lett till bifall. 

Förvaltningsrättens argumentation då de beslutar om ett annat utfall än socialnämnden 

måste oundvikligen i detta ärende röra barnen. 

I ett annat ärende som resulterat i bifall kopplat till barnens behov är nämndens 

avslag baserad på en för stor ökning av hyreskostnaden. Familjen har bott inneboende 

med en hyra på 3100 kronor men har fått erbjudande om att hyra samma lägenhet i andra 

hand vilket innebär en hyresökning med 3270 kronor per månad. Nämnden ogillar 

hyresökningen och ger därför avslag. Förvaltningsrätten skriver i sitt yrkande att det är 

rimligt för två vuxna med två barn att bo i en lägenhet om tre rum och kök med en hyra 

på 6370 kronor i månaden. Vidare hänvisar rätten till försäkringskassans föreskrifter om 

genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för det aktuella året. De hänvisar 

också till socialstyrelsens allmänna råd gällande trångboddhet och konstaterar att 

makarna tidigare var trångbodda då de med två barn bodde i ett rum. Tre rum och kök 

för makar med två barn är att uppnå en skälig levnadsnivå enligt förvaltningsrätten (dom 

44). Barnperspektivet uttrycks här inte bokstavligen men i resonemanget gällande 

förvaltningsrättens beslut har barnens bästa beaktats.  

Vi kan konstatera att det endast är i ett fåtal av de totalt 134 domar, som utgör 

underlaget för vår studie, där förvaltningsrätten resonerar kring och/eller uttryckligen 

beaktar barnperspektivet. I 90 procent (120/134) av rättsfallen tas ingen uttrycklig 

hänsyn till barnets bästa i förvaltningsrättens domar avseende överklagande av beslut 

gällande ekonomiskt bistånd. 

 

6.2.2 Nödprövning har beviljats 

Av praxis framgår att en enskild som inte deltar i verksamheter som samhället ställer till 

förfogande gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som nekas bistånd ändå kan 

av socialtjänsten bli beviljad hjälp för ett undvikande av akuta nödsituationer (RÅ 1986 
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ref. 6 & RÅ 1995 ref.97). Vanligen avser den beviljade hjälpen pengar till hyra och/eller 

mat. I de sammanlagt 134 domarna sker detta i lite drygt 20 fall. Att ett fullt beaktande 

av barnperspektivet har gjorts genom att bevilja nödprövning kan dock ifrågasättas då 

barns behov sträcker sig längre än till att ha tak över huvudet och få sin mun mättad. 

Rimligtvis borde barns bästa bli beaktat först då nämnden och rätten har bifallit det som 

enligt lagen är skälig levnadsnivå. Som tidigare nämnts väljer förvaltningsrätten i några 

få domar att uttryckligen koppla nödprövningen till barnperspektivet. Dessa domar har 

då fallit in under kategorin barnperspektivet uttrycks bokstavligen och/eller beslutet 

motiveras utifrån barnets bästa, då barnperspektivet uttrycks ordagrant i domen. I 

övriga (cirka 20 stycken) resonerar rätten kring nödprövning och konstaterar att det 

föreligger nöd men utan att direkta koppla det till att det finns barn med i hushållet. 

Vanligen gör förvaltningsrätten endast ett konstaterade i ordalag som ”Nödprövning har 

gjorts”, ”Nämnden har gjort en nödprövning och beviljat bistånd till matpengar, hyra 

och SL-kort” eller ”Dock beviljar de XX och XX matnorm för att undvika nöd”.  I några 

fall väljer domstolen att direkt hänvisa nödprövningen till den sökande: ”Nämnden har 

den 4 oktober omprövat beslutet och beviljat XX med bistånd till mat och hyra för 

oktober för att han inte ska försättas i en nödsituation” (dom 106). Här nämns det inte att 

även barnen kommer att försättas i en nödsituation om deras far inte har kunnat betala 

hyra eller har pengar till mat. I ett par domar nämns också barnen i resonemanget 

kopplat till nödprövning, dock inte utifrån barnets bästa: ”Nämnden har gjort en 

nödprövning och därvid beviljat reducerat försörjningsstöd med 351 kr avseende 

matpengar och hyra för två vuxna och fem barn” (dom 28). Här framkommer det till 

skillnad från de övriga domarna att barnen också anses vara i nöd. I de fall då 

nödprövning har beviljats är det rimligt att anta att det är på grund av att just barn är 

inblandade trots att något resonemang kring barnens själva behov i regel inte förs. 

 I förekommande fall framgår det i domarna att en nödprövning har gjorts men att 

nöd inte har ansetts föreligga. I ytterst få av dessa domar resoneras det kring varför 

förvaltningsrätten inte har ansett att det föreligger någon nöd utan det snarare görs det 

bara ett konstaterande, ”Nöd anses inte föreligga” eller ”Nödprövning har gjorts men 

XX anses inte försitta i en nödsituation”. Det är också viktigt att poängtera att i fler än 

hälften av de totalt 134 fallen nämns inte om en nödprövning har gjorts trots att det finns 

barn inblandade. 
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6.2.3 Sammanfattning 

I 90 procent (120/134) av rättsfallen tas ingen uttrycklig hänsyn till barnets bästa i 

förvaltningsrättens domar avseende överklagande av beslut gällande ekonomiskt 

bistånd. I den tiondel där barnperspektivet uttrycks och gestaltas framkommer det främst 

i referatet av socialnämndens beslut och/eller i rättens motivering till domskälen. Då det 

hänvisas till barnets bästa görs det vanligen i samband med att en nödprövning har gjorts 

eller då det redan existerar pengar i det aktuella hushållet. I en tredjedel av de domar där 

ett barnperspektiv uttrycks har förvaltningsrättens bedömning varit en annan än 

socialnämndens och resulterat i bifall eller återvisning till handläggning. 

I 15 procent (20/134) av domarna har en nödprövning gjorts och beviljats och därmed 

menar vi att rätten delvis har beaktat barnperspektivet då nöd anses vara undanröjt från 

förvaltningsrättens sida. I några fall kopplar rätten nödprövningen direkt till 

barnperspektivet men i de flesta fall då nödprövning gjorts sätter man det inte i relation 

till att undvika nöd för barnen. 

 

6.3 Barnperspektivet i relation till domskäl 
6.3.1 Föräldern har ej stått till arbetsmarknadens förfogande 

I 40 % (53/134)3 av domarna motiveras avslagen enbart eller delvis med att den sökande 

inte stått till arbetsmarknadens förfogande. Då en biståndssökande anses ha fördröjt sitt 

inträde på arbetsmarknaden hänvisar förvaltningsrätten till 4 kap. 1 § första och tredje 

stycket som uttrycker att ”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” (2001:453).  

Avslagen sker på flera olika grunder. Icke uppfyllda aktivitetskrav kan vara att den 

sökande har uteblivit från jobbtorg, inte närvarat på SFI-undervisning, frångått sin 

tilldelade missbruksbehandling eller arbetslivsrehabilitering, inte sökt tillräckligt med 

arbeten eller med intyg kunnat bevisa detta. Som biståndssökande är man också tvungen 

att söka barnomsorgsplats i tid och inom ett tillräckligt stort område. En förälder bör 

även under sommartid besörja för barnets plats på förskola. Praktik som har avbrutits 

eller inte förlängts av arbetsgivaren ses också som tillräckliga skäl för avslag. Avslagen 

gäller även ibland då föräldrarna missat att anpassa sin föräldraledighet efter varandra.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Eftersom de rättsliga avslagen i vissa fall motiveras av fler än ett domskäl blir totalsumman av de olika 
procenttalen för varje kategori mer än 100 procent. 
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Att inte ha stått till arbetsmarknadens förfogande handlar i ungefär häften av fallen i 

denna kategori om att den sökande på ett eller annat sätt uteblivit från 

arbetsmarknadsåtgärder såsom Jobbtorg, Jobbcentrum eller Jobbforum Kompassen. 

Antal frånvarotillfällen varierar i hög grad och spännvidden för de i yrkande angivna 

skälen är bred. I vissa av de avslagna ärendena har den biståndssökande lämnat landet 

under längre i tid på grund av angivna skäl som semester, dödsfall i släkten eller besök 

av sjuk förälder. Även enstaka missade närvarotillfällen är tillräckliga grunder för 

avslag. I ett fall har en ansökande missat sina inbokade tider på Jobbtorg utan giltig 

frånvaro. I yrkandet menar den klagande att hon fått en ny jobbplan och därför ”glömt 

bort den nya tiden för besök på Jobbtorg”. Den klagande anför samtidigt att hon har två 

barn och svårt att klara sin försörjning. Ansökan avslås, utan nödprövning eller 

resonemang kring barnens bästa, med motiveringen att inga godtagbara skäl för 

uteblivelse ansetts föreligga (dom 30). Som vidare exempel kan nämnas ett fall där en 

man uteblivit från två möten på Jobbforum Kompassen, då dessa enligt den klagande 

”krockat med möten på familjerätten” eller möten med sin ”advokat angående 

vårdnaden om sin son”. Nödprövning har beviljats, om än utan uttalad hänsyn till 

mannens barn. Ansökan har getts avslag med motiveringen att den klagande ”inte kan 

anses ha gjort vad som rimligen kan krävas av honom för att bli självförsörjande” (dom 

73).  

Som sökande måste man alltid tacka ja till de arbetsmarknadsprogram och 

praktikarbete som föreslås. På praktikplatsen förväntas hundraprocentig närvaro. En 

uteblivelse ska alltid styrkas med sjukintyg, vare sig det gäller barnen eller den sökande 

själv. Bland domarna finns flera exempel på avslag som motiveras av frånvaro från 

praktikplats. I ett fall har en man haft okänd frånvaro från sin praktikplats vid ett 

tillfälle, vilket enligt den klagandes eget yrkande förklaras med ”att han försov sig då 

han varit mycket dålig under natten”. Regeln vid praktikplatsen var att sjukskrivning 

skulle ske innan tolv samma dag. Den klagande rapporterade in sin sjukfrånvaro försent, 

men fick enligt honom själv i löfte av praktikplatsen att den anmälda frånvaron skulle 

rapporteras in till socialnämnden. Mannen menar sig i övrigt göra allt för att ”ändra sin 

svåra situation som arbetslös”. Den klagande anför att avslaget medför att han inte kan 

bestämma ”vilken helg han kan träffa sina fyra minderåriga och kära barn” och att han 

därtill riskerar att bli vräkt från sin bostad. Mannen beviljas bistånd i form av SL-kort 

och en matlåda för avhämtning varje dag. Den klagande får avslag på sin ansökan i 

helhet då han inte ansets ha stått till arbetsmarknadens förfogande. I domen förekommer 
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inget resonemang där barnens behov relateras till det aktuella beslutet (dom 118). I en 

annan doms yrkande beskrivs hur en kvinna ”tackade nej till det senaste praktikjobbet på 

grund av att det innebar kvälls- och nattarbete”. Den klagande anför att ”hennes man är 

sjuk och att hennes barn behöver henne”, men att hon aktivt letar arbete. 

Förvaltningsrätten anser att inga godtagbara skäl framkommit och avslår ärendet utan 

nödprövning eller speciell hänsyn till kvinnas barn (dom 49). I ytterligare ett exempel 

har en kvinna vid ett tillfälle stannat hemma från praktikplatsen med det framhållna 

skälet att ”hennes dotter mådde dåligt på grund av klagandens pågående skilsmässa”. I 

texten framgår att stadsdelnämnden genom nödprövning beviljat kvinnan pengar till 

hyra, mat och SL-kort. Förvaltningsrättens beslut blir att avslå den klagandes ansökan 

om fullt försörjningsstöd, då kvinnas fördröjt sitt inträde på arbetsmarknaden (dom 131).   

Anledningarna till att man som biståndssökande inte anses ha mött de krav som ställs 

varierar i hög grad. Det rörs sig om allt ifrån att missarna orsakats av föräldrarnas 

nödvändiga tillsyn av barnen till att man medvetet struntat i eller ibland inte känt till 

förutsättningarna för bistånd. En i yrkande ofta återkommande anledning till att som 

sökande ha fördröjt sitt inträde på arbetsmarknaden är kopplad till svårigheter med att få 

tag i barnomsorgsplats. Ibland kan det handla om att föräldrarna blivit nekad 

barnomsorgsplats, andra gånger har föräldrarna inte sökt plats i tid eller missat att 

förskolan eller daghemmet håller stängt under sommartid. Den klagande har på grund av 

omständigheterna inte kunnat jobba/praktisera, närvara vid Jobbtorg eller söka arbete då 

de istället behövt ta hand om barnen. Som exempel kan nämnas en mamma som 

framhåller att ”hennes barn skulle vara lediga från sin dagmamma den 2 juni till och 

med 9 augusti 2010”. Den klagande berättar vidare att hon ”inte har någon annan som 

kan hjälpa henne med barnen” och att hon ”inte kände till möjligheten med 

sommaröppet dagis innan handläggaren informerade henne om detta”. 

Förvaltningsrätten för inget resonemang kring de aktuella barnen, men menar att nöd 

inte ansetts föreligga och att ansökan bör avslås då det åligger den klagande ”att ordna 

med barnomsorg för att kunna delta i aktiviteter och söka arbeten genom Jobbtorg” 

(dom 53).  

Ibland uppger biståndssökande att de varit tvungna att stanna hemma med sjukt barn, 

men kan inte bevisa dessa förhållanden genom sjukintyg. De enda godtagbara skälen till 

försening av inträdelse på arbetsmarknaden är sjukintyg som från första dagen styrker 

egen sjukdom alternativt vård av sjukt barn. I ett exempel har en kvinna inte haft 

möjlighet att närvara vid Jobbtorg då ”hennes barn var sjukt mellan datumen 24 maj 
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2010 till den 28 maj”. Den klagande har inkommit med sjukintyg som inte täcker 

frånvaron för datumen 24 och 25 maj. Förvaltningsrätten avslår ärendet, utan att 

omnämna det aktuella barnet, eftersom kvinnan inte ansetts ha stått till 

arbetsmarknadens förfogande. Rätten nämner heller inget om nödprövning (dom 19).  

I de domar där biståndssökande på ett eller annat sätt försenat sitt inträde på 

arbetsmarknaden har den rättsliga bedömningen lett till avslag i samtliga fall. 

Förvaltningsrätten har, i ungefär hälften av fallen i denna kategori resonerat kring 

huruvida behov av nödprövning förelegat. Resonemang kring nödprövning har inom 

kategorin föräldern har inte stått till arbetsmarknadens förfogande enstaka gånger 

uttryckligen relaterats till barnens behov. Att i domarna ställa ett tydligt och uttalat 

beaktande av barnperspektiv i relation till vägledande normer för avslag är högst 

ovanligt. Som exempel, där ett tydligt och uttalat barnperspektiv kan anses vara relaterat 

till det aktuella domskälet, kan nämnas en dom där ansökan om försörjningsstöd avser 

uppehåll och hyra. De biståndssökande har blivit nekade bistånd i socialnämnden då 

maken försenat sitt inträde på arbetsmarknaden eftersom han först planerat att studera 

men sedan ändrat sig. Trots att mannen bokat in möte med jobbtorg en månad försent 

skriver rätten att den sökande ”med hänsyn till barnperspektivet beviljas matpengar, fullt 

uppehälle för deras barn samt hyra för att undvika nöd” (dom 116).  

	  

6.3.2 Föräldern har kunnat tillgodose sina behov på annat sätt 

I ungefär 35 procent (49/134) av domarna motiveras avslagen enbart eller delvis med att 

den sökande har kunnat tillgodose sina behov på annat sätt än genom ekonomiskt 

bistånd. Vid prövning av ekonomiskt bistånd tar man hänsyn till vilka alternativa källor 

till försörjning som föräldrarna inte anses ha tagit i bruk. Det handlar oftast om att den 

sökande inte har sökt andra typer av bistånd eller försäkringar som arbetslöshetskassa, 

bostadsbidrag, sjukpenning, barnbidrag, äldreförsörjningsstöd, underhållsstöd eller 

föräldraförsäkring. En del av de alternativ till försörjning som står till buds är direkt 

relaterade till föräldraskap och barnens försörjning, som då ansökan om barnbidrag eller 

föräldraförsäkring inte lämnats in i tid. I en del domar konstaterar förvaltningsrätten kort 

att möjligheterna till annan försörjning inte uttömts eller att föräldrarna själva försatt sig 

i en sådan situation att dessa möjligheter av olika anledningar inte kunnat utnyttjats. 

Typexempel på motiv för avslag är att den sökande inte har tillgodogjort sig 

föräldraförsäkring eller sjukpenning i tid. Som exempel kan nämnas ett fall där en 

kvinna missat att inrapportera sin sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Den klagande 
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menar själv att hon ”stått i telefonkö i timmar till Försäkringskassan och inte riktigt 

förstått framkopplingen, vilket kan förklara den långa väntetiden”. Hon har dock vid 

tidpunkten då prövningen görs inrapporterat sin frånvaro. Kvinnan ansöker om fullt 

försörjningsstöd samt SL-kort med motiveringen att hon ”vill dela sommaren med sin 

dotter och kunna åka iväg på aktiviteter med henne”. Förvaltningsrätten anser att 

ansökan bör avslås, eftersom kvinnan inte gjort vad som rimligen kan krävas av henne 

för att tillgodose sin försörjning genom att tillvarata möjligheten att erhålla 

sjukersättning (dom 57). 

Avslag, med motiveringen att behov har kunnat tillgodoses på annat sätt, har de flesta 

gånger att göra med att det enligt socialnämndens beräkningar förelegat ett 

normöverskott. Om en biståndssökande under de tre senaste månaderna haft en inkomst 

som överstiger riksnormen räknas dessa pengar med till den månad som avser det sökta 

biståndet. De i domarna angivna normöverskotten kan variera i alltifrån någon 

hundralapp till tiotusentals kronor. De sökande är sällan överens med socialnämnden om 

de beräknade normöverskotten. I många fall anser de klagande att pengar inte har kunnat 

sparats på det sätt som anvisas i socialnämnden och förvaltningsrättens bedömningar. 

Vissa gånger anser de klagande att socialnämnden inte tagit hänsyn till de reella 

kostnaderna för omhändertagande av barn eller helt och hållet missat att ta med utgifter 

för barnen i uträkningarna. Andra gånger har den sökande inte insett att även privata lån 

tas med i normberäkningen. Som exempel kan nämnas ett fall där en mamma söker 

ekonomiskt bistånd men enligt socialnämndens uppskattningar har ett normöverskott på 

3291 kr. I sitt yrkande anger kvinnan att ”hon och hennes son behöver sängar, en soffa, 

köksbord och stolar. Hennes son behöver en matstol att sitta i. De behöver också 

köksutrustning”. Förvaltningsrätten anser att behov av hemutrustning bör kunna 

tillgodoses med egna medel, eftersom kvinnan borde ha sparat det överskott som 

tidigare månader frambringat (dom 6). Då normöverskott anses föreligga resonerar 

förvaltningsrätten väldigt sällan kring situationen för de barn som ingår i hushållen. 

Information om barn dyker i dessa fall upp i referatet av den sökandes eget yrkande. I 

rättens bedömningar konstateras att den sökande anses vara tillförsäkrad en skälig 

levnadsnivå, vilket på underförstått vis kan tolkas gälla även för den sökandes barn.  

Som biståndssökande bör man i första han täcka ekonomiska behov med försäljning 

av realiserbara tillgångar. Den beräknade vinsten av de saker som anses säljbara tas 

alltid i beaktande före ekonomiskt bistånd kan komma i fråga. Den sökande får heller 



	  

	   43	  

inte ha tillgångar på andra konton, då dessa på samma sätt som övriga inkomster tas med 

i beräkningen om normöverskott.  

6.3.3 Föräldern har inte fullt ut bidragit till utredningens slutförande 

I ungefär 16 procent (21/134) av domarna motiveras avslagen enbart eller delvis med att 

den sökande inte fullt ut bidragit till utredningens slutförande. Domskälen grundar sig 

oftast på att den sökande, av olika anledningar, inte inkommit med begärda handlingar i 

tid, eller i vissa fall uteblivit från möten med sina handläggare. För att rätt till 

ekonomiskt bistånd ska anses föreligga behöver socialnämnden fullt underlag för beslut, 

vilket innebär att den sökande ska redogöra för sina ekonomiska omständigheter och 

med dokument styrka sitt behov av hjälp. De handlingar som begärs in kan vara 

bankkontoutdrag för de tre senaste månaderna, dokument som ger översikt över antal 

aktuella bankkonton, lönespecifikationer, intyg över försäkringsutbetalningar, kopia 

över hyreskontrakt i andra hand, intyg på anmälan till skola, kvitton över betalda 

räkningar och andra nödvändiga inköp, verifikationer över sökta arbeten, 

närvarorapporter från arbeten eller praktikplatser, sjukintyg från läkare med mera. De 

begärda men uteblivna handlingarna är ibland direkt relaterade till barnens behov och 

kan i vissa fall handla om intyg som visar sökt underhållsstöd eller barnbidrag.  

I domskälen förs sällan något resonemang om de i hushållen berörda barnen och i 

endast en av de aktuella domarna uttrycker förvaltningsrätten att ”ett barnperspektiv är 

beaktat”. Barnen och deras behov förekommer i regel i den klagandes eget yrkande, men 

berörs därefter inte vidare i förvaltningsrättens argumentationer. Som exempel kan 

nämnas ett fall där mannen i familjen varslats sedan några månader tillbaka, men 

underlåtit att inlämna intyg som styrker uppsägningen. Den klagande menar att han ”helt 

saknar inkomster och inte kan tillgodose familjens och barnens behov. De har tre barn i 

familjen, varav två minderåriga”. Eftersom skulder inte har uppkommit konstaterar 

nämnden vid nödprövning att hyra och el har betalats i tid. Eftersom mannen inte 

bidragit till utredningens slutförande och då ”det är oklart hur de (familjen) försörjer 

sig” konstaterar förvaltningsrätten att nämnden haft fog för sitt beslut. För att möjliggöra 

en behovsbedömning är det nödvändigt att den sökande inkommer med underlag som 

styrker att han/hon inte längre uppbär försörjning genom arbete. I domstolsprövningen 

nämns inget om barnens situation (dom 113).  

De i texten anförda anledningar till att inte inlämna begärda handlingar i tid växlar i 

hög utsträckning. Det kan röra sig om alltifrån ren försumlighet till okunskap om vad 
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som krävs för att biståndet ska kunna betalas ut. Även omfattningen av missarna 

varierar. Vissa gånger har ett enstaka intyg uteblivit, medan det i andra fall rör sig om 

långa listor på uteblivna underlag för beslut. I ett fall har ett biståndssökande par ”på 

grund av stress” missat att lämna in en kopia på sin ansökan om barnbidrag. De har 

heller inte kompletterat sin ansökan med intyg på att familjens två barn är anmälda till 

skolan. Intyget för det ena barnet uteblev då ”anmälan gjordes över internet och de inte 

hade någon möjlighet att skriva ut den”. Missen gällande det andra barnets anmälan 

förklaras av föräldrarna med att pojken är ny i Sverige, inte kan tala svenska och 

behöver vägledning av en syokonsulent. Föräldrarna har fått beskedet från skolan att 

skolans syokonsulenter inte är tillgängliga på grund av semester under den för 

biståndsansökan aktuella sommarmånaden. Föräldrarna behöver också betala en 

ansökningsavgift på 1500 kr som de saknar medel till. Nämnden anser att pappan i 

familjen inte stått till arbetsmarknadens förfogande, då han missat två tider för 

introduktionsmöte på Jobbtorg. Pappan förklarar den senaste uteblivelsen med att han 

”missade bussen med en minut och att bussen endast gick med halvtimmestrafik”. Den 

klagande nämner vidare att ”det inte är hans avsikt att leva på bidrag längre än vad han 

behöver och att han försäkrar att han gör allt i hans makt för att ordna ett arbete så fort 

det bara är möjligt”. Nämnden menar att då ”pappan i god tid var medveten om mötet 

anses han ha kunnat planera sin tid bättre för att undvika att missa det”. 

Förvaltningsrätten delar socialnämndens bedömning i frågan, gör ingen nödprövning 

och nämner inget om situationen för de i ansökan berörda barnen (dom 54).  

 

6.3.4 Föräldern har kunnat erhålla försörjning av sin make/maka 

I ungefär 12 procent (16/134) av domarna motiveras avslagen enbart eller delvis med att 

den sökande har kunnat erhålla försörjning av sin make/maka. I domskälen refererar 

förvaltningsrätten till 6 kap. 1 och 2 §§ av äktenskapsbalken som säger att: 
Makarna skall, var och en efter sin egen förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att 

deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Om det den ena maken ska bidra 

med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar den maken 

annars ombesörjer för familjens underhåll, ska den andra maken skjuta till de pengar som 

behövs (1987:230). 

Förvaltningsrätten hänvisar även till 7 kap. 1 § tredje stycket av föräldrabalken som 

anger att ”i kostnaderna för barnens underhåll ska föräldrarna sinsemellan ta del, var och 

en efter egen förmåga” (1949:381). För att rätt till bistånd ska anses föreligga krävs att 
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den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. 

Som sambo eller gift räknas ekonomin som gemensam, vilket innebär att man som 

biståndssökande inte är berättigad till försörjningsstöd då ens make/maka har inkomster 

som överstiger riksnormen. Den legala underhållsskyldigheten mellan makar består så 

länge ett äktenskap inte är upplöst, vilket även innefattar den betänketid som infaller 

efter att en ansökan om skilsmässa har lämnats in. Enligt ett prejudikat från 

regeringsrättens ska en makes underhållsskyldighet beträffande den övriga familjen 

anses primär i förhållande till de övriga familjemedlemmarnas rätt till bistånd enligt 

socialtjänstlagen. I samma prejudicerande dom fastställs även att övriga 

familjemedlemmars rätt till bistånd faller bort i de fall en make underlåtit att stå till 

arbetsmarknadens förfogande (RÅ 1995 ref 79). 

Att utreda sammansättningen i hushållsgemenskapen är för socialnämnden och 

förvaltningsrätten en svår sak. Vid biståndsbedömningen ser man till huruvida 

föräldrarna är gifta eller inte, bor på gemensam adress eller har gemensamma barn. För 

att som biståndssökande kunna styrka att man lever i ett ensamhushåll kräver 

socialnämnden dokumentation av adressändring samt inlämning av betald 

skilsmässoansökan. I ett par av domarna har den biståndssökande framställt sig själv 

som ensamstående, medan nämnden vid hembesök gjort bedömningen att 

äktenskapsliknande förhållande ändå förelegat. I flera av de domar, där 

förvaltningsrätten ger avslag och hänvisar den sökande till att avkräva försörjning från 

sin make/maka, är paret fortfarande gifta men mannen frånvarande från hushållet. Som 

exempel kan nämnas ett fall där en biståndssökande kvinna nekas rätt till bistånd 

eftersom hennes man ”inte medverkat till utredningens slutförande eller redogjort för 

sina inkomster”. Makarna har begärt äktenskapsskillnad och mannen befinner sig sedan 

ett halvår tillbaka i hemlandet Irak. Kvinnan anger att hon har svårt att klara sig på sin 

arbetslöshetsersättning och att ”hon har en son på 15 år som hon inte vet hur hon ska 

försörja”. Att mannen inte längre bor med familjen befriar enligt rätten inte denne från 

underhåll- och försörjningsskyldighet. Överklagandet avslås utan hänvisning till 

nödprövning eller det 15-åriga barnets behov (dom 17). I flera fall är socialnämnden och 

förvaltningsrätten införstådda i att bristerna i pappans samarbete enbart kan tillskrivas 

honom själv, men nekar ändå mamman det sökta biståndet.    

I några av domarna har rätten till bistånd utgått då ansökan om skilsmässa lämnats in 

men ännu inte vunnit laga kraft. I ett fall har en kvinna stämt sin make i tingsrätten för 

att han inte betalar underhållsstöd under skilsmässans betänketid. Stämningsansökan har 
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dock lämnats in efter ansökan om bistånd inkommit till socialnämnden, vilket innebär 

att det saknas förutsättningar för rätt till försörjningsstöd. Den klagande hävdar att ”hon 

inte har möjlighet att försörja sina barn eller betala hyran och därför riskerar att bli 

vräkt”. Nämnden menar å sin sida att ett normöverskott föreligger, men beviljar ändå 

kvinnan reducerat bistånd. Förvaltningsrätten instämmer i nämndens bedömning och ger 

avslag på överklagan i sin helhet. I domen framkommer inget om kvinnas barn annat än 

i den klagandes eget yrkande (dom 84). I de domar där avslagen delvis eller helt 

motiveras med att den sökande har kunnat erhålla försörjning från sin make/maka, har 

nödprövning gjorts i ungefär en tredjedel av fallen. Endast i ett exempel har 

nödprövningen på uttalat sätt relaterats till de barn som ingår i hushållet. 

Förvaltningsrätten skriver då att ”nöd har, även med beaktande att målet rör barn, inte 

bedömts föreligga” (dom 36). En prövning av 16 har lett till bifall. En mamma söker 

fullt försörjningsstöd och har av socialnämnden fått avslag på sin ansökan, men beviljats 

reducerat ekonomiskt bistånd till hyra och matpengar. Enligt socialnämnden har den 

klagandes make inte inkommit med handlingar som styrker att han stått till 

arbetsmarknadens förfogande. Den klagande har gemensamt med barnens pappa ansökt 

om äktenskapsskillnad, även om betänketid fortfarande råder. Förvaltningsrätten gör 

bedömningen att ”XX får anses ha gjort vad som krävs av henne för att bli 

självförsörjande” och skriver att underhållsskyldigheten mellan makarna därmed inte 

ska föreligga i detta fall”. Här är förvaltningsrättens resonemang omvänt det som anförs 

i övriga fall. Rätten anser att det saknats fog för tidigare beslut och förpliktigar 

socialnämnden att utbetala fullt ekonomiskt bistånd. Bifallet görs dock inte med särskild 

uttalad hänsyn till de berörda barnen, som återigen endast omnämns i kvinnas eget 

yrkande (dom 112). 

 

6.3.5 Det sökta biståndet ingår inte under posten för skälig levnadsnivå 

I 21 procent (28/134) av domarna har socialnämndens beslut enbart eller delvis 

motiverats utifrån att det sökta biståndet inte ingår under posten för skälig levnadsnivå. 

Vid förvaltningsrätten har så mycket som tio av dessa prövningar givits bifall eller 

återvisats till handläggning, medan övriga 18 granskningar lett till avslag.  

En större del av prövningarna rör vad som anses vara för höga hyresbelopp och där 

socialnämnden endast beviljat den sökande reducerat bistånd. I några fall anses den 

klagande ha medverkat till att fördyra sin boendekostnad genom att flytta till en dyrare 

lägenhet. Biståndstagare vars hyreskostnad överstiger det belopp en låginkomsttagare på 
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orten normalt har råd att bekosta och samtidigt bor större än vad 

familjesammansättningen kräver, bör enligt socialnämnden söka sig till ett billigare 

boende. Den sökande ges tre månaders rådrum att hitta ett nytt boende till lägre kostnad.  

Flera av prövningarna avser sökt bistånd för elkostnader som överstiger 

konsumentverkets rekommendationer om en ungefärlig elförbrukning på 240 kWh på en 

månad för ett hushåll med två barn. Förvaltningsrätten har i vissa fall tagit hänsyn till 

extra kostnader på grund av att umgängesbarn finns med i hushållet, men beviljar i 

övrigt inget ytterligare bistånd till elkostnader som överstiger normen. I vissa fall 

misstänks de höga elkostnaderna kunna bero på ålderdomliga hushållsapparater som drar 

mer ström än mer moderna varianter. Förvaltningsrätten tar i domarna ingen speciell 

hänsyn till sådana besvärande omständigheter. 

Övriga typer av ifrågasatt konsumtion som är direkt relaterade till barnens behov är 

exempelvis bekostnad av bilbarnstol, tvättmaskin, glasögon, möbler eller hemutrustning, 

rekreationsresor och busskort. I fråga om vad som ingår i posten för skälig levnadsnivå 

hänvisar förvaltningsrätten till 4 kap. 3 § SoL där skäliga kostnader sägs inbegripa 

”livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 

dagstidning, telefon och radio- och tv-avgift” (2001:453). Bedömningar av vad som i 

själva verket bör ingå under posten skälig levnadsnivå görs i varje enskilt fall. 

Avslagen kan i många fall handla om att den egna inkomsten eller tidigare beviljat 

bistånd bedöms som tillräckligt för att bekosta konsumtionen. Resonemanget inbegriper 

att konsumtionen bör ligga under den nivå som en låginkomsttagare har råd med. I fallet 

med bilbarnstolen argumenterar förvaltningsrätten för att barnens behov istället kan 

tillgodoses genom kollektiva transportmedel (dom 41). I ett annat exempel söker en 

mamma hjälp att bekosta ett skrivbord och en stol till hennes son som nyligen börjat 

skolan. Förvaltningsrätten menar, i enlighet med socialnämndens bedömning, att 

behovet redan är tillgodosett då kvinnan tidigare beviljats bistånd för skrivbord och stol i 

samband med att hennes dotter började skolan (dom 103). I en annan prövning söker en 

kvinna bistånd till SL-kort för att kunna ”återuppta ta kontakten med sina barn”, fortsätta 

sin rehabilitering och bryta sin ”isolerade livssituation”. Den klagande ges avslag 

eftersom hon inte kunnat visa att det sökta biståndet ryms under posten för skälig 

levnadsnivå (dom 81). Busskort beviljas endast i de fall resan avser kommunikation till 

och från arbete eller regelbundna aktiviteter för att komma i arbete. Barns behov av 

busskort för resa till skola som ligger långt ifrån den egna bostaden ska i första hand 

bekostas av skolan. Föräldrarna hänvisas också att söka sådan skolplats som ligger i nära 



	   48	  

anslutning till där de bor. Bistånd till semesterresor beviljas endast då resan avser 

barnens sociala kontakt med familj och släkt och i de fall familjen inte haft råd med 

semester på flera år. Semesterresan får heller inte på något sätt fördröja föräldrarnas 

inträde på arbetsmarknaden. I de prövningar som avser bistånd för semesterresor finns i 

förvaltningsrättens bedömningar oftast resonemang som är kopplade till barnens behov. 

I några fall har också förvaltningsrätten gått emot socialnämndens beslut och beviljat ett 

mindre bistånd till resa.  

 

6.3.6 Sammanfattning 

I förvaltningsrättens prövningar tas barns bästa sällan upp i relation till motiveringar och 

domskäl för beslut. I domarna är det huvudsakliga fokuset riktat mot de kriterier som 

ska uppfyllas för att rätt till bistånd ska anses föreligga. I nästan hälften av det 

sammanlagda antalet prövningar motiveras avslagen enbart eller delvis med att den 

sökande har försenat sitt inträde på arbetsmarknaden. Bristerna i fråga om föräldrarnas 

anpassning till självförsörjning är ibland både direkt och indirekt relaterade till frågor 

som rör barnen. Då nödprövning görs är detta sällan uttryckligen relaterat till barnens 

behov. I ungefär en tredjedel av det sammanlagda antalet domar motiveras avslagen 

enbart eller delvis med att den sökande har kunnat tillgodose sina behov på annat sätt 

än genom ekonomiskt bistånd. Typexempel på motiv för avslag är att den sökande inte 

tillgodogjort sig föräldraförsäkring eller sjukpenning i tid eller att socialnämnden har 

ansett att ett normöverskott föreligger. De sökta bistånden har inom denna kategori i 

vissa fall direkt att göra med behoven hos de barn som ingår i hushållen, vilket ytterst 

sällan återspeglas i rättens slutliga bedömningar. Barns bästa är också vanligen 

frånvarande i prövningar där avslagen motiveras med att den sökande inte fullt ut 

bidragit till utredningens slutförande. De begärda men uteblivna handlingarna är ibland 

direkt relaterade till de barn som ingår i hushållen och kan i vissa fall handla om intyg 

som visar sökt underhållsstöd eller barnbidrag. I domskälen förs sällan något 

resonemang om de i hushållen berörda barnen och endast i ett fall är barnperspektivet 

uttryckligen beaktat. I en dryg tiondel av det totala antalet domar motiveras avslagen 

enbart eller delvis med att den sökande har kunnat erhålla försörjning av sin 

make/maka. Här är föräldrarnas ömsesidiga försörjningsplikt överordnad rätten till 

bistånd. Nödprövning görs i ungefär en tredjedel av fallen men endast en gång 

uttryckligen på grund av barnens behov. Inom den sista kategorin, där avslagen delvis 

eller helt motiverats utifrån att det sökta biståndet inte ingår under posten för skälig 
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levnadsnivå, har de förvaltningsrättsliga besluten i flera fall fått en annan utgång än hos 

socialnämnden. De sökta bistånden gäller ofta höga elkostnader och hyresbelopp men är 

också många gånger direkt kopplade till barnens behov. I ungefär en tredjedel av 

domarna inom denna grupp har prövningarna lett till bifall eller återskickats till 

socialnämnden för ny utredning, handläggning och beslut. I resterande prövningar inom 

denna grupp är barnen frånvarande i förvaltningsrättens grunder för beslut.  

 

7. Analys 
Det svenska rättsystemet av idag är tydligt i budskapet om att barn skall ses som egna 

subjekt med möjligheter att kunna påverka och få komma till tals rörande beslut i 

offentliga organ, såsom myndigheter och domstolar. Rättstillämparen ska också 

ovillkorligen ta hänsyn till barnets bästa i sina avgöranden. Detta kan konstateras genom 

att studera såväl svensk lagstiftning (till exempel portalparagrafen i socialtjänstlagen) 

som internationella dokument rörande mänskliga rättigheter och barnkonventionen 

(Unicef, 2011 & 2001:453). Resultatet i denna studie visar att ett barnperspektivet 

endast beaktas i tio procent av det sammanlagda antalet studerade fall. I lite drygt 

hälften av de 134 prövningarna synliggörs barnen inte som subjekt eller som särskilda 

individer med egna anspråk. I de fall barn synliggörs genom sina behov sker det oftast i 

referatet av den klagandes eget yrkande. Barnen och deras behov omnämns sällan vidare 

i rättens bedömningar och är i endast enstaka fall en del av motiveringarna till beslut. 

Resultatet visar också att domskäl där fokusering ligger på individens skyldigheter ofta 

ges företräde framför ett särskilt beaktande av barnens bästa.  

Nämnda slutsatser stöds av tidigare forskning, som visar att barnperspektivet inte 

uppmärksammas i tilläcklig grad i handläggning av ekonomiskt bistånd och i 

förvaltningsrättsliga prövningar gällande försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2003 & 

Näsman, von Gerber & Fernqvist, 2009). Att barn så sällan synliggörs i domarna och ett 

barnperspektiv endast undantagsvis beaktas, skulle delvis kunna förklaras med den för 

förvaltningsrätten strikt juridiska utgångspunkten vid beslutfattande. Vid prövningar 

bidrar förvaltningsrätten i huvudsak med juridisk kompetens och inte med en bred 

psykologisk och social kunskap som direkt kan relateras till barns bästa. (Hydén, 2002, 

s.192 ff & Jacobsson, 2006). Rätten testar i första hand själva legalitetsaspekterna av 

socialnämndens bedömningar, genom att se till huruvida de tillämpade lagarna för beslut 

används och motiveras på ett korrekt sätt. Genom att hela tiden utgå ifrån och referera 
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till nämndens tidigare bedömningar görs inget ytterligare klargörande av de 

omständigheter som i de olika fallen föranleder ekonomisk hjälp. Rättsäkerheten gäller i 

första hand den rättsliga förutsägbarheten. Materiell rättsäkerhet med krav på beaktande 

av sociala värden hamnar i skymundan (Perczenik, 1995, s. 44). Rätten prövar 

tillämpningen av de aktuella lagar socialnämnden utgår i från vid beslut, men förbiser 

ramlagstiftningens mer målinriktade normer, där exempelvis hänsynstagande till barns 

bästa uttrycks. Det utsatta barnet försvinner i gapet mellan ramlagstiftningens 

ändamålsenliga utformning och den i praktiken normrationella tillämpningen av 

socialtjänstlagen. Lagar som utgår från pliktnormer och anger de kriterier som bör 

uppfyllas för att rätt till bistånd ska anses föreligga, ges i praktiken företräde framför 

målinriktade lagar med fokus på barnens behov.  

Den juridiska hanteringen av barn stöter enligt King och Piper på problem när 

riktlinjer och lagar utarbetas för att ta hänsyn till barnens bästa, men sedan inte efterföljs 

i praktiken (King & Piper, 1995). Denna skillnad mellan teori och praktik kan också 

skönjas i de framkomna resultaten, där hänsynstagandet till barn som subjekt med egna 

behov lyser med sin frånvaro. Utarbetande av lagar och riktlinjer riskerar att uppfattas 

som tillräckligt i sig, medan liten hänsyn i själva verket tas till den sociala rättvisa som 

ska tillförsäkra barn en dräglig tillvaro. Den i resultatet framkomna diskrepansen mellan 

teori och praktik kan även kopplas samman med Habermas beskrivningar av 

rättstillämpning som rättfärdigas av tradition. Det moderna demokratiska samhället 

kännetecknas enligt författaren av krisavänjning. När gamla organisationsprinciper blir 

förlegade och inte längre fullt ut kan möta samhällets krav, leder detta till att ny 

moralisk legitimitet byggs upp genom social och kulturell påverkan på det rättsliga 

systemet (Habermas, 1996). Svenska riktlinjer gällande barnperspektiv i handläggning 

och rättstillämpning av ekonomiskt bistånd har på detta sätt drivits fram som ett svar på 

kritiken om barn som bortglömd och utsatt grupp. Att Sverige 1990 ratificerade FN:s 

barnkonvention och 1998 även upptog delar av konventionen i svensk sociallagstiftning, 

innebär dock inte att den i teorin idealiserade materiella rättvisan på önskvärt sätt 

kommer till uttryck i förvaltningsrättens motiveringar av beslut. Studiens resultat visar 

att förvaltningsrättens prövning av bistånd fortfarande i hög grad utgår ifrån och 

rättfärdigas av ett traditionellt förfarande, där man i rättslig praxis återkommande bortser 

från de nya rättprinciperna. Vi ser en tydlig skillnad mellan vad man kan kalla 

rättsäkerhet i praktiken och rättsäkerhet i teorin.  
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Enligt King och Piper sker, i beskrivningen av varje ärende där underlag för beslut 

sammanställs, en exkludering och selektering av information kring föräldrar och barn. 

Bakomliggande omständigheter reduceras för hanterbarhetens skull till förenklade 

koncept, vilket innebär att rättsystemets möjligheter att skydda barns välmående 

begränsas (King & Piper, 1995). Förvaltningsrätten exkluderar i regel barnen genom att 

enbart lyfta fram föräldern/föräldrarna i egenskap av biståndssökande. I resultatet ser vi 

hur barnen i många fall försvinner fullständigt eller inte alls lyfts fram som individer 

med behov. Barnens existens kan ofta uppfattas enbart genom att de indirekt omnämns i 

termer som föräldraförsäkring och barnbidrag. Då barns verklighet inte lyfts fram i 

domstolsförhandlingarna på ett tydligt sätt tar förvaltningsrätten inte heller hänsyn till 

deras behov i den juridiska argumenteringen.  

Resultaten visar även hur domskäl relaterade till föräldrarnas brister i fråga om 

självförsörjning blir det dominerande innehållet i prövningarna. Den politiska 

ideologiförskjutning som återspeglas i 1998 års förändring av sociallagstiftningen till att 

mer fokusera på individens skyldigheter har av allt att döma också gett inflytande på 

förvaltningsrättens praxis och förhållningssätt i fråga om rätt till ekonomiskt bistånd. 

Genom att lägga tyngdpunkt på individens skyldigheter får ofta barnen och deras välfärd 

stå tillbaka. Här vi ser vi återigen detta tidigare nämnda gap mellan ramlagstiftningens 

lösningsfokuserade ändamålsenlighet och den vid biståndsprövningar huvudsakliga 

fokuseringen på normrationell argumentering utifrån pliktnormer (Staaf, 2005, s. 51f). 

Rättens utgångspunkt är inte i först hand att hitta individanpassade lösningar som på 

bästa sätt ska hjälpa individen till självförsörjning, utan istället en strikt juridisk 

prövning av de kriterier som bör uppfyllas för att rätt till bistånd ska kunna sägas 

föreligga. Detta innebär att även då barn som medsökanden inte bär ansvar för deras 

föräldrars eventuella brister i fråga om självförsörjning, får dessa ändå ta 

konsekvenserna därav. Om förvaltningsrätten i domarna synliggjort barnen som 

medsökande och i högre utsträckning uppmärksammat deras behov, hade också barnens 

bästa i slutändan kunnat vägas in i motiveringarna till beslut.  

 
8. Avslutande diskussion 
Under senaste två decennier har trycket på de kommunala enheterna för försörjningsstöd 

ökat utan att detta också tydligt avspeglats i antal hjälpsökande som i slutändan erhåller 

ekonomisk hjälp. Enligt EU:s mätningar av ekonomisk utsatthet ökar den relativa 
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barnfattigdomen i Sverige, med följden att procentuellt sett allt fler barn lever i hushåll 

med tillgångar som understiger 60 procent av medianinkomsten i landet (Nyman, A & 

Sköld, L, 2010). Så som försörjningsstöd är utformat idag handlar den ekonomiska 

behovsprövningen i Sverige i stor utsträckning om att ställa krav på individen i fråga om 

självförsörjning. Förhållningssättet går hand i hand med den av regeringen utformade 

arbetslinjen som, genom fokus på individens skyldigheter gentemot samhället, syftar till 

att flytta människor från bidragstagande till sysselsättning i form av lönearbete. Vår 

studie visar hur barn, till förmån för föräldrarnas anpassning till självförsörjning, i 

praktiken ofta glöms bort vid bedömningar som avser den behovsprövade rätten till 

ekonomisk hjälp. I den svenska kulturen idag uppfattas barn som självständiga subjekt 

och aktörer med handlingsfrihet. I FN:s barnkonvention understryks vikten av barns 

delaktighet i och inflytande över alla frågor som rör de själva. Trots det allmänna 

erkännandet av barnen och noggranna riktlinjer gällande hänsynstagandet till barns bästa 

visar studiens resultat hur dessa unga människor i verkligheten utesluts i frågor som rör 

ekonomiskt bistånd. Det på pappret idealiserade målet om beaktande av barns bästa 

uppmärksammas inte i tillräcklig utsträckning i förvaltningsrättens prövningar av 

försörjningsstöd. Det finns anledning att ifrågasätta syftet med noggranna direktiv då 

dessa inte blir en del av rättstillämpningen i praktiken. En förhoppning om framtiden är 

att tradition i praktiken får ge vika för nya rättsprinciper, så att barn vid bedömning av 

ekonomiskt bistånd fullt ut behandlas så som de etiska riktlinjerna föreskriver.  
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Bilagor 

Bilaga 1 –  Aktuella lagparagrafer i sin helhet 

Socialtjänstlagen 2001:453 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet,  
- jämlikhet i levnadsvillkor,  
- aktiva deltagande i samhällslivet.  
 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 
och integritet.  

2 § När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 
Med barn avses varje människa under 18 år.  

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) 
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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  
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. 

6 § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i 
det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den enskilde utför 
uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs 
vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 
2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 och 6-13 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap. 
arbetsmiljölagen (1977:1160) och av bestämmelserna om arbetsskadeförsäkring i 
socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1284).  
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Äktenskapsbalken 1987:230 

6 kap. Underhåll 

1 § Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för 
att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om underhåll till barn 
finns bestämmelser i föräldrabalken.  

2 § Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens 
personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för 
familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs. 

Föräldrabalken 1949:381 

7 kap. Om underhållsskyldighet 

1 §,3 st. I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och 
en efter sin förmåga. Lag	  (2001:1136). 
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Bilaga 2 – Aktuella artiklar ur FN:s barnkonvention i sin helhet 

Artikel 2 
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion 
de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 
oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller 
tro. 

Artikel 3 
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

Artikel 12 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 
den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 
förfaranden som rör barnet. 

Artikel 27 
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som 
krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. 
2. Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga 
och sina ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som 
är nödvändiga för barnets utveckling. 
3. Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för 
sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga 
för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd 
och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostäder. 
4. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning 
av underhåll för barnet från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för 
barnet, både inom konventionsstaten och från utlandet. Särskilt i de fall då den 
person som har det ekonomiska ansvaret för barnet bor i en annan stat än barnet skall 
konventionsstaterna främja såväl anslutning till internationella överenskommelser 
eller ingående av sådana överenskommelser som upprättande av andra lämpliga 
arrangemang. 
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Artikel 31 
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga 
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

	  


