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Förord

Vi har varit en grupp forskare från de rättsvetenskapliga, statsvetenskapliga 
och ekonomisk-historiska disciplinerna som i delprojekt har behandlat en rad 
olika problemställningar, som alla går att härleda till frågekomplexet ”Den 
starka statens fall”, ett paraplyprojekt finansierat av Riksbankens Jubileums
fond. För mig har det varit naturligt att ta upp frågor om statens handhavande 
av social trygghet under det senaste halvseklet. Få forskningsuppgifter har en
gagerat mig så som denna. Att efterkrigstidens centrala rättsvetenskapliga frå
geställningar har inrymts i det socialrättsliga projektet är givetvis en viktig del 
av förklaringen men också den stora lust jag känt att ge mig hän åt en omfat
tande forskningsuppgift efter flera år av övervägande administrativa uppgif
ter.

Stödet från Riksbankens Jubileumsfond har inneburit möjligheter att ordna 
både stimulerande minisymposier för forskargruppens medlemmar och litet 
större sammankomster med inbjudna deltagare för att diskutera frågor inom 
projektets ram. Betydelsefulla diskussionspartner har självklart forskargrup
pens medlemmar varit, såsom paraplyprojektets båda andra forskningsansva- 
riga, professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet Bo Rothstein och 
professorn i ekonomisk historia och förutvarande chefen för Institutet för 
Framtidsstudier Lena Sommestad och deras forskargrupper. Lena Sommestad 
lämnade projektet i januari 2002 p g a inträde i regeringen. Kollegerna i den 
rättsvetenskapliga forskargruppen har varit viktiga för mitt arbete, nämligen 
professorn i internationell rätt Per Cramér och juris doktorerna Ann-Charlotte 
Landelius och Eva-Maria Svensson, alla tre verksamma vid juridiska institu
tionen vid Göteborgs universitet. En rad andra kolleger därstädes har vid se
minarier, också vad gäller detta arbete, kommit med kloka och initierade syn
punkter. Framför allt vill jag rikta ett tack till docenten Mats Glavå, som läst 
igenom hela manuskriptet och delat med sig av sina stora kunskaper och sin 
beläsenhet.

Jag tackar Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, Emil Heijnes Stiftelse 
för Rättsvetenskaplig Forskning och Svensk Juristtidning för värdefullt forsk
ningsstöd och viktig publiceringshjälp. Juridiska institutionen vid Handels
högskolan vid Göteborgs universitet liksom Handelshögskolans fakultets- 
nämnd har möjliggjort att jag erhållit en sabbatstermin höstterminen 2001, 
vilket varit mycket betydelsefullt för mig.

Institutionssekreteraren Britt Randvik har varit partiellt verksam inom pro
jektet och hjälpt mig med en rad mer eller mindre omöjliga uppgifter rörande 
litteratursökning och litteraturdokumentation, alltid med samma smittande 
glada humör. Min mångåriga vän från Lundatiden, akademiska sekreteraren
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Kerstin Ulveland har hjälpt mig att få ordning på manuskriptet, en uppgift 
som p g a ständiga redigeringar inte alltid varit den lättaste. Tack Britt och 
tack Kerstin!

Jag vill även rikta mig till mina presumtiva läsare. Det här är ett arbete skri
vet av en jurist för företrädesvis andra jurister. Materialet används för att tjäna 
rättsliga syften, begreppen är rättsliga och frågeställningarna är rättsliga, även 
om metoden är något mer öppen mot samhällsvetenskaperna än vad som van
ligtvis brukar vara fallet i rättsvetenskapliga framställningar. Min förhopp
ning är dock att boken skall finna sina läsare också bland icke-jurister, efter
som mycket av det material som jag använt även används inom andra discipli
ner och för andra syften, varför de svar som jag ger kan jämföras med svar som 
ges i andra sammanhang och utifrån andra utgångspunkter.

Men varför skriva en så här tjock bok? Avdelning II—IV är övervägande de
skriptiva. Borde de inte mönstras ut med hänvisning till att vad som där står 
kan sökas och läsas på annat håll i en rad olika källor? På så sätt skulle boken 
få ett hanterligare format. Att jag valt att inte göra så beror på två omständig
heter.

För det första är boken uppbyggd kring tre "generaliseringskategorier”. 
Den första av dessa, närrätten, utgörs av de nämnda avdelningarna. De där 
gjorda genomgångarna av stora material och teoretiska bearbetningar av dessa 
är nödvändiga för att dra de generaliserande slutsatser som jag gör först i av
delning V, principrätten, och sedan i avdelning VI, basrätten. Läsaren kan ge
nom min detaljerade genomgång av närrätten följa mina princip- och basrätts
liga resonemang och själv bilda sig en uppfattning om huruvida de slutsatser 
jag drar är hållbara eller inte. Det är viktigt för det intellektuella samtalet att 
så sker.

För det andra menar jag att det är värdefullt i sig med en rättsvetenskaplig 
sammanställning av kunskapen om social trygghet under det senaste halvsek
let presenterad i ett sammanhang. För att förstå det sociala trygghetssystem 
som vi har idag är det viktigt att ha kunskap om dess rättsliga utveckling och 
dennas koppling till det omgivande samhället. Detta är av vikt inte minst för 
den som studerar socialrätt.

Icke-jurister vill jag dock i första hand rekommendera att läsa avdelning I, 
V, VI och VII och att använda avdelning II, III och IV mer som ”uppslags
verk”.

Göteborg den 22 november 2002

Lotta Vahlne Westerhäll



Prolog

Vid halvårsskiftet 1990 kom 1985 års maktutrednings huvudbetänkande, där 
det framhölls att ”föreställningen att demokrati förverkligas i den mån ett 
enda nationellt maktcentrum kan överblicka och styra samhällsutvecklingen 
blir alltmer orealistiskt”.1 Från moderat håll gjordes gällande att för socialde
mokratin innebar maktutredningens klara ställningstagande ”en praktfull in
tellektuell råsop”. Kritiken innebar att maktutredningen på punkt efter punkt 
visade hur de stela strukturer som byggts upp under decennier av socialdemo
kratisk dominans kommit att eroderas och utarmas. Detta gällde både arbets
marknadens klassiska regelsystem, de såsom stelnade uppfattade s k folkrörel
serna som under åtskilliga år hållits vid liv av subventioner och hela den of
fentliga sektorn som beskylldes för likriktning och oförmåga att hantera 
individuella avvikelser.

1. SOU 1990:44 s 406.
2. C Bildt, En intellektuell råsop, DN-debatt 90-08-06.
3. SE Olsson, När makten lades till rätta, s 243 i Vision möter verklighet. Om social styr

ning och faktisk samhällsutveckling. Red S E Olsson och G Therborn, 1991.

”Och det gäller inte minst tilltron till den politiska styrningen som alltings fräls
ning och alltings lösning. Gradvis men säkert sprider sig insikten att ett fritt och 
demokratiskt samhälle förutsätter att det finns gränser för politiken.” - ”Det är 
den frihetliga i stället för den kollektivistiska demokratisynen som har framtiden 
för sig, och därmed kommer också den politik som ömsom getts beteckningen ’den 
svenska modellen’, ömsom ’det starka samhället’ att sakta men säkert vittra sön
der.”2

Maktutredningen pekade otvivelaktigt på nödvändigheten av en annan 
demokratisyn än den som vuxit fram under gångna decennier. Även om folk
suveränitetens princip slagits fast i 1974 års regeringsform hade en förskjut
ning av maktresurserna skett från folket till etablerade institutioner styrda av 
experter och politiska tjänstemän. Den enskilda människans möjligheter att 
göra sig gällande hade minskat starkt. Den bild av demokratin, som ansetts 
vara den som gällde, var ett enda maktcentrum, som på folkets uppdrag styrde 
landet.3 Det som lyftes fram i maktutredningen var en individcentrerad demo
kratisyn i stället för en samhällscentrerad och en pluralistisk demokratisyn, 
som byggde på föreställningen om delad, begränsad makt i stället för en ma- 
joritetsmodell uppbyggd efter en hierarkisk vertikal struktur.

Denna förändrade syn på demokratibegreppet hade allt efter som vuxit 
fram i Europa. Den visade på en rörelse, något som framhållits av exempelvis
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Jürgen Habermas.4 Habermas pekade på det nya förhållandet mellan pri
vaträtt och offentlig rätt som höll på att ta form. Den offentliga staten och det 
privata samhället kom alltmer att integreras och det frambringade en mellan- 
sfär som var halvt privat och halvt offentlig. Denna sfär kom att regleras av en 
social rätt, som uppstod först i och med framväxandet av denna sfär.5 Om den
na kan följande sägas.

4. J Habermas, Borgerlig offentlighet, 1968; Diskurs, rätt och demokrati, 1995, Kommuni- 
kativt handlande, 1995; G Teubner, Refleksiv ret. Utviklingsmodeller for retten i sammenlig- 
nende perspektiv. Översatt i Refleksiv rett. Red Born - Bredsdorff- Hansen - Hansson, 1988.

5. J Habermas, Borgerlig offentlighet, 1968, s 216.
6. Se A Peczenik, Juridisk argumentation, 1990, s 15.
7. LWesterhäll, Lagstiftning och normgivning, SvJT 1990, s 135.
8. MOU 1988:1.
9. LWesterhäll, Lagstiftning och normgivning, SvJT 1990, s 135.

I ekonomiskt goda tider kan den statliga förvaltningens förberedelsemakt6 
liksom dess utförarmakt fungera och uppställda välfärdsmål uppnås. Det finns 
dock många bevis för att så inte är fallet i lågkonjunkturer och vid hög arbets
löshet. Dessa strukturella förändringar visar sig också inom rättsordningen. 
Rättighetslagar blir servicelagar. Förvaltningsdomstolarna minskar i antal och 
möjligheterna att överklaga kringskärs. Förarbeten i form av utredningar och 
propositioner har inte längre samma betydelse som rättskälla som tidigare. 
Den rättsliga tillämpningen inom förvaltningen förskjuts till politiska organ på 
lokal eller regional nivå. Den lokala nivån ökar i makt liksom den internatio
nella. Ämbetsverkens ställning försvagas.

Den traditionella rättsliga regleringen i ett samhälle av Sveriges typ genom
går en legitimitetskris.7 Det är en allmänt spridd uppfattning att det lagstiftas 
för mycket. Den härskande politiska ideologin, klart synliggjord i 1974 års re
geringsform, kräver att varje offentligt beslut och varje offentlig åtgärd, som 
på mer ingripande sätt berör medborgarnas liv och frihet, skall ha sitt stöd i 
lag och förses därmed med en ”demokratisk legitimation”. De lägre instanser
na i myndighetshierarkin utövar också ett tryck på högre och mer centrala att 
dessa skall tillhandahålla regler eller åtminstone riktlinjer, dels för att undvika 
svåra tolkningsproblem, dels för att kunna rättfärdiga sin maktutövning. Allt 
oftare ifrågasätts dock ”folkviljans” legitimitet. Ett växande medvetande om 
majoritetsförtryckets faror har kommit att formuleras på allt fler håll, t ex det 
alternativa grundlagsförslaget utgivet som nummer 1 i medborgarnas offentli
ga utredningar.8 Man talar också om den reflexiva eller responsiva rätten som 
välfärdsstatens avlösare. Härmed menas en samhällsform, där staten - i stället 
för att fastställa ett finmaskigt regelsystem för människors förhållande och för 
innehållet i offentliga förmåner - skall ge de yttre spelregler, som skall gälla 
medan de berörda medborgarna själva skall avgöra, vilka regler som mer di
rekt skall gälla för dem. Alla intresserades meningar skall komma till tals. Det
ta skall leda till avbyråkratisering, självförvaltning, privatisering osv.9

En central faktor är den enorma författningsmateria som kännetecknar 
hela rättssystemet, en författningsmateria som det är omöjligt för gemene man 
att ta ställning till och rikta rationell kritik emot, om så vore befogat. Många
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av dessa författningar präglas av kortsiktiga intresseavvägningar. De långsik
tiga välfärdsmålen förlorar sin centrala plats i trygghetssystemet. Den politiska 
demokratins natur förändras. En rationell diskussion om normerna och deras 
innehåll är omöjlig för medborgarna att föra, eftersom rättens systematisering 
förlorat sin överskådlighet. Mängden normer har vuxit så mycket att man har 
förlorat den helhetsbild som är nödvändig för en systematisk behandling av 
rättsliga problem. Rättens inre rationalitet hotar att falla sönder.10 Men rät
tens legitimitet har dock för den skull inte i grunden ifrågasatts. Trots misstro 
och frustration inför rättssystemets ogenomtränglighet och systembrist finns 
det ändå ett generellt systemförtroende, som gör att de flesta ställer sig lojala 
till systemet.11 Orsaken är att denna stora normmängd har tillkommit på det 
sätt som grundlagen stipulerar. Att stadgade former följs noggrant är utgångs
punkten för medborgarnas förtroende för staten.

10. A Peczenik, Juridisk argumentation, 1990, s 17; Vad är rätt? Om demokrati, rättssä
kerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s 46 ff.

11. A Peczenik, Juridisk argumentation, 1990, s 17; Vad är rätt? Om demokrati, rättssä
kerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s 46 ff.

Även om den formella sidan av normeringen är acceptabel kan dock kritik 
riktas mot normeringens effektivitet. Rättssystemet är överbyråkratiserat och 
möjligheten att faktiskt få systemet att fungera i livets mångahanda och ofta 
oväntade situationer blir allt mindre. De nu nämnda rättsliga förändringarna 
är nödvändiga att förstå och förklara för att kunna hantera rätten i den inne
varande stunden. Rätten är utgångspunkten för merparten av de aktiviteter 
som gestaltar statens överhöghet visavi den enskilde. Dessa griper in i vår var
dag på mångahanda sätt, en vardag som vi gärna vill ha möjlighet att förutse 
i viss måtto för att kunna förhålla oss till den, förstå och förklara den och ock
så i någon mån i efterhand kontrollera den. Det är sålunda en viktig och cen
tral forskningsuppgift att försöka genomföra en undersökning som tar ställ
ning till en del av de problemkomplex som förändringarna i den rättsliga 
strukturen har givit upphov till. Det är om detta som de följande sidorna kom
mer att handla.





Avdelning I

Verktyg, tillvägagångssätt och kontextuell 
bakgrund





1 Inledning
”Ögat kan inte säga till banden: ’Jag behöver dig inte’, och inte hel
ler huvudet till fotterna: ’Jag behöver er inte’. Tvärtom, också de 
delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga...” - ”När 
Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt 
ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för 
att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en 
kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder 
sig också alla de andra.” (1 Kor 12:21-26)

1.1 Utgångspunkter
Detta arbete utgör ett delprojekt inom forskningsprogrammet Den starka sta
tens fall. Svensk politisk kultur i förändring 1950-2000, finansierat av Kultur
donationen inom Riksbankens Jubileumsfond. Programmet består av forskare 
inom ekonomisk historia, rättsvetenskap och statsvetenskap. I slutet av denna 
avdelning återkommer jag till detta och den föreliggande studiens förhållande 
till andra studier i programmet (kap 5). Detta arbete är av rättsvetenskaplig 
natur och har till syfte att systematisera och teoretiskt behandla rättsliga för
ändringar under det senaste halvseklet på det sociala trygghetsområdet. Före
mål för denna studie är sålunda ”det sociala projekt” som präglade denna tids
period. Projektet kan också liknas vid ett entreprenöriellt projekt, inom vilket 
staten agerat entreprenör och idégivare. Utgångspunkt för arbetet är statens 
förhållande till medborgaren. Medborgaren är i behov av trygghet i olika av
seenden, inte minst sådan som vi brukar kalla för social trygghet. Här kommer 
statens vilja, förmåga och intresse att skapa social trygghet för medborgaren 
att undersökas. Framför allt gäller att systematisera, teoretiskt bearbeta och 
analysera, vilka styrpolitiska instrument som staten har använt för att skapa 
den trygghet den enskilde behöver, i syfte att öka förståelsen av rättsliga för
ändringar på det sociala trygghetsområdet.

Rättsvetenskapen är en vetenskap om rättsregler. Denna definition måste 
preciseras, eftersom den inte säger något om hur rättsvetenskapen förhåller sig 
till rättsreglerna. Den del av rättsvetenskapen som har till syfte att systemati
sera och bearbeta olika rättsliga problemställningar för att fastställa gällande 
rätt brukar kallas rättsdogmatik. Detta arbete är inte i egentlig mening ett 
rättsdogmatiskt arbete, eftersom avsikten inte är att med juridisk metod fast
ställa vilka rättsregler som gäller här och nu.1 Här skall i stället rätten under
sökas i syfte att beskriva utvecklingslinjer i densamma. Det är alltså fråga om 
en empirisk undersökning med inriktning på att klarlägga hur rätten i ett visst 
avseende och under en viss tidsperiod normativt har gestaltat sig. Denna skall 
ske på det sätt som är utmärkande för rättsvetenskapen, nämligen med ett 
inifrånperspektiv. Andra vetenskaper ser rätten mer eller mindre utifrån, som 
ett yttre faktum eller given storhet. Jag strävar däremot efter en intern förstå-

1. Jfr A Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, i Festskrift till Stig Strömholm, 
Uppsala 1997, s 35 ff.
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else, inte i första hand efter en extern förklaring.2

2. Det är inte alltid lätt att avgöra när en rättsvetenskapsperson intar ett inifrånperspektiv 
eller ett utifrånperspektiv, men jag menar att jag själv till övergripande del befinner mig ”i” rätten, 
även när jag talar ”om” rätten liksom när jag hämtar material utifrån och applicerar detta på rät
ten. Jfr H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 273 f.

3. J F Bernt och D R Doublet, Vitenskapsfilosofi for jurister - en innforing, 1998, s 15.
4. H Andersson, Anmälan av David Roland Doublet: Rett, vitenskap og förnuft, Retfærd 74, 

Nordisk Juridisk Tidsskrift 1996 nr 3, s 97 f. Ang rättssystemets genetiska respektive operatio
nella sida, se J Dahlberg-Larsen, Lovene og livet, 1999, och ang distinktioner mellan ett vertikalt, 
deduktivt perspektiv på rätten respektive ett horisontellt, orsaks- eller förståelseorienterat synsätt 
på rätten, se H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 249.

5. L Westerhäll, Lagstiftning och normgivning, SvJT 1990, s 134.
6. Prolegomena, s 24 ff, i Rechts des Krieges und Friedens.
7. I anm 42 till Prolegomena, s 26. Se vidare om samhällsfördraget hos Pufendorf, On the law 

of nature and nations, Book VIII, Chap III, s 157 ff; Montesquieu, De l’esprit des lois, Liv I, Chap 
II, s 5; Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre, s 195 ff; Hegel, Staten och världshis
torien, s 15 ff; Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, 2:a 
delen, s 6 ff och s 17; se även Voltaire, Prix de la Justice et de l’humanité, article III, s 20.

Men om nu inte syftet är att framställa rättsregler som de auktoritativt 
fungerar eller bör fungera i den innevarande tiden utan detta gäller utveck
lingslinjer i förfluten tid, vad är det då som skiljer rättshistorisk forskning från 
historisk forskning i allmänhet?3 Svaret härpå är att den förra för att kunna 
karakteriseras som rättsvetenskap måste använda det perspektiv, den systema
tik och den metod som är kännetecknande för nämnda innanförperspektiv. 
Detta är nödvändigt för att kunna analysera, förstå, problematisera, struktu
rera och systematisera rätten såsom bestående av normer, tillkomna på ett 
visst av samhället noggrant sanktionerat sätt.4

Merparten av alla normer i rättsordningen uttrycker ett förhållningssätt 
mellan staten och medborgarna eller medborgarna emellan. Förhållandet mel
lan staten och medborgarna men även mellan medborgarna präglas av makt 
och beroende. Människan är till sin natur oupplösligt förbunden med kollek
tiva strävanden, många gånger baserade på centrala etiska principer. Man har 
alltid hänvisat till moraliska värderingar när man har velat legitimera maktan 
vändning och man har också utgått från moraliska värderingar, när man har 
velat skapa skydd för den svage.5

De flesta naturrättslärarnas framställningar om rätten börjar med en redo
görelse för läran om samhällsfördraget. För att ett samhälle skulle kunna bil
das och en styrande makt inrättas, fordrades ett avtal, ett samhällsfördrag, 
mellan människorna. Detta avtal kunde människorna ingå, eftersom de från 
början skapats fria och lika. Människan ingick ett samhällsfördrag, därför att 
hon inte kan existera annat än i ett samhälle, där de regler finns, som utgör 
betingelser för henne som kulturvarelse. Hugo Grotius skrev i sin berömda 
bok De jure belli ac pacis (1625) om drivfjädern till ordnat samhällsliv som en 
företeelse, vilken är specifik för det mänskliga släktets behov av att leva i en 
lugn och efter människans intellekt avpassad samvaro med andra.6 Männi
skans drift att bilda samhällen är den egentliga källan till rätten. Denna sociala 
drift ”övergår till rätt”, dvs de handlingstendenser som följer av den sociala 
driften ”förvandlas” till förpliktande bud.7
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Även om naturrättslärarnas metafysiska lära om samhällsfördraget sedan 
länge spelat ut sin roll för att legitimera rättens bindande kraft, har frågan i 
vad mån medborgarna i statens hägn skall kunna göra gällande sina rättighe
ter, i vad mån staten kan hjälpa individen att få igenom rättigheterna och i vad 
mån man kan erhålla ett skydd mot orätt fortfarande samma aktualitet. Det 
moraliska ansvar som vi ålägger staten har sin grund i det kollektiva ansvar vi 
alla har som delar i ett samhälle. Det finns många teorier om vad ett samhälle 
är. Vad håller samman ett samhälle? Vad är det för krafter som får människor 
att underkasta sig den ordning som varje samhällsliv innebär? S-E Liedman 
menar att det finns två svar.

”Enligt det ena är samhällets grundelement individen, och individen accepterar sam
hället därför att det tillfredsställer vissa grundläggande behov hos henne. Om sam
hället sviker den enskilde, kan den enskilde bryta upp ur gemenskapen. - Enligt det 
andra svaret är det gruppen, det lilla kollektivet som är byggstenen. Olika grupper 
kan sluta sig samman i större enheter. Individen framträder först i och ur gruppen. 
Individen socialiseras inte, samhället - societas - kommer först. Ett samhälle kan 
däremot individualiseras.”8

8. Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, 2002, s 193.
9. Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, 2002, s 194.
10. Ang beteckningarna mekanisk och organisk, se Ett oändligt äventyr. Om människans 

kunskaper, 2002, s 194.
11. Se 1 Kor 12:12-26, där Paulus jämför kyrkan med Kristi kropp, corpus, jfr korporationer.
12. L Westerhäll, Lagstiftning och normgivning, SvJT 1990, s 135.

Liedman ser inte detta som två teorier om samhället utan som två samhällson- 
tologier, där ontologi betyder läran om det som verkligen är, dvs vad ett sam
hälle är för slags enhet.9 Den förstnämnda samhällsontologin betecknar han 
som mekanisk i den bemärkelsen att en anhopning av delar kan fås att sam
verka under vissa omständigheter men där varje del också kan brytas loss utan 
att förändras. I den sistnämnda, som han kallar organisk,10 är delen beroende 
av helheten som organet av organismen.11

Vi har ingen absolut garanti för att staten inte överskrider sina befogenhe
ter, men samhällsansvarets nära koppling till solidaritetsidén utgör ändå ett 
visst hinder härför. Tanken på solidaritet bygger på uppfattningen att männis
kors villkor skall kunna förändras, t ex svaga människors situation. Det kol
lektiva ansvaret för de svaga är förankrat i det ömsesidiga beroende som i allt 
kännetecknar mänskligt liv.12

Moraliskt ansvar och solidaritet präglar även normerna. Dessa är, om man 
ser till vanligt språkbruk, inget annat än regler eller riktlinjer, som har till upp
gift att främja ett visst ändamål eller att förverkliga ett uppsatt ideal, ett mål. 
Detta gäller både etiska och rättsliga normer. Etiska eller rättsliga beslut går 
ut på att fatta sådana avgöranden som man tycker sig ha fog att fatta på upplysta 
och goda grunder. Det är inte fråga om en enbart intellektuell hantering av fakta 
utan såväl inom etiken som rätten är den normativa hanteringen dominerande.

Håkan Hydén har ett vidsträckt normbegrepp, till vilket olika slag av 
normbeslut anknyter:

”Normer hänger ingalunda enbart samman med det sociala livets handlingar. I den
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mån vi delar in samhället i ekonomi, politik, administration, teknik, etc så kan vi 
också räkna med ekonomiska normer, politiska och administrativa normer, teknis
ka normer, etc. Fördelen med normbegreppet är att det har gränsytor, samröre, med 
i stort sett alla de subsystem med tillhörande vetenskaper som utvecklats genom den 
funktionsspecialisering som under de senaste seklerna skapat det materiella väl
stånd som välfärds- och industrisamhället fört med sig.”13

13. Se Norm vetenskap, 2002, s 20. - "Vi står inför behovet av en övergång från en isärta
gande, reduktionistisk, till en ihopsättande, holistisk vetenskap.”

14. Jfr M Glavå - U Petrusson, Illusionen om rätten! juristprofessionen och ansvaret för rätts- 
konstruktionerna, i Erkjennelse og Engasjement. Minnesseminar for David Roland Doublet 
(1954-2000), 2002, s 132 ff.

15. L Vahlne Westerhäll, Normgivningens etik - exemplet rehabilitering, i Festskrift till Anna 
Christensen, 2000, s 577.

16. M Weber, Ekonomi och samhälle. Förståndssociologins grunder, Del 1 Sociologiska 
begrepp och definitioner, 1983.

Redan rubriken på ifrågavarande arbete vittnar om att föremålen för studien 
i hög grad kommer att gälla normativa strukturer likaväl som teoretiska.

Utgår man från rättens funktioner, betraktas ändringar i rättssystemet först 
och främst som orsakade av systemet självt. Lagstiftningsmaskineriet ses som 
en del av systemet. Lagstiftningen reduceras härigenom till en av flera faktorer, 
varigenom man kan, om syftet är detta, komma fram till vad man vill betrakta 
som gällande rätt. En funktionell beskrivning av rättigheter, skyldigheter och 
enskilda rättsregler skapar förståelse för en uppfattning av rätten som ett au
tonomt normsystem, som utvecklar sig självt och förhåller sig till impulser från 
omvärlden på grundval av sin egen karaktär. Med en funktionell syn på rätten 
synliggörs samspelet mellan rätt och samhälle. En analys av rätten förutsätter 
en föreställning eller en idé om vad rätten är och hur rätten bestäms som sys
tem. Rätten ses som ett öppet och flexibelt normsystem, där rätten hela tiden 
utvecklas som svar på sociala behov av olika slag.14

När en rättslig norm värderas i förhållande till etiska värden eller till ratio
nella värden, görs värderingen utifrån de konsekvenser normen i fråga får för 
samhället och människor som lever i samhället. Rättsregeln jämförs då med de 
etiska värden som är möjliga att realisera i ett socialt sammanhang. Det är den 
generella normens etiska kvalitet som värderas, den som riktar sig till den so
ciala ordningen och inte i första hand till den enskilda individen. Dessa värden 
är ofta samhällsrelaterade idéer som dock har sitt upphov i människors förhål
lande till varandra.

Att handlingar och handlingars konsekvenser uppfattas som ”rätta” och 
”riktiga” innebär, att de ligger inom de ramar som vi uppfattar att vederbö
rande skall hålla sig inom utifrån ett rättfärdighetsperspektiv. Enligt Max We
ber skapas legitimitet genom ett rättfärdiggörande på grundval av värden.1' 
Empirisk kunskap om hur saker och ting faktiskt förhåller sig (som vid ett sub
stantiellt perspektiv på rätten) kan inte skapa legitimitet, utan för detta krävs 
en måttstock eller uppfattning, som bestämmer hur saker och ting bör vara. 
Legitimitet blir därmed avhängig av de värden, utifrån vilka den konkreta vär
deringen företas. Det är därför mycket viktigt att man klarlägger premisserna 
för denna värdering.16
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Den rätt som skall studeras i detta arbete, den sociala rätten, är en rätt som 
befinner sig i ständig rörelse. Det normativa innehållet i rättsreglerna definie
ras och modifieras med utgångspunkt i den samhälleliga och rättsliga kontext 
som råder vid normtillämpningen. Sett i ett tidsperspektiv kan förskjutningar 
ske i förhållandet mellan normen och omgivande sociala fakta. De traditionel
la rättskällorna får sitt slutliga innehåll genom att de filtreras genom den sam
hälleliga kontext som omgärdar rättskällorna. Genom att den samhälleliga 
kontexten ständigt förändras, förändras också rätten. Det är denna förändring 
som jag vill studera.

Rubriken på detta arbete är densamma som gäller för hela det ovannämnda 
programmet, nämligen Den starka statens fall. Jag har dock lagt till ett fråge
tecken (”Den starka statens fall?”), eftersom jag när jag påbörjar arbetet inte 
vet om den starka staten har fallit eller inte. Definitionen av vad jag menar med 
en stark stat är givetvis central. Vi som arbetar inom programmet har enats 
om att det inte är nödvändigt att vi definierar ”den starka staten” på ett och 
samma sätt (se nedan kap 5). Olika vetenskapsinriktningar nödvändiggör en 
skiftande definiering. Personligen tror jag också programmet blir mer spän
nande och dynamiskt med olika synsätt på vad ”den starka staten” står för.

1 boken Med Erlander och Palme, där Sven Aspling berättar för Arvid La
gercrantz återfinns en berättelse om vem som skapat begreppet den starka sta
ten eller det starka samhället, som angavs där.17

”AL: Hur är det med det starka samhället som du var med och byggde upp? Hur 
resonerade ni egentligen?

SA: Du ställer mig mot väggen. Ingen kallade mig till något rum i riksdagen eller 
kanslihuset för att diskutera det starka samhället. Jag tror att själva formuleringen 
är en produkt av geniet Olof i något samtal mellan honom och Tage. Jag vill inte 
förringa formuleringens historiska betydelse och inte heller upphovsmannen men 
för att förstå sammanhanget kan man inte bortse från att i den här inre kretsen förde 
man samtal, inte om partiets ideologi, utan om vardagens uppgifter och problem. 
Vi talade om hur man ur partiets och folkets synpunkt på bästa sätt skulle kunna 
föra ut tankar och idéer som skulle kunna bli så fruktbara att de verkligen bar in i 
en för oss okänd framtid.

AL: Du var själv aldrig rädd för att det kunde bli för starkt?
SA: Nej aldrig, tvärtom. Som partisekreterare hade jag snabbt insett att det var 

bristen på resurser som hindrade oss från att göra en massa saker av sakliga kun
skapsrika skäl.

AL: När det gällde det starka samhället, fanns det aldrig någon rädsla hos er att 
det starka samhället kunde ta initiativet från folk?

SA: Nej, det tror jag inte. Men Tage Erlander hade mycket stor nytta av uttrycket 
”förväntningarnas missnöje”. Den formuleringen, också den gjord av Olof, löste 
pedagogiskt vad vi sysslade med i ett socialistiskt demokratiskt samhälle. Folk för
väntade ju sig att dagens bekymmer skulle komma att avlösas i en näraliggande 
framtid av ett samhälle där dessa bekymmer inte förelåg. Det var förbättringarna 
som lockade fram ett missnöje över att det inte blev ännu bättre. Vi kan ta exempel 
från sjukvården och åldringsvården. Allt det här är svaret på din fråga om det starka 
samhället.”

17. S Aspling - A Lagercrantz, Med Erlander och Palme, 1999, s 115 ff.
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Som framkommit ovan vill jag i denna bok undersöka innehållet i den starka 
staten och inte det starka samhället. Skälet till detta är tvåfaldigt. Enligt min 
uppfattning hade skiljelinjen mellan stat och samhälle efter hand kommit att 
alltmer försvinna under åren 1950-1990.18 Samhället hade socialiserats i den 
meningen att samhället bestående av medborgarna och deras sammanslutning
ar och nätverk i hög grad kommit att förstatligats. Staten hade tagit över myc
ket som inte ansågs vara statliga uppgifter baserade på konstitutionen. Denna 
utveckling förändrades dock under 1990-talet då en ökande privatisering ägde 
rum och då medborgarna i ökande utsträckning valde att själva omhänderta 
uppgifter som tidigare legat på det allmänna. Att jag väljer staten som 
föremålet för min undersökning och inte samhället beror dock främst på min 
rättsliga utgångspunkt. Staten19 är ett rättsligt ideologiskt begrepp. På grund 
av att rätten är dynamisk och i ständig rörelse är staten också ständigt förän
derlig. Detta beror på att, som jag tidigare framhållit, rätten är öppen och vid 
varje given tidpunkt utsatt för påverkan av det omgivande samhället. Som en 
del av rätten blir staten delaktig i denna föränderlighet. Det är givetvis en 
omöjlig uppgift att fånga idén om staten i varje givet ögonblick utan att an
vända sig av kraftiga generaliseringar.

18. B Rothstein, Den socialdemokratiska staten, 1986, s 37 f.
19. Ordet stat kommer av det italienska ordet ”stato”, som åsyftade furstens ställning men 

efter hand hela den framväxande statsapparaten. S-E Liedman framhåller kopplingen till ordet 
statistik såsom en idealtypisk egenskap, ”först utvecklad i de italienska statsstaterna som ett slags 
staternas egen, ofta hemlighållna beskrivning av sig själva, sina politiska och ekonomiska omstän
digheter, sin befolkning, sina naturförhållanden och annat som ansågs av betydelse för deras väl 
och ve”, S-E Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, 2002, s 264.

20. M Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band II, Identitetens 
makt, 1998, s 314.

21. R Johansson, Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begräns
ningar i klientrelaterat arbete, 1997, s 15 f och 181 f.

Även när jag i det följande använder ordet samhälle, gör jag det med en 
stark generalisering, nämligen som en beteckning för människorna och deras 
sammanslutningar och då även sammanslutningar av allmän eller offentlig ka
raktär. Jag inkluderar inte kommunerna och landstingen i statsbegreppet. Ett 
av mina syften med detta arbete är att studera statens styrning av kommunerna 
och landstingen, varför det är viktigt att hålla i sär dessa. För att beteckna både 
stat och kommuner och landsting använder jag beteckningen det allmänna el
ler det offentliga. Det som skiljer mitt samhällsbegrepp från min definition av 
staten (liksom från min definition av det allmänna eller det offentliga) är att 
tonvikten inte ligger på de offentligrättsliga institutionerna utan på medbor
garna. Ofta används begreppet samhälle som något som är föremål för statens 
åtgärder av olika slag. Samhället är då liktydigt med samhällsmedborgarna.20

1 det följande kommer jag att använda staten dels som ett ideologiskt be
grepp, dels som ett samlingsbegrepp21 till vilket en rad olika rättsregler knyter 
an. Ideologiska begrepp uttrycker en idé som innefattar ett tillvägagångssätt 
för mig (och andra) att tankemässigt komma till rätta med omvärlden. ”1 ideo
login avbildar individerna det imaginära förhållandet mellan sig själva och de-
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ras reella existensbetingelser.”22 Med ideologi23 avses alltså en metod för att 
skapa ett sammanhängande system av idéer om människors existensbetingel
ser. Ideologin har sin materiella existens i en samhällelig institution av något 
slag. Staten som institution utgörs av olika statsapparater såsom riksdag, re
gering, statliga förvaltningsmyndigheter och statliga domstolar. Statens över
gripande existens får sitt objektiva uttryck i första hand genom rättsordning
en, framför allt den konstitutionella regleringen.24

22. L Althusser, Inledning till en teori om ’idéologiska statsapparater’, i Zenit nr 31 (1/1973), 
s24.

23. Om ordet ”ideologi” och dess notoriska mångtydighet, se S-E Liedman, I skuggan av 
framtiden. Modernitetens idéhistoria, 1999, s 275 ff.

24. B Furåker, Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk rörlighetspolitik, 1976, s 90 och 
H Hydén, Rättens samhälleliga funktioner, 1978, s 87.

25. Jfr A Mellbourn, Bortom det starka samhället, 1986. Se även R Johansson, Vid byråkra
tins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete, 1997, 
s 12.

Jag kommer i det följande att uppfatta en stat såsom stark om den tillhan
dahåller en stark formell och materiell social trygghet åt sina medborgare.25 
Det innebär att en rad olika faktorer måste vara uppfyllda som å ena sidan 
innebär ett skydd mot negativa omständigheter och å andra sidan möjligbeter 
till förverkligande av positiva sådana. Exempel på dylika faktorer är likfor
mighet, förutsebarhet, kontrollbarhet, öppenhet och insyn, integritet, autono
mi m m. Dessa faktorer som utgörs inte enbart av fakta utan även av värde
omdömen av olika slag nämns ofta som kännetecken på de rättsliga ideologier 
som går under namn av rättsstaten och välfärdsstaten. Båda är väl förankrade 
i den rättsligt-teoretiska analysen. Den starka staten bör vara både en rättsstat 
och en välfärdsstat. Är så fallet? Den frågan skall besvaras i det följande.

Jag vill dock här göra det tillägget att frågan om staten är ”stark” vid en 
viss given tidpunkt eller om den stat, som, med användande av de principer 
som utmärker en rättsstat och en välfärdsstat, såsom analysinstrument, ”inte 
uppfyller” flertalet av dessa principer, ”har fallit”, inte är det viktigaste spörs
målet i detta arbete. Eftersom det är en del i ett större forskningsprogram med 
titeln ”Den starka statens fall” vill jag ändå gärna utifrån den uppläggning av 
mitt arbete som jag här presenterar i görligaste mån försöka ta ställning till frå
gan om den starka statens fall (utifrån den definition som jag gjort av ”den 
starka staten”).

Jag skall nu något utförligare än jag gjort ovan behandla staten som idé 
men också som institution kopplad till frågan om statlig styrning. Därefter går 
jag in på vad jag menar med idén om en rättsstat och idén om en välfärdsstat. 
Dessa tankemodeller kommer jag sedan att använda som verktyg när jag för
söker analysera den sociala tryggheten som idé och institution. Jag kommer 
också att inplacera rättsstats- och välfärdsstatsideologierna i en generalise- 
ringsindelning av rätten som är lämplig att göra för att fördjupa förståelsen av 
den sociala rätten. Till denna återkommer jag i kap 4.
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1.2 Staten och dess styrning
Staten som idé kommer till uttryck i den konstitution som gäller för ett visst 
territorium. Där slås statsskicket fast. Ett lands författning är grundnormen, 
till vilken alla andra offentliga normer och beslut kan härledas tillbaka. Ge
nom konstitutionen dras gränserna upp för den politiska praktikens formella 
utrymme.261 konstitutionen framträder också staten som institution.27

26. H Hydén, Rättens samhälleliga funktioner, 1978, s 162. Jfr K Olivecrona, Om lagen och 
staten, 1940, s 162-198.

27. Se J G Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, 1796, 
s 179-229 (”Vom Staatsrechte, oder dem Rechte in einem gemeinen Wesen”).

28. H Stromberg, Sveriges författning, 1999.
29. Att den politiska makten härleds från folket har uppfattats som vilseledande. Det skulle 

förutsätta att de folkvalda politikerna och de politiska partierna inte bara företräder utan också 
låter sitt handlande bestämmas av samhällsmedlemmarna. I stället har gjorts gällande att det är 
behovet av åtgärder för att reproducera de samhälleliga produktionsbetingelserna som bestämmer 
innehållet i politiken. Statens funktion blir att anpassa samhällsförhållandena till den utveckling 
som marknadsekonomin medför. Se H Hydén, Rättens samhälleliga funktioner, 1978, s 164.

30. Se exempelvis J Tolonen, Administration, makt och information, i K Tuon (red) Rätts- 
dogmatikens alternativ, 1988, s 173 ff.

31. Se exempelvis S E Olsson och G Therborn, Vision möter verklighet. Om social styrning 
och faktisk samhällsutveckling, 1991.

32. J Habermas, Diskurs, rätt och demokrati, 1995, s 63 ff och Borgerlig offentlighet, 1968, 
s 208 ff.

Den inledande paragrafen i 1974 års regeringsform innehåller allmänna 
principuttalanden om att all offentlig makt utgår från folket och att den svenska 4 
folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Folk
styrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 
och genom kommunal självstyrelse. Riksdagen är folkets främsta företrädare. 
Den stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel 
skall användas. Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen.28 Den 
officiella politiska makten kanaliseras alltså genom staten och denna makts an
vändning är avhängig av beslut som fattas av politiker valda av folket.29

På vilka olika sätt yttrar sig statens förmåga att styra? Mycket har skrivits 
om styrare och styrda, om styrmedier och styrinstrument, som regel kopplade 
till makt i olika former.30 Den styrning som skall undersökas i detta arbete är 
den svenska statens styrning i syfte att åstadkomma social trygghet för dem 
som bor eller vistas i Sverige. Som ovan framhållits har en folkvald majoritet 
att styra Sverige i olika politiska organ, såsom riksdag, kommunfullmäktige 
och landstingsfullmäktige.31 I ett demokratiskt beslutsfattande ingår att majo
riteten bestämmer vilka beslut som kan fattas. En strikt tillämpning av majo- 
ritetsprincipen är inte nödvändig för att ett samhällssystem skall uppfattas så
som demokratiskt. Det är däremot nödvändigt för en demokrati att staten har 
en grundlag som ger medborgarna ett rättighetsskydd, där makthavarnas möj
ligheter att styra begränsas av innehållet i rättighetsskyddet (se nedan mera 
härom i kap 2 och 3 samt i avsnitt 6.2.2). Habermas uttrycker det så, att socia
la grundrättigheter måste ses som en del av de processer av ömsesidighet och 
av beroende som kännetecknar det moderna rättssamhället.32
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Den viktigaste statliga styrningsmekanismen är normgivningsmakten. Den 
normgivning som sker genom lagar utövas av de folkvalda. Åtskillig lagstift
ning på det offentligrättsliga området innehåller regler om statlig myndighets
utövning, medan andra reglerar statlig service. Som regel är det andra organ 
än riksdagen som tillämpar lagarna, och det är i tillämparsituationen som 
myndighetsutövningen och servicehanteringen äger rum. Dessa organ kan 
vara statliga myndigheter eller kommuner och landsting men också (statliga) 
domstolar, vars uppgift som regel är att överpröva ett beslut fattat av en statlig 
myndighet eller av en kommunal nämnd.33 Men statens normgivning sker inte 
endast via riksdagens lagstiftning. Nationella statliga myndigheter, såsom so
cialstyrelsen och riksförsäkringsverket, har också till sig fått delegerat norm- 
givningskompetens. Denna normgivning är en viktig del av statlig styrning på 
det sociala trygghetsområdet. Dessa myndigheter har en tillsynsfunktion. Till
synen är en central uppgift för staten i dess styrning av medborgarnas sociala 
trygghet.

33. I LVU och LVM fattar dock länsrätt beslut efter ett ansökningsförfarande från social
nämnd. Om överlämnande av förvaltningsuppgift till enskilda, se RF 11:6 tredje stycket.

34. SOU 1974:99, Enhetlig kommunallag. Betänkande av kommunallagsutredningen; SOU 
1975:41, Kommunal demokrati. Huvudbetänkande av utredningen om den kommunala demo
kratin; SOU 1975:42, Sammanfattning av Kommunal demokrati. Huvudbetänkande av utred
ningen om den kommunala demokratin; Ds C 1984:2, Statlig reglering av kommunal verksamhet. 
Bilaga till betänkandet (Ds C 1984:1) Försök med ökad kommunal självstyrelse. Rapport av stat- 
kommunberedningen; SOU 1989:64, Om kommunalbot. Betänkande av kommunalansvarsutred- 
ningen; SOU 1993:90, Lokal demokrati i utveckling. Betänkande av Lokaldemokratikommittén; 
SOU 1993:109, Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots; SOU 1996:129, Den 
kommunala självstyrelsen och grundlagen. Betänkande av Kommittén om den kommunala själv
styrelsens grundlagsskydd.

Se vidare I Paulsson - C Riberdahl, Den kommunala självstyrelsen och lagen, 1991; 
U Lindqvist - S Losman, 1991 års kommunallag, 1991; S Eskeland, Rettssikkerhet, velferdsstat 
og kommunalt selvstyre, Retfærd 59, 1992 nr 4, s 69 ff; C Riberdahl, Statens styrning och kom
munernas självstyrelse, 1993, s 97-113; F Sterzel, Kommunernas skyldigheter. En översikt och 
principskiss, 1993, s 153-172; W Warnling-Nerep, Kommuners lag- och domstolstrots, 1995; 
A Gustafsson, Kommunal självstyrelse, 1996; J Nergelius, Några synpunkter på grundlagsskydd 
för den kommunala självstyrelsen, FT 1997, s 33-35; A Bohlin, Kommunalrättens grunder, 3:e 
uppl, 2000; U von Essen, Kommunal normgivning, 2000; F Johansson - L Nilsson - L Strömberg, 
Kommunal demokrati under fyra decennier, 2001.

35. Se vidare härom L Vahlne Westerhäll, Statlig och kommunal styrning av social trygghet - 
försörjningsbehov som en rättssäkerhetsfråga, i L Vahlne Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor 
inom socialrätten, 2002, s 22-47.

I avdelning II, III och IV kommer den statliga normgivningen att tilldelas 
störst utrymme men även tillsynen och tillämpningen är viktiga komponenter 
för att klarlägga innehållet i den statliga styrningen av medborgarnas sociala 
rättigheter. Som nämnts är det dock inte endast statliga organ som handhar 
sociala trygghetsnormer. Kommuner och landsting spelar härvid en stor roll. 
Hur gestaltar sig statens styrning vid kommunal maktutövning? Kommunerna 
har en grundlagsfäst rätt till självstyrelse.34 Hur förhåller sig denna till statlig 
styrning?35



32 Avdelning I Verktyg, tillvägagångssätt och kontextuell bakgrund

Ända sedan tillkomsten av 1862 års kommunalförordningar har staten 
delat sin makt med kommunerna.36 Utgångspunkten för vad som brukar kal
las för den kommunala självstyrelsen var att kommunerna fick sitt berättigan
de från staten, och för att kommunbegreppet över huvud skulle komma i frå
ga, var det staten som avgjorde omfattningen av den kompetens som kommu
nerna skulle tilldelas. Denna kompetens att utöva makt uppfattades som en 
delegerad rätt till självstyrelse för gemensamma angelägenheter. Detta fram
gick av 1858 års kommunalkommittés utredningsarbete (1859 års betänkande 
om kommunalförordningarna, vilka trädde i kraft 1862).

36. F Kaijser, Kommunallagarna I - kommunindelning och kommunalförbund, 1959 och 
Utvecklingstendenser inom svensk kommunalrätt, i Svensk rätt i omvandling. Studier tillägnade 
H Eek, S Ljungman, F Smith, 1976, s 201-228.

37. A Gustafsson, Kommunal självstyrelse, 1996, s 77. Se även SOU 1996:129 s 15.
38. SOU 1996:129 s 15.

Genom synsättet att kommunernas makt är härledd från staten kan staten 
öka eller minska denna makt efter eget gottfinnande. Hur långt förändringar
na i utrymmet för kommunal självstyrelse kan drivas har ständigt varit en ak
tuell fråga, inte minst under den tid som är föremål för undersökning i detta 
arbete. Jag har därför anledning att återkomma till innehållet i och omfatt
ningen av den kommunala självstyrelsen vid flera tillfällen i det följande.

Vad var då motivet till att staten delegerade makt till kommunerna? Givet
vis var delegationen uttryck för en i många kretsar uttalad strävan efter själv
ständighet från statsförvaltningen.

”För den liberala ideologin stod lokalstyrelsen för en motvikt mot kungamakt och 
central statsmakt och statsbyråkrati samt en möjlighet att förverkliga folksuveräni
tetens och jämlikhetens idéer.

För de konservativa kunde en lokal självstyrelse utövad frivilligt av lekmannare- 
presentanter ses som ett sätt att få en enkel och billig samhällsförvaltning. Kommu
nal självstyrelse som en del av staten kunde bidra till att förstärka det rådande 
styrelseskickets förankring hos folket och verka som en medborgerlig uppfostran till 
samhällsengagemang och samhällsansvar.”37

Den kommunala självstyrelsen sågs ”som en del av staten” och motiverades 
alltså med ett förvaltningstekniskt mål, nämligen att på ett smidigare och bil
ligare sätt än en ytterligare utvidgad central förvaltningsorganisation skapa 
självständiga lokala förvaltningsorgan och med ett politiskt mål, nämligen att 
genom självstyrelse fostra folket till goda medborgare. Det förekom också en 
naturrättsligt grundad föreställning om att det fanns vissa uppgifter som var 
gemensamma endast för de människor som levde inom ett lokalt avgränsat 
område och som var av annan karaktär än de riksomfattande statliga uppgif
terna. Från mitten av 1800-talet kompletterades idéerna om den lokala själv
styrelsen med associationstanken, enligt vilken den kommunala gemenskapen 
utgjorde en form av permanent föreningssamverkan.38

Gränsdragningen mellan statens maktsfär och kommunernas maktsfär är 
således inte en gång för alla given, och en strikt avgränsning av de kommunala 
uppgifterna har med tiden tett sig både olämplig och svårgenomförbar. Under
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fortlöpande anpassning till nya förhållanden och bedömningar har ansvarsför
delningen mellan stat och kommun och landsting i stället i stor utsträckning 
grundats på praktiska överväganden. Men som framgått ovan tillädes kom
munerna genom 1862 års kommunalförordningar inte en oinskränkt kommu
nal självstyrelse. Staten har aldrig övergivit sitt ansvar för eller tillsyn över den 
kommunala verksamheten. Den kommunala självstyrelsen är till sin natur be
gränsad. Det svenska synsättet på kommunernas och landstingens funktion 
och verksamhet innebär dels att vissa uppgifter och mål inte anses kunna till
godoses genom den kommunala självstyrelsen, dels att viss statlig styrning av 
den kommunala verksamheten inte bara är tillåten utan också nödvändig. Till 
detta återkommer jag nedan.

Den statliga styrningen är den centrala infallsvinkeln för detta arbete. Det 
mest framträdande perspektivet är det institutionella. Det aktörsperspektiv som 
jag intar är inte det traditionella, dvs jag utgår inte primärt från den mänskliga 
aktören utan även aktörerna blir i mitt perspektiv institutionaliserade. Som 
kommer att framgå tillmäts de rättsliga aktörerna stor betydelse. Jag kommer 
i det följande att ständigt referera till staten och hur staten förhåller sig till andra 
maktkonstellationer och till den enskilde. Med staten menar jag då uttalanden 
som gjorts i offentliga utredningar och i propositioner, riksdagens normgivning, 
riksdagens finansiering, normgivning av regeringen och av statliga ämbetsverk 
och tillsyn utförd av dessa verk. Oftast är det av vikt för mina syften att särskilja 
staten i betydelsen regering, riksdag och statliga myndigheter samt dess makt
utövning från den regionala och lokala maktutövningen utförd av landsting och 
kommuner. Nationell, regional och lokal maktutövning betecknar jag således 
som det allmännas eller det offentligas maktutövning.

1.3 Rätt, politik och moral som norm- 
och handlingssystem

Den svenska rätten rörande social trygghet under åren 1950-2000 har ingått 
eller ingår i ett normsystem som rör mellanmänskliga förhållanden. Utmär
kande för detta är att det består av handlingar som är institutionaliserade på 
ett bestämt sätt i samhället. Just genom att de är institutionaliserade, samman
länkas de till ett system, som utgörs av handlingarna som sådana, motiven för 
dem och hur de förhåller sig till varandra och till element utanför systemet. 
När jag ser rätten som ett system, ser jag inte enbart på rättsreglerna som så
dana och vad de innebär utan även hur de används och vem som använder 
dem. Rättssystemet rörande social trygghet har alltså en teoretisk struktur och 
en funktionell struktur. Det har alltid funnits ett spänningsförhållande mellan 
rättens teoretiska struktur och dess praktiska funktioner,39 vilket kommer att 
framgå i det följande.

39. H Hydén framhåller, att rationalitet är systembundet. ”Ju entydigare systemet är konstru
erat desto starkare normativitet följer på analysen av systemets relation till en viss empirisk verk
lighet.” Se Normvetenskap, 2002, s 16-19, särskilt s 17.
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Två andra norm- och handlingssystem40 är moral41 och politik. Moral är 
mer ett normsystem än ett handlingssystem, även om man inte kan föreställa 
sig den ena kategorin utan den andra. Politiken är mer ett handlingssystem än 
ett normsystem.42 Politikens syfte är att fatta beslut som berör samhället, så
som lagstiftning och andra åtgärder som är nödvändiga för att samhället skall 
kunna utvecklas enligt de målsättningar som det politiska beslutsfattandet lett 
fram till.43 För detta krävs som regel handlingar innefattande politiska priori
teringar.44 När jag i det följande analyserar rätten och politiken (jag kommer 
nedan att närmare förklara vad jag menar med att jag även gör en politisk ana
lys) som handlingssystem, är det med utgångspunkt i det statsbegrepp som de 
är en del av. För att jag skall kunna ge en realistisk förklaring till hur det rätts
liga området som handlar om social trygghet fungerar, ser jag följaktligen på 
detta som en kombination av normsystem och handlingssystem.45

40. Ang normativiteten, se H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 16.
41. S-E Liedman framhåller att den vetenskapliga rationaliteten barett minskande inflytande 

i världsbildsfrågor men finner inte så vara fallet vad gäller etik eller moral. Han talar om "insti
tutionen etik”, se I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, 1999, s 288-291; se även 
s 528 ff.

42. Se H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 270. Hydén menar att rätten ligger ett steg närmare 
genomförandeledet än vad politiken själv utgör, se s 134.

43. Se D Doublet och J F Bernt, Juss, samfunn og rettsanvendelse 1999, s 393.
44. H Hydén framhåller att det politiska systemet liksom det ekonomiska systemet är i högre 

grad ändamålsbestämt än det sociala systemet. Det förra är skapat för att representera det kollek
tiva intresset, allmänintresset, i mellanmänskliga relationer. Det politiska systemet är speciellt 
inriktat på normproduktion i de fall det påkallas av det sociala eller annat handlingssystem. De 
politiskt-administrativa systemen är uppbyggda av normer, vars funktion är att dra upp riktlinjer 
och principer för kollektivt beslutsfattande. Det ekonomiska systemet är extremt handlingsinrik- 
tat. Behovet av normer är beroende av vilken typ av ekonomiskt system det handlar om; se vidare 
härom H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 116 ff.

45. D Doublet och J F Bernt, Juss, samfunn og rettsanvendelse 1999, s 394.
46. Se D Doublet och J F Bernt, Juss, samfunn og rettsanvendelse 1999, s 441.
47. D Doublet och J F Bernt, Juss, samfunn og rettsanvendelse 1999, s 441.

I både den rättsstatliga och välfärdsstatliga ideologin lyftes det nära sam
bandet mellan rätt och politik fram. Olika rättsliga aktiviteter såsom lagstift- 
ningsprocedurer inkluderande betänkanden och propositioner, rättsliga beslut 
och domar, myndighetsföreskrifter och allmänna råd m m kan förstås som po
litiska handlingar som är rättsligt normerande.46 Rätten är en speciell form av 
politik. Med en sådan utgångspunkt är den juridiska metoden ett redskap för 
den politik som utövas inom ramen för den rättsliga normering som samhället 
har lagt fast.47

Ändå ingår i den rättsstatliga ideologin att rätten är överordnad politiken. 
Krav på objektivitet och värdeneutralitet ses som rättsstatliga riktmärken och 
som metodiska ideal vid rättstillämpningen. Den som ägnar sig åt rättstillämp
ning är inte politiskt legitimerad och anses därför inte ha rätt att bedriva egen 
politik utan endast att avspegla de politiska värdeval som ligger till grund för 
lagstiftningen. I rättstillämpningen ingår ingen politisk värdekritik utan den är 
i rättsstatlig mening objektiv och värdeneutral. I rättspolitisk argumentering 
kan givetvis en dylik kritik kanaliseras.
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Att rätten inte är underordnad moralen är en av rättsstatens bärande prin
ciper. Att rätten står över moralen är en rättssäkerhetsgaranti för att tillförsäk
ra medborgaren förutsebarhet. Rätttens företräde framför moralen hade en 
statsrättslig grund. Sett i ett historiskt perspektiv upplöstes den religiösa enhe
ten till följd av religionskrigen under 1500- och 1600-talen. Till följd härav 
försvann även grunden för en enhetlig rätts- och moraluppfattning. I stället la
des grunden till varje enskild stats hävdande av sin egen suveränitet och rätt 
att bestämma sin egen rättsordning, som inte var underordnad moral eller an
dra påbud utanför staten själv. Rätten var en legitim rätt, när den statliga auk
toriteten hade skapat rätten. Det var i denna kontext som idén om samhälls
kontraktet växte fram. Rätten skulle ses som ett samhällskontrakt, där med
borgaren uppgav en del av sin medfödda frihet mot att hon eller han erhöll 
samhällets skydd. Genom samhällskontraktet fick individen en samhällelig na
tur genom att bli föremål för rättigheter och skyldigheter. Individen och indi
videns frihet och autonomi blev rättens främsta mål.



2 Rättsstaten

2.1 Rättsstatens grundläggande principer
Begreppet rättsstat har historiskt givits ett skiftande innehåll under gångna de
cennier. Som idé kan sägas att det är dels en politisk, dels ideologisk beteck
ning på en samhällsordning, som i motsats till dess kontraster tyranni och 
anarki har en positiv innebörd.1 Den historiska utvecklingen har självklart 
påverkat idéutvecklingen. Den främsta uppgiften man tillmäter rättsstatskon- 
struktion är att förhindra okontrollerad statlig maktutövning och i stället 
tillförsäkra medborgarna ordning och frihet. En stark statsstat2 3 kan visserligen 
skapa ordning och reda men det är på den enskildes bekostnad. Den moderna 
rättsstaten innebär istället en begränsning av den absoluta statsmakten. Syftet 

_med att begränsa och kontrollera statsmakten är att tillförsäkra medborgarna 
frihet men också rätttigheter av olika slag. För att kunna åstadkomma detta 
och förhindra villkorlighet måste den statliga maktutövningen regleras genom 
givna spelregler, som skapar legitimitet och förutsebarhet. Detta sker genom 
maktfördelning. Den konkreta maktutövningen skall å ena sidan vara lagreg- 
lerad, å andra sidan skall själva lagstiftningsproceduren ha stöd i lag. De of
fentliga organen skall vara oavhängiga. Detta gäller framför allt domstolarna. 
Det räcker dock inte med att de är oavhängiga av statsmakterna och av enskil
da. De skall också vara objektiva i betydelsen att det lika skall avgöras på ett 
likadant sätt.

1. J F Bernt och D R Doublet, Vitenskapsfilosofi for jurister - en innforing, 1998, s 23.
2. Begreppet statsstat betecknar en stat med ett auktoritärt styrelsesätt, dock inte enbart det 

despotiska enväldet.
3. A Peczenik, Juridisk argumentation, 1990, s 51; Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, 

etik och juridisk argumentation, 1995, s 60 ff; O Petersson, Rättsstaten. Frihet, rättssäkerhet och 
maktdelning i dagens politik, 1996, s 24.

Det nu anförda brukar kallas för de formella rättsstatsprinciperna, nämli- 
4 gen statsmaktens lagbundenhet och rättsliga grund, maktfördelning, objekti

vitet, förutsebarhet och kontrollerbarhet. Dessa principer kan kopplas till 
innehållsbestämda rättsstatsprinciper såsom medborgerliga fri- och rättighe
ter? Medborgarnas frihet skapas genom en funktionellt baserad uppdelning 
av statsmakten och genom grundläggande mänskliga rättigheter. Men makt
fördelningssystemet och de liberala frihetsvärdena konstituerar inte rättssta
ten. Det sker först när medborgerlig frihet ges ett konkret innehåll genom att 
man fastställer vad friheten omfattar rättsligt sett och vad den inte omfattar. 
Detta sker genom kodifieringen av de grundläggande fri- och rättigheterna. Då 
får rättsstaten ett politiskt innehåll. Att de materiella grundrättigheterna med
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sin djupa etiska förankring också har en samhällsbyggande funktion beror inte 
endast på att de omfattar generella politiska frihetsvärden som yttrandefrihet, 
föreningsfrihet osv utan även på principer sådana som förbud mot retroakti- 
vitet, legalitetsprincipen, förbudet mot oberättigade kroppsliga ingrepp m fl 
rättsprinciper. Skydd av mänsklig frihet grundas alltså inte enbart på att det är 
moraliskt riktigt att ge detta skydd utan även på dess politiska funktion. Rätts
staten skulle inte kunna existera om inte fria medborgare var i stånd till att ut
öva politisk kontroll genom allmänna val och offentlig kritik.

Dessa frihetsrättigheter har historiskt sett under långliga tider och i många 
sammanhang omgärdats av ett långtgående skydd. Detta har medfört en en
hetlig tolkningstradition i den västerländska kulturen om vad dessa frihetsrät
tigheter såsom yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet innebär.4 De grund
läggande fri- och rättigheternas starka rättsliga ställning och bestämda och 
klart avgränsade innehåll och struktur leder till att ett kort omnämnande av 
en sådan frihetsrättighet i en grundlag eller ett internationellt fördrag aktuali
serar för en västerländsk jurist ett stort antal normer, vilka gäller både rättig
hetens innehåll och tillåtliga begränsningar.5 För att frihetsrättigheterna skall 
kunna skapa den trygghet och styrka som västvärlden önskar ge dem, görs 
bruk av rättsstatens formella rationalitet. Frihetsrättigheterna är legala rättig
heter, dvs de finns angivna i lagtext på ett så entydigt och klart sätt som möj
ligt, de kan överprövas av oberoende domstolar och öppenhet och insyn följer 
genom hela processen. De tjänar som föredömen för andra legala rättigheter 
som till skillnad från frihetsrättigheterna inte åtnjuter konstitutionellt skydd. 
Som en följd av de grundläggande fri- och rättigheternas starka ställning i 
rättsstaten är legala rättigheter över huvud utmärkande för rättsstaten.

4. Så antog FN:s generalförsamling år 1966 två internationella konventioner varav den ena 
handlade just om medborgerliga och politiska rättigheter, medan den andra rörde ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Till dessa återkommes nedan i kapitel 3 om välfärdsstaten.

5. H Karapuu, Sociala rättigheter, frihetsrättigheter och rätten till bostad, s 110, i K Tuori, 
Rättsdogmatikens alternativ, 1988, s 110.

6. H W Arthurs, Without the law, s 21 If, C Peterson, Rättslig enhet genom naturrätt? 
Naturrätten i 1700-talets skolfilosofiska rättsteori (1992-93), s 637 f. Om de olika monocentriska 
naturrättslärorna, se T Strömberg, Rättsfilosofins historia i huvuddrag, 1989, och S Strömholm, 
Rätt, rättskälloj, rättstillämpning, 1996.

Den enhetliga tolkningstradition som bidragit till frihetsrättigheternas star
ka rättsliga ställning är i sin tur fast förankrad i rättsstatens monocentriska 
rättskällelära. Den utgår från rätten som en komplett enhet. Om oklarheter 
och frågetecken uppstår, kan de lösas upp och försvinna med inom ramen för 
systemet förefintliga hjälpmedel. Staten tillhandahåller all normgivning. An
nan normgiyn.i.üg. ingår inte j den gällande rätten. Rättens enhet ses som ett 
normativt begrepp kopplat till de rättsstatliga kvaliteterna.6 De viktigaste 
rättskällorna såsom lagtext, lagförarbeten och rättstillämpning har staten som 
bas. Deras syfte är att precis som den fjärde rättskällan, rättsvetenskapen, 
åstadkomma enhetlig systematik i syfte att förhindra regelkonflikter och prin
cipkollisioner.

Den monocentriska rättskälleläran kan kopplas till den rättsvetenskapliga
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metodologi som kännetecknar rättsstaten och som går ut på att skapa enhet i 
rättssystemet, ett enhetssträvande som framstår som viktigare än att lösa soci
ala konflikter.

”Rättsvetenskapens ständigt pågående systematiseringsarbete, vars syfte är att eta
blera rättslig enhet, är en nödvändig förutsättning för förutsebarhet i rättstillämp
ningen och därmed för rättssäkerheten som sådan. Denna systematisering är 
rättsvetenskapens prerogativ och kan inte utföras av vare sig lagstiftare eller dom
stolar. Den systematik som bär upp vår moderna rätt är en skapelse av framför allt 
1800-talets rättsvetenskap och den traderas vidare till nya juristgenerationer genom 
universitetsundervisningen.”7

7. C Peterson, Anmälan av Jan Hellner: Rättsteori, FT 1996, s 175-181.
8. Se i Moon (red), Responsibility, Rights and Welfare. The Theory of the Welfare State, 

1988, exempelvi R Plant, Needs, Agency and Welfare Rights, s 55 ff och S Holmes, Liberal Guilt. 
Some Theoretical Origins of the Welfare State, s 77 ff. Se även H Hydén, Reflexiv rätt och regle
ring, i Refleksiv rett, 1988, s 113 ang privatautonomi.

9. M Rehbinder, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1988, s 145.
10. Eller med A Peczeniks ord stabilitet och elasticitet, Juridisk argumentation, 1990, s 12 f.
11. R Holte - H Hof - J Hemberg - A Jeffner, Etiska problem, 1970, s 9.

Rättsstaten bygger alltså på liberalistiska tankegångar med frihetsidealet som 
det grundläggande. Kravet på rättssäkerhet är nödvändigt för att uppnå den
önskade friheten. I kravet på skydd mot ingrepp av staten ligger önskan om 
personlig rörelsefrihet.8 När man beskriver rättsstaten som den som ger med
borgaren ett negativt skydd är detta följaktligen inte hela sanningen. Även 
rättsstaten kräver en statlig värdefördelning.9

I rättsstaten gäller det att finna en balans mellan förutsebarhet och rättvi
sa,10 dvs en lösning som försöker tillfredsställa både den formella likheten in
för lagen och den materiella rättvisan. Förutsebarheten är rättsstatens viktigas- 
te ideologi och rättsnounernas roll som styrningsinstrument rättsstatens vikti
gaste politik. Rättssäkerheten utgör ett kännetecken på en demokrati. För att 
rättsstaten skall kunna uppvisa en hög grad av formell rättssäkerhet i den me- 
nihgen att rättsliga beslut är förutseEara krävs, att rättsreglerna har ett visst
rfiatf av precision, dvs de får inte vara alltför vaga och mångtydiga,jr generel
la, är autonoma och är öppna för fri åsiktsbildning. Möjligheterna till god
tycklig maktutövning minimeras genom de rättsliga beslutens förutsebarhet
samtidigt som den enskilde medborgaren ges möjligheter att handla planmäs
sigt. Medborgaren kan också kontrollera att utfallet av det rättsliga beslutet är
i överensstämmelse med rättsregeln.

Det ovan sagda innebär att rättsstaten även tillhandahåller materiell rätts
säkerhet. Det räcker inte att det rättsliga beslutet innefattar en strikt tillämp
ning av den rättsliga normen. Det krävs en rimlig avvägning mellan den förut
sebarhet som regeln ger och etiska hänsyn av olika slag. Etisjca jtänsyn bottnar 
konsekvent i att något är bra eller inte bra för människor.11 Allehanda värde
ringar av socialpolitisk, ekonomisk, fördelningspolitisk och styrpolitisk natur 
är etiska i den bemärkelsen att de handlar om vad som är gott eller ont för 
människor. Som ovan framhållits är det en nödvändig betingelse för att en stat
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skall uppfattas som en rättsstat att rättsordningen innehåller institutionella ga
rantier för mänskliga fri- och rättigheter. Med undantag för de senare är den 
materiella rättssäkerheten inte så utvecklad som den formella. Etisk argumen
tering och materiell rättvisa är mer utmärkande för välfärdsstaten.

Förutom den formella rättsstaten, som refererar till de former, under vilka 
maktutövningen skall äga rum och som närmare har redogjorts för ovan, 
framträder även ett materiellt rättsstatsbegrepp, vilket angår de innehållsmäs- 
siga gränserna för statlig maktutövning. I tysk offentlig rätt diskuteras dessa 
båda rättsstatsidéer liksom i engelsk rätt där man talar om ”due process of 
law” och ”the rule of law”.12 131 den materiella rättsstaten görs målformulering^ 
en tydligare än i den formella rättsstatem_Statens mål är att skyddajndividens 
Trihet och självständighet liksom de institutionella ramarna för privat produk- 
tion av välfärdsnyttigheter under marknadsekonomiska förutsättningar. Med
len att uppnå detta ar att begränsa statens verksamhet, så att utrymme ges åt 
individen och dennes privatsfär. Målet att förverkliga den enskildes fcL och 
rättigheter betecknas som materiell rättssäkerhet. IL

12. Se C Henrichsen, Retsstaten - et begrebsanalytisk studie, i Suum cuique, Retsvidenskabe- 
lige afhandlinger, 1991, s 272.

13. A Peczenik bestämmer innehållet i materiell rättssäkerhet som utgörande kriterierna i for
mell rättssäkerhet jämte kravet att det rättsskipande eller myndighetsutövande beslutsfattandet är 
”i hög grad etiskt godtagbart”. Se A Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och 
juridisk argumentation, 1995, s 94 ff.

14. J Dahlberg-Larsen, Retsstaten, velfærdsstaten og Hvad så?, 1984.

Den nu förda diskussionen om rättsstaten gäller rättsstaten i rättslig me
ning, dvs som en ideologi om rätten. Av denna specifikt juridiska beskrivning 
av rättsstatens kännetecken får man måhända intrycket av ett rättsligt system 
som är enhetligt och homogent. För man in andra perspektiv såsom historiska 
och sociologiska framstår rättsstaten som mindre enhetlig än vad juristerna 
vanligtvis gör gällande i sin rättsstatsmodell. Jörgen Dahlberg-Larsen anlägger 
ett sociologiskt betraktelsesätt och utifrån ett sådant försöker han att identi
fiera de motsättningar och kriser, som kan förklara förändringarna hos sam
hällets institutioner.14 Komplexiteten i rättsstatsidén visar sig också på ett mer 
konkret plan i den rättspolitiska debatten om statsapparatens karaktär och 
omfång.

2.2 Rättsstatens maktdelning
Maktdelning innebär, vilket tydligt framgår av ordet, att makten delas, så att 
inget organ blir för mäktigt i förhållande till något annat organ. Monopol på 
makt strider mot rättsstatstanken. Framför allt innebär monopol ett hot mot 
individens frihet. Den rättsstatliga maktfördelningsläran innefattar en strategi 
i syfte att hindra oönskad maktutövning, vilken går ut på att sprida makten på 
flera för att undgå maktkoncentrationer och för att få olika maktpositioner att 
förhålla sig till varandra.
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Detta betyder inte att rättsstaten är autonom i relation till den omgivande 
makten och yttre förhållanden. Hänsynstaganden och beroenden av olika slag 
ses som oundvikliga. Ingen stat kan avskärma sig från yttervärlden. Detta är 
en historisk realitet och den är särskilt tydlig i dag med den alltmer ökande eu- 
ropeiseringen.

Portalparagrafen i 1974 års regeringsform räknar dock inte med några al
ternativ eller konkurrerande maktcentra till folksuveräniteten. Folket har en
samrätt till makten, även om det mellan de allmänna valen delegerar rätten att 
utöva makten till riksdag eller regering. En monistisk princip tilldelar folket all 
makt. Men även om folksuveräniteten författningsmässigt står orubbad, mins
kar internationaliseringen oundvikligen den reella folksuveräniteten. För 
svenskt vidkommande framträder detta mycket tydligt. Svensk ekonomi, miljö 
och politik blir alltmer internationellt influerade. Om folksuveränitetens prin
cip står för en fri och stark stat, som får sin legitimitet av folket, finns andra 
idéer om politikens innebörd och räckvidd.

Så har erfarenheter av maktmissbruk från kollektivet bildat bas för idéer 
och initiativ som haft som mål att begränsa och inordna maktutövningen i be
stämda former och göra det politiska handlandet möjligt att förutse och vid 
behov korrigera.15 Begreppet har inte någon enhetlig karaktär utan är sam
mansatt av doktriner med skiftande historiskt ursprung och med olika ideolo
giska förtecken.16 Rättsstaten sammanfogar olika element till en stats- och 
rättsfilosofisk lära som lägger stor vikt vid statens rättsliga innehåll. En sådan 
doktrin som utformar rättsstaten är den konstitutionella idén om en distink
tion mellan makt å ena sidan och rätt å andra sidan, mellan vilja och ena sidan 
och lag å andra sidan. Makten och de viljeyttringar denna tar sig skall tyglas 
med lagstyre och maktdelning. Staten blir bunden och därmed underordnad 
lagarna - ”the law is the ruler over the rulers”. Lagarna får sin legitimitet ge
nom att de vilar på folkets samtycke, de är generella, icke retroaktiva och bin
dande för alla medborgare oberoende av maktställning. Idén om maktdelning 
innebär att den politiskt utövande makten - myndigheten - inte samtidigt kan 
skapa sina egna regler. Den lagstiftande viljan kommer före den exekutiva 
makten. Men det är viktigt att uppmärksamma att även den lagstiftande mak
tens handlingsutrymme är begränsat av lagen. Till detta kommer den dömande 
maktens oberoende.

15. Se L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, i Statsmakt och suveränitet, 
1990, s 29.

16. L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, i Statsmakt och suveränitet, 1990, 
s 30.

Idén om rättsstaten integrerar i sig förutom den tredelade statsmakten och 
ett lagreglerat och därmed förutsägbart styre även de ovannämnda liberala, in
dividuella rättigheterna, vilka har betydelse även för idén om maktdelning. 
Både legaliteten och de liberala kraven på absoluta rättigheter utgör restriktio
ner på den politiska makten genom dels uppställandet av regler för det sätt på 
vilket makten skall utövas, dels en gränsdragning mellan det gemensamma 
bästa och privatintressena. Principiellt sett innebär legalitet och maktdelning
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inga hinder för en aktiv och interventionistisk politik, såvida kraven på förut
sebarhet och kontrollerbarhet är uppfyllda. De liberala rättigheterna däremot 
krymper allmänintressets sfär. ”Liberalismens stat har en liten och komprime
rad gemensam sektor som nästan enbart syftar till att skydda en omfattande 
privat värld.”17

17. L Berntson, i Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, i Statsmakt och suveränitet, 1990, 
s 34; andra statsvetare skiljer inte mellan de konstitutionella och rättighetsbaserade idéerna i sin 
användning av rättsstatsbegreppet; se F Sejersted, Demokrati og rettstat, 1984, och 
J Hermansson, i Temanummer om relationen mellan folksuveränitet och rättsstat, Statsvetenskap
lig Tidskrift 1986.

18. H P Graver, Refleksiv rett og makt, i Refleksiv rett, 1988, s 100: ”Refleksive ordninger er 
således ikke fremmende for den liberale rettsstat. Tvertimod er forholdet mellom statsorganene, 
og opbyggninger av rettsapparatet bygget opp ved nettopp refleksiv rett. Den ideologiske bak- 
grunn for dette er centrale elementer i den borgerlige demokratiteori.”

19. H P Graver, Refleksiv rett og makt, i Refleksiv rett, 1988, s 89.
20. Se L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, i Statsmakt och suveränitet, 

1990, s 23.

Maktfördelning innefattar ett förhållningssätt till makten.18

”1 alle samfunn hvor det finnes et maktpotensiale, er således makt i form av mot- 
makt nodvendig om man onsker å regulere bruken av det maktpotensiale som fin
nes. Spörsmålet om horvidt makten er et gode eller onde, vil etter dette bero på om 
man ser det som et gode eller et onde at samfunnet er innrettet slik at det gir et po- 
tensiale for makt til ulike medlemmer. Etter mitt skjonn er svaret opplagt. Å tilläte 
uenighet er ikke bare en dyd av nodvendighet, men er i seg selv et gode. Problemet 
med ensretting er ikke bare de omkostninger dette vil fore med seg for å få til en 
effektiv sosialisering. Problemet med ensretting er at tanken ikke tillåter individene 
å være selvstendige individer. Maktpotensialet er ikke bare en omkostning man må 
bære for å tilläte individualitet, men er en uloselig knyttet bestanddel til den samme 
individualitet. Er individualiteten et gode, er maktpotensialet et gode, er makten et 
gode. Men ikke all makt. Og ikke alle former for maktbruk. Makten må balanseres 
med motmakt.”19

Jag kommer nedan att konkretisera maktdelningsprincipen genom att använ
da den svenska maktdelningsutvecklingen som exempel men ger först en kort 
rumslig och tidslig bakgrundspresentation.

Maktdelningsidén har präglat statsrätten under flera århundraden. Influen
ser från filosofer sådana som Locke i The Second Treatise of Government från 
1690 och Montesquieu i L’esprit des lois från 1748 ledde till att merparten av 
de västerländska demokratierna kom att integrera maktdelning i sina konsti
tutioner i syfte att möjliggöra en ömsesidig kontroll de olika maktdelarna 
emellan. Under rättsstatsbeteckningen fick tankarna om den bundna makten 
en mer genomtänkt och systematiserad form i Tyskland i början av 1800-talet.

Begreppen demokrati och rättsstat har i vissa statsvetenskapliga framställ
ningar lyfts fram såsom varandras dikotomier åskådliggjorda som konflikter 
mellan majoritetens makt och minoritetens rätt eller som den fria kontra den 
bundna makten.20 Det moderna demokrati- eller snarare folksuveränitetsbe- 
greppet anses ha uppkommit under senare delen av 1800-talet. Idén om den 
gudomliga lagens överhöghet hade upphört och det moderna statsbegreppet
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hade sedan ett århundrade tillbaka utkristalliserats som en politisk sfär från 
samhället. Statssuveräniteten framstod som en absolut och odelbar makt, som 
ensam och effektivt rådde över ett givet kriterium och kollektiv.

I början av 1950-talet vilade det svenska statsskicket formellt ännu på den 
grund som lades 1809. Författningsutvecklingen efter tillkomsten av 1809 års 
regeringsform hade präglats av stark kontinuitet. Tyngdpunkten för statens 
ageranden hade gradvis förskjutits mot riksdagen, samtidigt som riksdagens 
sammansättning hade demokratiserats. Den verkställande makten hade suc
cessivt övergått från konungen till regeringen. Genom parlamentarismens 
framväxt hade regeringens maktutövning gjorts beroende av riksdagens för
troende. Denna utveckling mot politisk demokrati och ett parlamentariskt sty
relseskick skedde dels genom reformer av 1809 års regeringsform, dels genom 
framväxandet av en konstitutionell sedvanerätt vid sidan av regeringsfor- 

21 men.
Under 1930- och 40-talen hade författningsdebatten kommit att inriktas på 

demokratins verksamhetsformer. Krav framfördes på en effektivisering och 
modernisering av de demokratiska institutionerna. Detta gällde bl a normgiv- 
ningens handhavande. Så kan de centrala statsorganen i en parlamentarisk 
stat, folkrepresentationen och regeringen, sägas ha till huvuduppgift att leda 
samhällsutvecklingen och att bestämma den offentliga verksamhetens inrikt
ning i stort. Detta sker framför allt genom normgivning, nämligen att besluta 
om föreskrifter som blir bestämmande för myndigheters och enskildas hand
lande.21 22 Enligt gängse uppfattning i vår kulturkrets skall detta ske vad avser 
för medborgarna centrala områden under medverkan av folkrepresentationen. 
Det har under inflytande av ett naturrättsligt betraktelsesätt hävdats, att en
dast normer av denna vikt och tillkomna på detta sätt är att betrakta som la
gar.23 Lagbegreppet skulle således ha en materiell bestämning.

21. F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 13 f.
22. Prop 1973:90 s 201.
23. F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 101 f.

Den grundläggande bestämmelsen om lagar som för sin tillkomst krävde 
riksdagens medverkan återfanns i regeringsformen 87 § 1 mom (”lagar i deras 
egentliga bemärkelse” och ”rikets civil- och kriminallagar samt det gällande 
rättegångssättet”). Men 1809 års regeringsform avvek från den materiella be
stämning av lagbegreppet därigenom att även vissa författningar som hade ett 
vidare innehåll och beslutades av regeringen skulle få kallas lagar. I praxis 
kom sedan begreppet lag att reserveras för författningar som tillkommit ge
nom samfällt beslut av Kungl Maj:t och riksdagen. Möjlighet fanns för reger
ingen att hänskjuta förslag till författningar inom regeringens beslutssfär till 
riksdagen för prövning. Författningar som tillkommit på detta sätt kunde sä
gas vara lagar inte i kraft av sitt innehåll utan p g a den form i vilken de till
kommit, nämligen genom ett samfällt beslut av Kungl Maj:t och riksdagen. 
Oavsett om den samfällda lagstiftningens form i det särskilda fallet var före
skriven i regeringsformen eller inte kunde en sådan lag ändras eller upphävas
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endast genom samfällt beslut av Kungl. Maj:t och riksdagen.24 Denna den for
mella lagkraftens princip är fortfarande giltig.

1974 års svenska regeringsform kom inte att innehålla något stadgande om 
maktfördelning men det står ändå klart, att Montesquieus indelning i den lag
stiftande, verkställande och dömande makten också har påverkat vår konsti
tution. Visserligen stadgas uttryckligen att folksuveränitetens princip skall gäl
la. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” (RF 1:1, första stycket) och 
”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (RF 1:4, första stycket). Men riks
dagen har inte fått hela den offentliga makten utan både en horisontell och en 
vertikal maktdelning kännetecknar det svenska statsskicket. I förra fallet delas 
makten mellan organ på samma nivå och i det senare mellan organ på olika 
nivåer.

Låt oss först undersöka i vad mån man kan tala om en horisontell maktdelning mellan 
den lagstiftande makten, dvs riksdagen, och den verkställande, dvs regeringen, och där
efter mellan den lagstiftande och den verkställande makten å ena sidan och den döman
de makten å andra sidan.

Av RF 8 kap framgår att viktigare ämnesområden skall regleras av riksdagen genom 
lag, medan mindre centrala sådana kan normeras av regeringen genom förordning. En 
grundläggande uppdelning har därför skett i det primära lagområdet respektive rege
ringens primärområde. Riksdagen kan dock i inte obetydlig omfattning delegera sin 
primära normgivningsmakt till regeringen. Denna riksdagens möjlighet är i regerings
formen avgränsad på olika sätt. Föreskrifter om exempelvis enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden inbördes (8:2) och föreskrifter om förhållandet mellan en
skilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp 
i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (3 §) hänförs uttryckligen till lag
området. I 8:7-10 uppräknas de delegeringsbara ämnesområdena, varav följer att åter
stoden hör till det obligatoriska lagområdet, dvs det är ämnen som med hänsyn till sin 
vikt skall regleras i lag. De delegerbara ämnena skall visserligen primärt regleras i lag 
men annan normgivningsform, i första hand förordning, kan efter bemyndigande i lag 
ifrågakomma. Detta lagområde, som brukar kallas det fakultativa, täcker även hela re
geringens primärområde, eftersom riksdagen är oförhindrad att också här ingripa med 
lagstiftning.

Regeringens primärområde bildar de normgivningsämnen beträffande vilka riksda
gens medverkan från början ansetts umbärlig och i stället har regeringen direkt tilllagts 
normgivningskompetens. Till området hör främst regeringens restkompetens, som är 
lagreglerad i 8:13 första stycket 2 p. Då privaträtten i sin helhet genom 8:2 har hänförts 
till riksdagens lagområde, kan restkompetens för regeringen endast föreligga inom det 
offentligrättsliga området. Till detta avser jag att återkomma nedan, främst i avdelning 
III.

Regeringen har också enligt 8:13 första stycket 1 p befogenhet att besluta föreskrif
ter om verkställighet av lag. Här avses i första hand tillämpningsföreskrifter av rent 
administrativ karaktär. Okontroversiella är de fall som inte tillför lagregleringen något 
materiellt nytt, även om föreskrifterna skulle komplettera riksdagens normgivning 
inom det obligatoriska lagområdet. Grundlagsenligheten hos verkställighetsföreskrif- 
ter, som i materiellt hänseende fyller ut en lag, är mer svårbedömd. Det torde vara 
odiskutabelt att riksdagen inte får besluta mycket allmänt hållna lagregler, som sedan 
ges ett preciserat innehåll genom förordning. Regeringens normgivning får inte tillföra 
lagregleringen något väsentligt nytt. Det torde också stå klart, att verkställighetsföre-

24. Prop 1973:90 s 202.
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skrifterna inte får innehålla ytterligare åligganden för enskilda eller stadga om ingrepp 
i deras personliga eller ekonomiska förhållanden.25

25. Se prop 1973:90 s 211.
26. E Holmberg - N Stjernquist, Vår författning, 1995, s 181.
27. Se R Lavin, Lagprövningsrätten i en ny regeringsform, FT 1973, s 11 ff.
28. Denna passus har diskuterats mycket under senare år.

I regeringsformen stadgas att ingen myndighet och inte heller riksdagen får bestäm
ma, hur en domstol skall tillämpa en rättsregel i det enskilda fallet (RF 11:2). Rättssta
ten kännetecknas alltså av oberoende domstolar. Riksdagen får inte heller i efterhand 
blanda sig i domstolarnas avgöranden. Detta följer av RF 11:8 där det stadgas att riks
dagen inte får fullgöra rättsskipningsuppgifter i vidare mån än som följer av grundlag 
eller riksdagsordningen. Det innebär att den inte får upphäva, ändra eller fastställa be
slut av domstol i ett enskilt fall utan respektera grundlagens funktionsdelning.26

Maktdelningen mellan den dömande makten å ena sidan och den lagstiftande och 
verkställande å andra sidan kan även illustreras med hjälp av den s k normprövningen. 
Rättsläget vid regeringsformens tillkomst kännetecknades av att domstolarna ansåg sig 
beträffande samtliga typer av normer kunna pröva förenligheten med författningar av 
högre dignitet.27 Prövningen omfattade formerna för en författnings tillkomst, dess ma
teriella överensstämmelse med högre författning och frågan om den beslutats av ett 
kompetent organ. Politiska motsättningar gjorde att normprövningsrätten inte kom att 
lagregleras i RF, då denna antogs år 1974. Den erkändes dock genom särskilda utta
landen av departementschefen i propositionen. 1976 års grundlagsrevision ledde inte 
heller till inskrivning av lagprövningsrätten i Regeringsformen, men dess existens be
kräftades på nytt. År 1979 (lag 1979:933) tillkom nu gällande regel i RF 11:14, som 
innebär en kodifiering av den praxis som redan tidigare konstaterats vara för handen. 
Lagregeln är ett resultat av en avvägning, som möjliggör viss rättslig kontroll av utö
vandet av den offentliga makten utan att de rättstillämpande organen därigenom kan 
sägas få politisk makt.

Av RF 11:14 framgår att normprövningsrätten principiellt omfattar alla typer av 
författningar. Inte heller uppställs begränsningar vad gäller de typer av normkonflikter 
som kan föranleda, att en lägre författning inte skall tillämpas. Det i lagtexten använda 
uttrycket, att en föreskrift ”står i strid med bestämmelse” i överordnad författning, 
åsyftar såväl materiell lagprövning som kompetensprövning. Tillämpning av föreskrift 
skall alltså vägras både om dess innehåll strider mot innehållet i en högre norm och om 
föreskriften beslutats av ett obehörigt organ. Vid formell lagprövning skall dock den 
lägre normen betraktas som ogiltig endast om stadgad ordning ”i något väsentligt hän
seende” har åsidosatts vid dess tillkomst. Har normprövning företagits och givit till re
sultat att föreskrift befunnits strida mot högre norm, ”får föreskriften icke tillämpas”. 
Om riksdagen eller regeringen har beslutat föreskriften, skall tillämpning dock under
låtas endast om felet är uppenbart.28

Den vertikala maktdelningen är sådan som delar makt mellan organ på hierarkiskt 
olika nivåer. Ett exempel är den mellan statens styre och kommunalt självstyre (RF 1:1 
andra stycket). Jag hänvisar till vad jag ovan sagt härom. Ett annat exempel är de själv
ständiga statliga verken (RF 11:6).

Regeringsformens regler om förvaltningen finns i 11:6. Där nämns bl a centrala äm
betsverk och länsstyrelser. Den statliga förvaltningen lyder under regeringen. De orga
nisatoriska ramarna för förvaltningen bestäms genom riksdagens anslagsbeslut. Inom 
dessa ramar kan regeringen detaljutforma förvaltningsorganisationen. En myndighet 
som organisatoriskt står fri från regeringen eller annat överordnat organ agerar i stor 
utsträckning också självständigt och på eget ansvar. Kravet på självständighet gäller i 
alla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller mot kommuner eller som 
rör tillämpning av lag (RF 11:7). Kravet kommer till uttryck genom ett förbud för and-



2 Rättsstaten 45

ra myndigheter, för riksdagen och för kommunernas beslutande organ att bestämma 
hur en förvaltningsmyndighet skall i ett särskilt fall besluta i ett sådant ärende.

Begreppet ”myndighetsutövning”, som torde ha införts i lagstiftningen först genom 
3 § i 1971 års förvaltningslag, har således stor betydelse för räckvidden av förvaltnings
myndigheternas oberoende. Begreppet beskrevs i nämnda bestämmelse som ”utövning 
av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär 
bestraffning eller annat jämförbart förhållande”. Enligt motiven till skadeståndslagen29 
menas med myndighetsutövning ”beslut eller åtgärder, som ytterst är uttryck för sam
hällets maktbefogenheter eller, för att använda ett mera ålderdomligt uttryckssätt, den 
statliga överhögheten över medborgarna i deras egenskap av samhällsmedlemmar”.30

29. Prop 1972:5 s 312.
30. Se vidare samma prop s 498 och prop 1971:30 del I s 331.
31. E Holmberg - N Stjernquist, Vår författning, 1995, s 183.
32. N Stjernquist, Regerar regeringen över de centrala ämbetsverken?, Statsvetenskaplig tid

skrift 1984, s 217 f. Se även T Bull, Självständighet och pluralism - om vertikal maktdelning i 
Sverige, i Festskrift till Fredrik Sterzel, 2000, sill f.

33. Jfr B Sundberg-Weitman, Saklighet och godtycke i rättsskipning och förvaltning, 1981 
och Rättsstaten åter!, 1985.

Inom området för myndighetsutövning mot enskilda eller mot kommuner eller lag
tillämpning i övrigt får alltså överordnad myndighet inte bestämma hur en myndighet 
skall besluta i ett särskilt fall. Direktiv får här ges bara genom generella föreskrifter, dvs 
någon typ av författning. Riksdagen kan exempelvis besluta direktiv genom lag, reger
ingen genom förordning, annan myndighet genom någon annan typ av föreskrifter, allt 
inom ramen för den kompetens som anges i eller kan ges med stöd av grundlag. Utanför 
området för myndighetsutövning kan överordnade myndigheter ge direktiv även med 
avseende på särskilda fall. En sådan föreskrift skall ges genom ett formellt beslut, fattat 
och avfattat i enlighet med föreskriven beslutsordning. Förvaltningsmyndigheterna ly
der under regeringen, och när regeringen ger direktiv, skall sådana beslut fattas vid re
geringssammanträde enligt reglerna i RF 7 kap. På motsvarande sätt skall ett direktiv 
av ett centralt ämbetsverk beslutas på det sätt som är angivet i ämbetsverkets instruk
tion.31

Riksdagen förbjuds i RF 11:8 även att fullgöra förvaltningsuppgifter i vidare mån 
än som följer av grundlag eller riksdagsordningen. Riksdagen får bl a inte överpröva en 
förvaltningsmyndighets avgöranden.

Runt 1950 hade den tidigare oenigheten rörande omfattningen av myndigheters 
självständighet under 1809 års regeringsform efterträtts av en enad uppfattning om att 
myndigheterna intog en självständig hållning i förhållande till konungen respektive re
geringen i ärenden som rörde enskilds rätt eller tillämpningen av lag.32

För att ett normsystem skall uppfattas som rättsstatligt måste domstolar och 
myndigheter liksom kommuner erhålla en viss självständighet gentemot riks
dagen såsom lagstiftare och regeringen som styrande. Först då föreligger de 
faktiska förutsättningarna för en maktdelning.33
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2.3 Rättsstatens normrationalitet
Rättsstaten uppvisar enligt Max Weber en hög grad av formell rationalitet.34 
Rättsstatsidén tjänstgör som en bas för en samhällelig struktur som befrämjar 
normrationell verksamhet, därigenom att den skapar ramar för regeltillämp
ning. Domstolarnas verksamhet innefattar en norm- eller regelrationell verk
samhet genom efterföljandet av generella och relativt exakta regler. Den fak
tiska situationen måste subsumeras under den generella rättsregeln, varvid det 
rättsliga beslutet framstår som en logisk slutsats. Rättstillämpningen måste 
med andra ord uppfylla kravet på normrationalitet. Domstolar och myndighe
ter måste tillämpa de rättsliga normerna på ett konsekvent och effektivt sätt.

34. M Weber, Makt och byråkrati, 1971, s 87.
35. L Westerhäll-Gisselsson, Om brottmålsdomar ur språklig-funktionell synvinkel, 1974 

(stencil), s 61 ff.
36. L Westerhäll-Gisselsson, Om brottmålsdomar ur språklig-funktionell synvinkel, 1974 

(stencil), s 62; T Strömberg, Inledning till den allmänna rättsläran, 1966 (stencil); K Olivecrona, 
Rättsordningen. Idéer och fakta, 1966, s 113 ff. - H Hydén talar i Reflexiv rätt och reglering, i 
Refleksiv rett, 1988, s 116, om kompetensregler som konstituerande regler, handlingsregler som 
procedurregler och kvalifikationsregler som handlingsregler. Se vidare härom H Hydén, Normve
tenskap, 2002, s 137.

Hur dessa normer ser ut avser jag att närmare beskriva i de följande avdel
ningarna och avsnitten, men för att kunna göra det på ett språkligt-funktionellt 
acceptabelt sätt krävs ett rättsligt klassifikationssystem.35 En indelningsmetod 
som skulle kunna vara lämplig för mig grundar sig väsentligen på olikheter i 
rättsreglernas innehåll och den funktion de är avsedda att ha. En sats kan ha 
samma funktion även om den framträder i olika språkliga gestalter och vice 
versa, även om innehållet i rättsreglerna och deras språkliga utformning givetvis 
inte är helt oberoende av varandra. Om man utgår från ett funktionellt betrak
telsesätt, är det tämligen klart att vissa rättsreglers funktion är att åstadkomma 
ett handlande eller att få en viss personkategori att förhålla sig på ett visst sätt. 
Dessa regler brukar kallas för handlingsregler eller förhållningsregler. De regler 
vars funktion är att någon skall erhålla en viss behörighet, en viss rätt eller makt 
eller som ibland förekommer i lagtext, ”äga” göra eller åstadkomma något bru
kar kallas kompetensregler. Regler vars funktion är att ”framkalla” en i rätts
regeln uttryckt egenskap, kvalitet, kallas kvalifikationsregler.36

För att staten skall kunna bedriva en normrationell verksamhet krävs rätts
liga aktörer som erhållit sin rättsliga legitimitet genom kompetensnormer. För 
att en stat skall uppfattas som en rättsstat krävs att den har organ som å sta
tens vägnar fattar rättsliga beslut som uttrycker en rättslig kvalitet. Detta är 
inte lika viktigt i en diktatur, där diktatorn självsvåldigt fattar beslut. Rätts
staten kräver en mångfald av rättsliga kompetenser och kvaliteter för att upp
fattas som en rättsstat. Genom dessa kompetens- och kvalifikationsnormer har 
speciella rättsliga institut kunnat tillskapas. En rättstillämpning baserad på le- 
galitet och likhet kräver normer av kompetens- och kvalifikationskaraktär. 
Handlingsreglerna har också en framträdande plats i rättsstaten.

Den argumentationsmodell som anses känneteckna rättsstaten är som ovan
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angivits av subsumtionslogisk (deduktiv) karaktär. Om en viss rättslig kvalitet 
eller kompetens är för handen, så följer av detta att man kan dra en viss slut
sats, antingen att av kompetensen följer en rättslig kvalitet eller en annan rätts
lig kompetens eller ett handlingsmönster. Adressat för handlingsmönstret kan 
vara en statlig myndighet, en kommunal nämnd, en domstol eller en enskild. 
De flesta handlingsregler i rättsstaten har ett offentligrättsligt organ som 
adressat, eftersom inom den offentliga rätten den enskilde medborgaren först 
så småningom blivit föremål för lagstiftarens direkta reglering.

För att tillämpa regelsystemet krävs en kunnig juristkår, som förmår tolka 
och tilllämpa reglerna med iakttagande av samtliga formella och materiella 
rättsstatsprinciper.

Det rättsliga medel som används för att skapa och vidmakthålla de rättsliga 
kriterier som utmärker rättsstaten är rättssäkerheten. I rättssäkerheten ingående 
rättsliga kriterier utgörs av normer för själva beslutsfattandet. Att den rättsliga 
proceduren är reglerad på ett sätt som fyller höga anspråk på konsistens och 
precision och att denna noggrant följs är utmärkande för rättsstaten. Detta bru
kar kallas för normrationalitet. Normerna ses som nödvändiga medel för att 
förverkliga rättssamhället. Men samtidigt framstår det som ganska meningslöst 
om rättsstaten endast skulle tillhandahålla medel för sin egen existens men inte 
ha några mål för denna. Det är givetvis berättigat att också tala om rättsstatliga 
mål. Dessa mål skiftar beroende på hur man använder rättsstatsbegreppet.

Rättsstatens syfte är att tillhandahålla grundprinciper för den statliga styr
ningen. Dessa principer förpliktigat staten att efterleva reglerna. Reglerna är 
medel samtidigt som de är mål. Dessa regler innehåller i sin tur regler som ger 
en lagstiftande makt kompetens att reglera samhällsförhållanden genom gene
rella rättsregler i form av lagar. Dessa lagar kan innehålla bemyndiganden till 
andra än lagstiftningsmakten att fastlägga rättsnormer med bindande verkan 
för medborgarna. Lagarna är medel för att medborgarna skall agera i enlighet 
med dessa, samtidigt som denna efterlevnad är det mål som rättsstaten har 
med reglerna. Medborgarnas liksom statens efterlevnad av lagreglerna garan
teras genom att rättsstaten tillhandahåller ett formellt processuellt system av 
kompetensbärande institut. Återigen är det reglerna som är medlet. Att nor
merna för själva det processuella beslutsfattandet följs, upplevs som det cen
trala för medborgaren i dennes förhållande till staten. Att medlen för den of
fentliga verksamheten följs är viktigt också för rättssamhället, eftersom staten 
behöver dylika regler i exempelvis ett brottmål eller i ärenden rörande tvångs- 
omhändertagande. Men samtidigt som reglerna är medel, är de också målet, 
nämligen att skapa rättstrygghet för individen och möjligheter att åstadkom
ma regelefterlevnad för staten.

I de nu anförda rättsliga situationerna framträder den rättsstatliga medel- 
målrelationen tydligt. Legalitetsprincipen och principen om formell rättssäker
het är exempel på rättsstatliga principer där skillnaden mellan mål och medel 
är upphävd. Detta visar att begreppet normrationalitet är relativt och mång
skiftande, om man definierar det som en positiv medelinsats för en viss mål
uppfyllelse. Relativiteten i skillnaden mellan medel och mål ligger dock främst
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hos målbegreppet, som är vagt och mångtydigt beroende på kompliceringsgra- 
den hos den rättsliggjorda samhällsstrukturen.

2.4 Rättsstatens autonomi
Rättsstaten är autonom i flera olika avseenden. Så är den autonom när det gäl
ler det normativa innehållet. Rättsreglernas giltighet är nära kopplad till rätts
systemets olika nivåer. De konstitutionella reglerna utgör rättssystemets bas.37 
Dessa bestämmer hur de lägre skall skapas, dvs om det är enbart riksdagen, 
riksdagen och regeringen gemensamt, enbart regeringen, statliga verk m fl, 
som skapar regeln. Giltigheten av en rättsregel kan alltså bestämmas autonomt 
utan hänvisning till någon annan giltighetskälla än rätten själv. Rätten kan till
försäkras sitt oberoende genom att den omfattar förhållningsregler, kvalifika
tionsregler och kompetensregler såsom ovan beskrivits, vilket gör det möjligt 
att använda begrepp, som inte kan konstitueras i något annat sammanhang än 
i ett rättsligt sådant. Det är icke-materiella fakta som får sitt innehåll genom 
den konvention som rätten innebär. De klassiska delarna av rättsstaten, såsom 
olika delar av civilrätten, innehåller ett flertal rent rättsliga begrepp såsom av
tal, äktenskap, rättighet osv. Dessa begrepp fungerar som ”kopplingscentra
ler”38 till vilka en rad olika handlingsregler, kvalifikations- och kompetensreg
ler inom den positiva rätten knyter an. Sådana begrepp har uppstått också 
inom den del av den offentliga rätten som rör social trygghet. Deras funktion 
är i första hand att skapa formell rättstrygghet. Så har förvaltningsrätten tagit 
över från civilrätten en rad begrepp av denna karaktär, såsom jäv, rättskraft 
osv. Det måhända viktigaste begreppet som ”övertagits” från civilrätten är 
rättighetsbegreppet.

37. Ang grundnormen, se H Kelsen, Den rena rättsläran. Dess metod och grundbegrepp, 
Statsvetenskaplig Tidskrift 1933, s 193 ff.

38. K Olivecrona, Rätt och dom, 1966, s 103 ff.
39. J F Bernt -DR Doublet, Vitenskapsfilosofi for jurister - en innforing, 1998, s 278 ff.
40. M Weber, Makt och byråkrati, 1971.

Ytterligare ett kännetecken på rätten som ett autonomt system är den av
siktlighet som ligger bakom skapandet av rättssystemet.39 Det är ju inte till
kommet av en slump. Bakom all lagstiftning ligger en avsikt. Denna avsikt 
upprätthålls genom autonoma institutioner. Ytterligare ett annat tecken på 
rättens särart och autonomi som Max Weber framhåller är den rättsliga ex
pertkultur som kännetecknar rättsstaten.40 Rättsstaten är även professionellt 
autonom. Juridisk skolning är mycket viktigt för att förstå och uttolka rätten 
och för att kunna använda de begrepp och de argumentationsmetoder som är 
utmärkande för rätten. Professionella jurister är rättsstatens uttolkare. De 
upprätthåller den metodologiska autonomin. Som kommer att framgå i det 
följande kommer expert- och lekmannakultur att möta varandra i flera centra
la trygghetssammanhang.
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Under inflytande av den tidigare rådande skandinaviska rättsrealismen41, 
inom vilken Axel Hägerströms uppfattning ”Praeterea censeo metaphysicam 
esse delendam” lade en död hand över det materiella (substantiella) rättsliga 
tänkandet, kom rättighetsbegreppet i förvaltningsrätten att i första hand upp
fattas som ett formellt begrepp innefattande tre formella rättstrygghetskrav, 
nämligen att rättigheten måste vara uttryckt i lag, den måste vara föremål för 
tillsyn av en statlig myndighet och den måste vara överklagbar.42 Olivecrona 
skriver43 om Lundstedts kritik av rättighetsbegreppet (Olivecrona valde själv 
att tala om ”rättighetsidén” i stället för rättighetsbegreppet, eftersom detta en
ligt honom inte framstod som ett verkligt begrepp) att han

"vill även påvisa att rättighetsidén är socialt skadlig, emedan den tjänar till att omge 
människors intressen med ett skimmer av helgd och ge dem en absolut karaktär, vil
ket försvårar uppgörelser och leder till stridigheter. Inom varje land, där en fast 
rättsordning finnes, tyglas emellertid enligt Lundstedt rättighetsidéerna genom den
na rättsordning och få därigenom rentav en positiv funktion i det de bidraga till 
rättsordningens upprätthållande. I de mellanfolkliga förhållandena åter, anser 
Lundstedt, blir rättighetsidén på grund av frånvaron av en överstatlig rättsordning 
ytterst farlig. Några andra sidor av rättighetsidéns funktion tog Lundstedt aldrig 
upp. Han torde icke ha intresserat sig alls för dithörande frågor. Om jag fattat ho
nom rätt ansåg han rättighetsbegreppets roll inom juridiken utspelad i och med den 
framförda kritiken. I så fall föreligger enligt min mening ett misstag.”

Olivecrona såg i stället på rättighetsbegreppet på följande sätt:

”Otvivelaktigt är det riktigt att rättighetsbegreppet är nödvändigt för framställning
en av vårt rättssystems innehåll. Men detta har en mycket enkel förklaring. Våra 
rättsregler äro till stor del givna i form av regler om rättigheter och däremot svaran
de skyldigheter. Till följd därav är det ogörligt att framställa reglernas idéinnehåll 
utan att använda rättighetsbegreppet. Men ingalunda är rättighetsbegreppet fritt 
konstruerat av rättsvetenskapen i syfte att underlätta framställningen av reglerna. 
Juridiken har fått begreppet sig påtvingat genom den nedärvda rättsåskådningen 
och den i överensstämmelse därmed utformade lagstiftningen.

Om vi öppet och utan omsvep godtaga att det som föresvävar oss vid ordet rättig
het är en ideell, ogripbar makt, upplösa sig de svårigheter, vari juridiken och rätts
filosofien trasslat in sig. Det finns ingen anledning att sky en sådan lösning. Vägen 
tillbaka leder endast till den metafysiska djungeln. Om vi däremot acceptera faktum, 
sådant som det träder oss till mötes ur en kritisk analys, se vi framför oss ett fruktbart 
fält för vidare undersökningar. Uppgiften blir då att inordna idéerna om rättigheter 
och plikt i det stora sociala sammanhanget, att studera deras uppkomst och deras 
faktiska betydelse i samhällslivet, deras psykologiska bakgrund, deras tekniska an
vändning i lagstiftningen, deras betydelse i förhållandet mellan individer och stater 
o. s. v. Sanningssökandet behöver då inte avbrytas genom ständiga avstickare in i 
metafysikens värld, resultaten behöver inte fördunklas genom den underförstådda 
meningen att rättigheterna på något sätt måste vara objektiva realiteter.”

4L K Olivecrona, Lagen och staten, 1940, Rätt och dom 2:a uppl, 1966, Rättsordningen, 
s 40 ff, 2:a uppl, 1966, s 86 ff. Se även A Hägerström, Der römische Obligationsbegriff I, 1927 
(inledningen) och Begreppet viljeförklaring på privaträttens område i Theoria 1935; V Lundstedt, 
Obligationsbegreppet, första delen, 1929 och Grundlinjer i skadeståndsrätten, senare delen, band 
1, 1944, s 518 ff.

42. Jfr H Eek, Socialrätt, 1954, s 69 f.
43. K Olivecrona, Rätt och dom, 1966, s 91 not 4.
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Som kommer att framgå av de följande avdelningarna (II—V) liksom av det föl
jande kapitlet i denna avdelning är rättighetsbegreppet ett synnerligen centralt 
begrepp. M Glavå och U Petrusson framhåller att med ett dylikt rättsrealistiskt 
ifrågasättande av ”rättsideologin” togs ett avgörande steg mot konstrukturis- 
tisk öppenhet och medvetenhet, något som har den största betydelse för den 
kommande framställningen.44 Jag har anledning att återkomma till detta be
grepp och till dess innehåll åtskilliga gånger i det följande.

44. Se M Glavå - U Petrusson, Illusioner om rätten! - juristprofessioner och ansvaret för rätts- 
konstruktionerna, i Erkjennelse og Engasjement, Minnesseminar for David Roland Doublet 
(1954-2000), 2002,sll3 ff.

45. E Holmberg - N Stjernquist, Vår författning, 1995, s 51 ff; S Andersson - A Mellbourn 
- I Skogö, Myndigheten i samhället, 1978, s 161 ff.

46. Om informationsteknologins övervakande och kontrollerande effekter, se M Castells, 
Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band II, Identitetens makt, 1998, s 308 ff.

47. A Bohlin, Offentlighetsprincipen, 6 uppl, 2000, s 20.

2.5 Rättsstatens öppenhet
Rättsstaten bygger på idén om öppenhet. Denna öppenhet yttrar sig på olika 
sätt, såsom rätt att skaffa sig och att erhålla information, att få tillgång till 
handlingar m m. Informationsfriheten är grundlagsreglerad i många väster
ländska stater, så också i Sverige. Varje medborgare är gentemot det allmänna 
tillförsäkrad frihet att inhämta och motta upplysningar samt i övrigt ta del av 
andras yttranden (RF 1:2 2 p). Att medborgarna får eller ges möjlighet att in
förskaffa information i sådan utsträckning att det blir meningsfullt att föra en 
ekonomisk, politisk, juridisk eller etisk debatt är ett påtagligt krav i en rätts
stat.45 Alla lagar och andra författningar skall publiceras och göras åtkomliga 
för var och en som önskar ta del av dem. Domstolar och andra rättstillämpan- 
de organ skall agera på ett öppet sätt och deras beslut skall om något hinder 
häremot inte föreligger göras tillgängliga för allmänheten. Av vikt är också att 
domarna och besluten görs begripliga för icke-jurister och att de åtföljs av en 
motivering som talar om varför slutet blev som det blev.

Även offentlighetsprincipen är en del av rättsstatens öppenhet.46 Den är en 
rättsstatlig hörnsten, viktig för att förhindra maktmissbruk samtidigt som den 
enskilde medborgaren ges möjlighet att tillägna sig kunskap och kännedom 
om den offentliga verksamheten. För att ett folkstyre skall kunna äga rum är 
insynen och öppenheten av största vikt. Offentlighetsprincipen innefattar för
handlingsoffentlighet, yttrande- och informationsfrihet, meddelarfrihet samt 
handlingsoffentlighet innefattande en obetingad rätt att hos myndigheter ta 
del av sådana allmänna handlingar, som inte hemlighålls p g a sekretess. 
Handlingsoffentligheten avser att garantera rättssäkerheten, effektiviteten i 
förvaltningen och effektiviteten i folkstyret.47



3 Välfärdsstaten

3.1 Välfärdsstatens grundläggande principer
Precis som begreppet rättsstat är begreppet välfärdsstat ett mångfasetterat be
grepp. Nedan avser jag att försöka ange några centrala välfärdsideologiska 
kännetecken. Eftersom välfärdsstaten har utvecklats ur rättsstaten är givetvis 
en rad av de ovan anförda rättsstatskriterierna aktuella även i ett välfärdsrätts- 
ligt sammanhang.

I början på 1900-talet förutskickade Max Weber1 en rättsutveckling som 
innebar en alltmer ökande materialisering av rätten i så måtto att den formella 
rationalitet som var så utmärkande för rättsstaten kom att ersättas av olika 
ekonomiska, politiska, ideologiska och etiska uppfattningar.2 Den formella ra
tionaliteten eller, som förut angivits, den norm- eller regelrationella rationali
teten kom att ersättas av en ökande materiell rationalitet, som kännetecknades 
av dylika ekonomiska, politiska, ideologiska och etiska mål. Resultatet blev 
att rätten används som medel för att förverkliga målen. Målen är de centrala, 
inte medlen som behövs för att förverkliga målen. Det betyder att målen är 
viktigare än rätten.

1. M Weber, Ekonomi och samhälle. Förståndssociologins grunder. Del 1 Sociologiska 
begrepp och definitioner, 1983.

2. A Peczenik, Juridisk argumentation, 1990, s 21.

Som framkommit ovan antog FN:s generalförsamling år 1960 en konven
tion om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Samtidigt som man be
tonade att de mänskliga rättigheterna utgör en helhet, delade man in dem i två 
kategorier baserade på de båda konventionsavtalen, dvs i de ovannämnda fri
hetsrättigheterna och i de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, el
ler som de brukar kallas, de sociala rättigheterna. Dessa har hamnat i skuggan 
av frihetsrättigheterna, trots att i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från 1948 de sociala rättigheterna erkändes som jämbördiga med 
frihetsrättigheterna. Orsaken är att rättsstaten som regel inte tillerkänt de so
ciala rättigheterna ett konstitutionellt skydd. Rättsstatens grundrättighetsteori 
innebär att frihetsrättigheterna är omedelbart förpliktande och kan göras gäl
lande vid domstol, medan de sociala rättigheterna inte är rättsligt förpliktan
de.

Till skillnad från rättsstatens formella rationalitet präglas som framkommit 
välfärdsstaten av målrationalitet. Målen är av ekonomisk, social och kulturell 
natur, dvs välfärdsstaten vill förverkliga de sociala rättigheterna. Välfärdssta
ten kännetecknas av välfärdsrättigheter, som i syfte att tillförsäkra den enskil-
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de medborgaren dennes rätt är överprövbara vid domstol. Spänningen mellan 
att de sociala rättigheterna inte tillförsäkrats konstitutionellt skydd (i rättssta
ten) och välfärdsstatens strävan att skapa legala rättigheter är kännetecknande 
för välfärdsstaten.

Vad är det då för rättigheter, som man vill se förverkligade? Medan rätts
skyddet i rättsstaten främst är ett formellt skydd och likheten inför lagen 
främst en formell likhet, fokuserar välfärdsstaten på den enskildes materiella 
intressen och behov och på den svagare partens skydd mot den starkare. Det 
skydd den enskilde får är ett materiellt skydd baserat bl a på materiell likhet. 
Människovärdesprincipen, autonomi- och självbestämmandeprinciperna, 
godhetsprincipen, behovsprincipen, nyttoprincipen, kostnadseffektivitetsprin- 
cipen m fl är exempel på etiska principer som präglat det välfärdsstatliga tän
kandet. Men basen för det välfärdsstatliga tänkandet är rättsligt. Alla såväl 
materiella som formella intressen som välfärdsstaten skyddar är rättsliga. 
Rättsstatsideologin är fortfarande synnerligen central, ja, rättsstatsideologins 
upprätthållande är en förutsättning för välfärdsstaten. Precis som inom rätts
staten måste all rättstillämpning inom välfärdsstaten stanna inom rättsregler
nas ram. Denna ram skiljer sig dock åt i flera avseenden från den ram som gäl
ler inom rättsstaten. Innehållet inom ramen i välfärdsstaten är mycket mer 
vagt och mångtydigt än inom en ram i rättsstaten. Sammanfattningsvis kan sä
gas att ”den viktigaste” uppgiften för juristen i välfärdsstaten är att söka ba
lans mellan rättsstatsideologin och välfärdsstatens grundprinciper.3

3. A Peczenik, Juridisk argumentation, 1990, s 13.
4. V Aubert, Rättssikkerhetssyndromet, i Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 1986, 

s 38, s 52.
5. V Aubert, Rättssikkerhetssyndromet, i Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 1986, 

s 44.

Välfärdsstaten uttrycker en dynamik där lagstiftaren följer ”normer som 
oppfordrer til å toye seg i retning av et hoyt - og kanskje uoppnåelig - ideal”.4 
Aubert har präglat uttrycket morality of excellence om sådana målsättningar 
som till följd av den ekonomiska och politiska utvecklingen av välfärdsstaten 
sträcker sig så långt att det nästan saknas gränser för vad medborgarna kan 
förvänta sig av denna utveckling vad gäller frihet, likabehandling, trygghet och 
välfärd. Klara uttryck för en ”morality of excellence” eller maximimoral 
tränger in i lagstiftningen.5

Om nu rättssäkerhetsperspektivet är rättsstatens viktigaste kännetecken, 
innebär detta att även rättsstaten strävar efter måluppfyllelse, nämligen målet 
att tillfredsställa medborgarnas behov av skydd mot orätt (se ovan 2.3). Men 
den målrationalitet som skiljer välfärdsstatens från rättsstatens är som fram
kommit att den förra målrationaliteten innefattar inte endast eller primärt 
rättsskyddsbehovet utan en tillfredsställelse av medborgarnas sociala behov. 
Dessa utgör ett brett spektrum av olika välfärdsstatliga hänsyn rättsliggjorda 
genom lagar, författningar och lokala bestämmelser. Ju mer basala behoven är 
desto större anledning är det för välfärdsstaten att tillgodose dem. De sociala 
behoven är mycket heterogena, varför det egentligen inte låter sig göra att ope-
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rera med beteckningarna ”sociala behov”, ”välfärdshänsyn”, ”välfärdsmål”. 
Om man nu ändå använder dem som överordnade begrepp, måste man vara 
medveten om kompliceringsgraden av de socialrättsliga rättigheterna, plikt< r- 
na, fördelnings-mekanismerna. På andra offentligrättsliga områden kan väl- 
färdsbehoven se annorlunda ut.6

6. H P Graver, Alminnerlig forvaltningsrett, 1999, s 12 ff och Kategorisering av rettsregler 
som legalstrategi i K Tuori (red), Rättsdogmatikens alternativ, 1988, s 55 ff. Se även J Dahlberg- 
Larsen, Retsstaten Velfærdsstaten og Hvad så?, 1984, s 187 ff.

7. Här hänvisar H Hydén till L D Eriksson, Till teorin om den reflexiva rätten, i Festskrift ti! 
Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 1986, s 281-292.

8. H Hydén, Reflexiv rätt och reglering, i Refleksiv rett, 1988, s 113.
9. S Eskeland, Fangerett, 1988, s 62 f; se även Ressurser, rettssikkerhet og förvaltningens 

ansvar, i Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag, 1986, s 293-309.

Håkan Hydén uttrycker det på följande sätt:

”1 den formaliserade rättsordningen utgör privatautonomin den ideologiska grund 
på vilken rättsstaten och dess rätt bygger.7 Rätten eftersträvar att trygga olika soci
ala och ekonomiska ordningars relativa självständighet inom ramen för nationalsta
ten. Mot denna princip om privat autonomi står principen om social rättvisa med 
dess krav på materiell rättfärdighet. Principen om social rättvisa utgör i sin tur det 
ideologiska fundament på vilket socialstaten och dess rätt vilar. Syftet är att ’rätta 
till’ de snedvridningar och orättvisor som framförallt det ekonomiska systemet or
sakar. Staten har till uppgift att korrigera de negativa externa effekter som den eko
nomiska aktiviteten baserad på privatautonomin orsakar i omgivningen. För detta 
ändamål används rättsliga korrektiv. Den rättsliga regleringen syftar nu inte längre 
till att trygga de enskildas handlingsfrihet inom systemet utan att förhindra och be
gränsa vissa typer av verksamheter och att stödja de grupper som hotas att slås ut 
av systemet.”8

Hur kommer välfärdsmålen till uttryck i normerna? Utmärkande för välfärds
staten är att den har positiva förpliktelser gentemot medborgarna til! skillnad 
från rättsstaten. Rent faktiskt ser dessa ut på olika sätt, men den gemensamma 
idén bakom dem är att den enskilde eller grupper av medborgare skall tillför
säkras något positivt gott, såsom en viss minimistandard (jfr maximimoral 
ovan).

Ståle Eskeland pekar på behovet av en grundläggande tilläggsdimension i 
förhållandet mellan staten och medborgarna.

"Kravet om at avgjorelsene må tilfredsstille visse kvalitative minstekrav er derfor av 
den samme fundamentale betydning for opprettholdelsen av velferdsstaten, som 
kravene om respekt for personlig integritet, likhet og rettsriktighet var og er for 
opprettholdelsen av rettsstaten.”9

Eskeland argumenterar för en ”kvalitativ minstestandard" som ett rättssäker- 
hetskrav i linje med andra värdekrav. Den idémässiga grunden för de traditio
nella rättsstatsförpliktelserna å ena sidan och välfärdsstatens krav på en 
kvalitetsminimistandard å andra är densamma.
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Hans Petter Graver ser på välfärdsstatens värdegrund på följande sätt.10

10. Alminnerlig forvaltningsrett, 1999, s 9-13, och Kategorisering av rettsregler som legal
strategi i K Tuori (red), Rättsdogmatikens alternativ, 1988, s 62.

11. L Eriksson, Marxistisk teori och rättsvetenskap, 1980, s 109.

”1 velferdsstatens verdihierarki er rettssikkerhetskrav ikke lenger enerådende, men 
underordnet en ideologi om tilfredsstillelse av samfunnsmedlemmenes sosiale be
hov. Behovet for beskyttelse er et behov, på linje med andre viktige sosiale behov. 
Dette innebærer på de nye områder for offentlig virksomhet at det stilles krav hentet 
fra rettsstatstenkningen. På den annen side innebaerer det at også den klassiske myn- 
dighetsutovelse må vurderes ut fra at rettssikkerhet ikke lenger er enerådende, men 
bare en av de verdier som organene generelt skal vurderes ut fra. Vi krever av straf- 
ferettspleien ikke bare at den er rettssikker i betydningen lovbunden og forutbereg- 
nelig. Vi krever også at den tar hensyn til andre sosiale behov både ved at 
behandlingen av den enkelte lovbryter er preget av humanitet og ved at den er ef
fektiv i bekjempelsen av samfunnsskadelige aktiviteter.” ”Målene for offentlig myn
dighet er samfunnsmedlemmenes behov. Dette kan presiseres til velferdsbehov i vid 
forstand.” ”En undersokelse av den politiske debatt rundt mål og oppgaver for den 
offentlige förvaltning viser at det sentrale verdigrunnlag er at förvaltningen skal tje- 
ne den enkelte borgers sosiale behov.”

Lars D Eriksson skiljer mellan målrationell argumentation i snäv bemärkelse 
och behovsrationell argumentation.

”En handlings eller ett besluts rationalitet bedöms enligt den behovsrationella mått
stocken utgående från handlingens eller beslutets effekter för samhällsmedlemmar
nas konkreta och reella behov. I den behovsrationella rättsliga argumentations- 
modellen är det alltså i sista hand beslutets/handlingens förmåga att tillgodose sam
hällsmedlemmarnas konkreta, reella behov som avgör huruvida beslutet/handlingen 
är argumentativt hållbart eller ej. I den målrationella modellen är det i stället hand
lingens eller beslutets förmåga att bidra till samhällets sammanhållning som utgör 
kriteriet för deras rationalitet. I behovsrationaliteten ersätts sammanhållningen av 
samhället med samhällsmedlemmarnas konkreta behov.”11

Med målrationell argumentation i snäv bemärkelse torde Eriksson mena rätts
statens målrationalitet om formell rättstrygghet. Med en behovsrationell argu- 
mentationsmodell menar han en modell som arbetar med samhälls
medlemmarnas konkreta behov och som har lämnat målet att sammanhålla 
samhällssystemet. De individuella målen av behovstillfredsställelse och de 
samhälleliga eller nationella målen av behovstillfredsställelse utgör tillsam
mans välfärdsstatens materiella rationalitet eller målrationalitet i vidsträckt 
bemärkelse. Ur behovsrationaliteten utvecklar sedan Eriksson sin syn på ma
teriell (eller substantiell) rättvisa.

Men det är inte endast den rättsliga regleringen som markerar en förändrad 
uppfattning av rättssäkerhetstänkandet utan även det faktum att andra kun
skapskällor än den klassiska rättskälleläran anses nödvändiga i den välfärds-
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rättsliga argumentationen, nya tolkningsmetoder växer fram, icke-rättslig ex
pertmedverkan ökar osv.12

12. Att fastlägga vid vilken tidpunkt måirationaliteten får större genomslag i rätten än norm
rationaliteten är en i det närmaste omöjlig uppgift. Vissa anser att välfärdsstatens ideologi känne
tecknar större delen av 1900-talet, medan liberalekonomismen utgjorde det underliggande 
idékomplex som kännetecknade rättsstaten. Se exempelvis H Gustafsson, Rättssäkerhet och 
”socialsäkerhet”, i Retfærd nr 52 1992, s 55 f. Högerledaren Gunnar Heckscher menade att 
”upprätthållandet av rättssäkerheten betecknas som en central statlig uppgift, icke minst ur syn
punkten ’välfärdsstatens’ omvårdnad av medborgarna”, Svensk statsförvaltning i arbete, 1952, 
s 50 och H Gustafsson, Rättssäkerhet och ”socialsäkerhet”, i Retfærd nr 52 1992, s 56.

13. Ang rättskällepolycentri, se H Zahle, Polycentri i retskildelæren, 1986 och Om pluralisme 
i retskildelæren - eller rettens polycentri, 1992.

Välfärdsstaten kännetecknas av den rättsstatliga grunden, något som ovan 
framhållits i flera sammanhang. Det innebär att den monocentriska rättskälle- 
läran som bygger på föreställningen om att rättskällorna, hierarkiskt ordnade, 
tillsammans skapar en enhetlig bild av innehållet i den gällande rätten, också 
ingår i det välfärdsstatliga systemet. Men välfärdsstaten kan också föreställa 
sig rättskällorna som heterogena och funktionellt differentierade i relation till 
olika rättsområden. Framväxten av specialiserade eller sektoriella rättskällelä- 
ror ses av välfärdsstaten som en respons på rättens pluralism.13 Välfärdssta
tens socialrättsliga lagregler kännetecknas av uppställandet av vissa yttre grän
ser, inom vilka det finns utrymme för andra former av regelbildning. Den tek
nik, som har använts vid lagstiftningen på detta område, liknar delvis den, som 
ligger till grund för 1970-talets ramlagstiftning i flera andra lagstiftningssam- 
manhang. Denna teknik sammanhänger med rättsordningens förändrade 
funktion i samband med övergången från judiciellt beslutsfattande till admi
nistrativt mer målinriktat beslutsfattande.

Det som sker i samband med tillämpning av välfärdsstatliga regler är, att 
normbesluten sker på tillsyns- och tillämparnivån. Lagen ger endast de ramar, 
som myndigheterna måste hålla sig inom, ramar, som i förstone synes tämligen 
detaljerade och preciserade men som vid närmare granskning visar sig ge ut
rymme för en tämligen vidsträckt normavvägning på tillsyns- och tillämparni
vån. Vid denna normavvägning hämtas ledning även från andra källor än de 
traditionella rättskällorna, t ex handböcker rörande handläggningsrutiner, 
ofta med olika datatekniska inslag samt undervisningsmaterial.

Även den rättstillämpande organisationen är i välfärdsstaten annorlunda i 
jämförelse med den organisation, som handhar civil- och straffrättsskipning. 
Första instans där den stora mängden ärenden avgörs är inte juristdominerad. 
Rättstillämpning genom prejudikat har inte spelat samma roll som inom civil- 
och straffrätten. Antalet publicerade avgöranden är lågt.

Tillvägagångssättet för att nå fram till rättsreglerna, avgörandet av vilket 
innehåll de skall anses ha och hur de skall användas för att lösa rättsliga spörs
mål är juridiska metodproblem, som i välfärdsstaten är av två slag. Det ena 
tillvägagångssättet bygger på att juristerna är bärare av en enhetlig kutym och 
att de juridiska resonemangen därför utmärks av en gemensam bas. En sådan 
är just de rättskällefaktorer eller huvudgrupper av material, som man lägger
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vikt vid, när man tar ställning till rättsliga problem. Det andra tillvägagångs
sättet bygger på att man i rättssystemet finner så olika rättsregler, rättsområ
den och sätt att tillämpa reglerna på, att det snarare förefaller nödvändigt att 
arbeta fram flera juridiska metoder och använda flera tillvägagångssätt att ut
föra den rättsliga analysen på. Vad som skall utgöra en rättskällefaktor och 
den vikt den skall tillmätas i förhållande till andra rättskällefaktorer, beror på 
det rättsliga områdets karaktär. Det är därför viktigt att avgöra hur denna på
verkar innehållet i och avvägningen inbördes mellan de rättskällefaktorer som 
är relevanta på socialrättens område. Det finns särdrag både vad gäller lagstift
ningen och förarbetena, rättspraxis, statliga myndigheters kungörelser och cir
kulär.

Sammanfattningsvis kan anföras att den grundläggande tanken bakom väl
färdsstatens rättskällelära är att skapa en hållbar teori om juridisk argumen
tation, inte att i teoretisk bemärkelse avgöra vad som är ”rätten”. Rättskälle- 
läran är ett hjälpmedel vid utvärdering av rättstillämpningen och dess uppgif
ter, dvs den tillhandahåller argumentationssätt, arbetsmetoder och begrepp 
för att avgöra, om rättstillämpningen är i någon mån rationell och därmed 
främjar rättssäkerhet. Folk i allmänhet väntar sig, att rättsliga beslut skall vara 
”rättssäkra”, dvs samtidigt i hög grad förutsebara och därför också i efterhand 
kontrollerbara men också i hög grad godtagbara ur moralisk (etisk) synvin
kel.14 Om man anser att folkets förväntningar skapar beslutsfattarnas sociala 
ansvar, kan man säga, att de rättsliga beslutsfattarna således har ett socialt an
svar för rättssäkerheten. Förutsebarheten av rättsliga beslut främjas av att 
dessa beslut har stöd av generella rättsregler. Beroende på det rättsliga områ
dets karaktär (målrationalitet i stället för normrationalitet) kan den rationella 
argumentationen bedrivas på ett annat sätt och av ett annat organ än vad som 
brukar vara fallet utifrån ett traditionellt rättskälleperspektiv. Rätten är en 
spegling av samhället och därför med nödvändighet mångfasetterad. Den juri
diska metoden måste då också med nödvändighet vara skiftande.15

14. A Peczenik, Rätten och förnuftet, 1986, s 31 f.
15. L Westerhäll, Rättskällefrågor i socialförsäkringsrätten, Tidsskrift for Retsvitenskap 

1989, s 296-303.

3.2 Välfärdsstatens materiella rättvisa
Man kan nå fram till materiell rättvisa på olika sätt beroende på vilket innehåll 
man vill ge rättvisan. Utgår man från en humanistisk syn på människan ses 
hon som ett subjekt. Människan är ett jag. Hon är en person, har frihet, ansvar 
och mänsklig värdighet. Kant är en av de många filosofer, som anser det vara 
logiskt nödvändigt att anta ett jag, som äger autonomi och frihet. Detta jag är 
en förutsättning för allmänmänsklig erfarenhet. Till människans karakteristi
ka hör då också att hon inom sig bär på skapande krafter. Hon är inte bara 
individ utan ingår dessutom i ett gemenskapssammanhang. Människan är en
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social varelse, beroende av sin yttre miljö och sina mänskliga relationer. Detta 
synsätt är utmärkande för ett välfärdsstatligt tänkande.

I idén om människovärdet ligger att alla människor har lika värde. Att alla 
människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma 
mänskliga rätttigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen 
människa i detta avseende är förmer än någon annan. Denna princip kan ock
så uttryckas med orden, att människors lika värde ingenting annat är än att 
alla har precis samma rätt till en människovärdig tillvaro.

I själva likhetsbegreppet finns inget som anger vilka kriterier som är rele
vanta. I det ligger endast ett krav på likhet i fördelning eller tilldelning av för
delar och nackdelar. Men likhetskravet är inte absolut, så att alla oavsett om
ständigheterna skall behandlas precis lika, utan däri ligger att det lika skall be
handlas lika. Det betyder, att det som förutsättning för likhetsnormens 
användning och oavhängigt av denna måste ges kriterier för vad som skall an
ses som lika och vad som inte skall anses som lika.

Distributiv rättvisa i aristotelisk mening är proportionell till en persons för
tjänst. Det behöver alltså inte vara fråga om lika stora delar utan så är endast 
fallet om det är fråga om personer med lika stor förtjänst. Men för att göra ett 
konstaterande om att en dylik likhet är för handen måste man kunna avgöra 
det materiella innehållet av förtjänstbegreppet. I många situationer är emeller
tid personers förtjänster inte lika stora utan de är olika. Den distributiva rätt
visan innebär då att olika fall behandlas olika.

Likhetsprincipen kan alltså uppfattas på flera olika sätt. Enligt en uppfatt
ning innefattar likhet en princip om lika tilldelning. Enligt den bör varje män
niska få samma tilldelning av det som är gott och samma chans att förverkliga 
ett gott liv. Var och en skall ha samma rätt till t ex försörjningsstöd, försäk
ringsskydd och medicinsk vård och behandling. Resultatet av denna fördel
ningsprincip blir naturligtvis att det kommer att råda stora olikheter mellan 
människor. Olika människor har ju högst olika möjligheter att ta vara på det 
bistånd och de möjligheter som erbjuds bl a på grund av anställning respektive 
avsaknad av anställning, familjesituation, fysisk och psykisk status m m.

En annan uppfattning av likhetsprincipen innebär en likhet i det goda som 
var och en uppnår. Man skall på ett ungefär kunna säga när två människor 
objektivt sett har det lika bra. Alla skall uppnå objektivt sett samma grad av 
värdefullt liv, skall ha det lika bra eller lika dåligt. Principen brukar kallas den 
objektiva likhetsprincipen.

Principen om tilldelning efter behov kan tolkas så, att varje människa kan 
förverkliga det liv som är maximalt gott i förhållande till hennes individuella 
egenart. Med alla de olikheter mellan människor som nu existerar kommer en 
tilldelning efter behov inte att leda till någon objektiv likhet. Ofta tolkas denna 
princip så, att man stipulerar ett visst objektivt minimum, som alla måste upp
nå innan var och en får förverkliga det goda i proportion till sina möjligheter. 
Man kombinerar med andra ord behovsprincipen med den objektiva likhets
principen. Man brukar tala om principen om tilldelning efter behov med till- 
lägg av objektiva minimikrav. I anslutning härtill uppkommer problemet om
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minimikravens omfattning. Hur mycket skall minimikraven omfatta? Vilka 
minimikrav skall finnas i förhållandet mellan exempelvis en socialhjälpstagare 
och en icke socialhjälpstagare?

Rättvisa i betydelsen jämlikhet innebär att den enes krav inte får överord
nas den andres. Jämlikhetsteorierna kan ha något olika innebörd, såsom att 
välfärden skall fördelas så lika som möjligt eller att jämställa alla individers 
positioner. Den sistnämnda situationen har ett korrigerande syfte och innebär 
en ojämlik fördelning för att i slutändan uppnå rättvisa. Den kallas också för 
behovsprincipen.

Människovärdesprincipen och den därur emanerande likhetsprincipen är 
följaktligen centrala etiska grundbultar i det välfärdsstatliga begreppet hel
hetssyn,16 till vilket jag återkommer i avdelning III.

16. Se L Vahlne Westerhäll, Normgivningens etik - exemplet rehabilitering, i Festskrift till 
A Christensen, 2000, s 564 f.

17. L Vahlne Westerhäll, Normgivningens etik — exemplet rehabilitering, i Festskrift till 
A Christensen, 2000, s 576 f.

Förverkligandet av den materiella rättvisan i välfärdsstaten sker genom en 
mål-medelmodell. Om målet är att varje människa skall förverkliga det liv 
som är maximalt gott i förhållande till hennes egenart, är friheten stor att an
vända sig av det medel som snabbast, på ekonomiskt lämpligaste sätt, rätts- 
tryggast osv når till målet. Men det måste ske inom lagens ramar. Om man ser 
på rätten som en funktion av samhället, krävs en normteori för hur man upp
fattar rätten. I den rättsteoretiska diskussionen brukar man tala om två norm
teorier, nämligen den deontologiska och den teleologiska. Deontologen är inte 
primärt intresserad av de följder en handling får, inte heller av de mål hand
lingen leder fram till. Intresset gäller handlingen som sådan. Den deontologis
ka normteorins begränsning är att den endast tar hänsyn till handlingen som 
sådan utan att väga in konsekvenser och faktiska omständigheter. I etiken li
kaväl som i rätten går det dock inte att bara se till handlingen som sådan. Det 
är nödvändigt att också se till dess följder. Om man t ex säger ”du får inte vål
la skada”, måste konsekvenserna av handlingen eller underlåtenheten att 
handla vägas in. Det är här den teleologiska normteorin kommer in i bilden. 
Den säger, att den handling är rätt, som leder till de bästa av tänkbara konse
kvenser. För att kunna avgöra om handlingen är rätt eller fel måste man alltså 
veta, dels vilka de faktiska konsekvenserna är, dels hur de skall värderas. Än
damålet får inte helga ett avskyvärt medel. Det finns handlingar som i sig är så 
orätta, att de aldrig kan rättfärdigas, hur gynnsamma konsekvenser de än 
skulle få. En kombination av deontologi, vilken ser till handlingen som sådan, 
och teleologi som inriktas på dess mål eller konsekvens, ger den bästa etiska 
normteorin. Grundvalen kommer då att utgöras av en teleologisk teori, som 
utgår från fakta och värderingar.17
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3.3 Välfärdsstatens öppenhet
Genom att den rationalitet som präglar välfärdsstaten är uppbyggd av en be
tydligt mer komplicerad ideologi än ideologin om förutsägbarhet och kontrol
lerbarhet, kommer den öppenhet som kännetecknar välfärdsstaten inte att 
vara av samma slag, som rättsstatens öppenhet. Ett offentliggörande av viktiga 
rättsregler görs dock på samma sätt som i rättsstaten, tillämpningen sker på 
ett öppet sätt, domstolar och myndigheter redogör offentligt för sina skäl för 
och emot ett avgörande och medborgarna har insyn i allmänna handlingar. 
Skillnaden i öppenhet ligger däri att välfärdsstaten är betydligt mer komplice
rad genom att ekonomiska, politiska, ideologiska och etiska strukturer blan
das med de rättsliga eller rättsliggörs i betydligt större omfattning än i rätts
staten. Staten har ökat sin styrning och planering av marknadskrafterna och 
på så vis eliminerat intressemotsättningar mellan olika klasser och grupper i 
samhället. Organisationer som företräder olika grupper såsom arbetsgivare 
och arbetstagare har också bidragit till denna utveckling.

Den mer komplicerade strukturen i välfärdsstaten visar sig också i den 
språkligt-funktionella uppbyggnaden av den sociala rätten. De tidigare nämn
da handlings- eller förhållnings-, kvalifikations- och kompetensreglerna har 
delvis förändrat karaktär. Detta gäller framför allt kvalifikationsreglerna. I 
rättsstaten är en typisk kvalifikationsnorm en norm, som kännetecknas av 
rättsfakta inbyggda i en konditionalsats, dvs om vissa förutsättningar är upp
fyllda, skall en viss rättsföljd inträda, nämligen den enskilde skall erhålla (res
pektive inte erhålla) en socialförmån av viss omfattning. De avvägningar som 
krävs för att konstatera att vederbörande har rätt till förmånen i fråga liksom 
omfattningen av denna hjälp sker inom en given normativ kontext. I välfärds
staten finns liknande bestämmelser med en rättsfakta- och en rättsföljdsdel, 
men på grund av att de rättsliga rekvisiten i rättsfaktadelen är vaga och mång
tydiga och, vad viktigare är, anvisningar saknas i lagtext för hur avvägningar
na skall gå till, hur olika intressen skall vägas mot varandra osv, kan de inte 
uppfattas som traditionella kvalifikationsregler. Dessa normer har i litteratu
ren kallats avvägningsnormer.18 Där talas också om mål-medelnormerna,19 
som innehåller målangivelser, som kan vara mer eller mindre preciserade. De 
anger också medel för att nå de angivna målen. Dessa medel är rättsligt be
stämda i högre eller lägre grad, samtidigt som det krävs empirisk kunskap om 
det bästa sättet att nå målen.

18. H Hydén, Reflexiv rätt och reglering, i Refleksiv rett, 1988, s 119.
19. H Hydén, Reflexiv rätt och reglering, i Refleksiv rett, 1988, s 119.

Sammanfattningsvis kan om välfärdsstaten sägas att den kännetecknas av 
kvalifikationsregler, av öppna avvägningsregler och mål-medelregler. Ett visst 
mått av handlingsregler och kompetensregler måste dock alltid finnas.
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3.4 Välfärdsstatens förvaltning
Välfärdsstaten kopplas framför allt till den rättsliga regleringen av social 
trygghet. Det entreprenöriella idégivandet har formaliserais i normgivningen. 
Denna reglering har krävt och kräver en omfattande byråkrati. Förvaltnings
myndigheter kan sägas ha tagit över det som utgjordes av medborgarnas egna 
sammanslutningar och aktiviteter. Medan förvaltningar och myndigheter i 
rättsstaten arbetar på ett sätt som påminner om domstolarnas rättstillämpning 
och där medborgarnas krav på rättsskydd motsvaras av förvaltningens önskan 
om att tillhandahålla detta skydd för den enskilde, har i välfärdsstaten förvalt
ningens fokusering förskjutits från rättsskipning till planering och styrpolitik. 
Förvaltningen inom välfärdsstaten kännetecknas av möjligheten att undersöka 
och ta ställning till olika alternativ och på så vis genom expertutlåtande påver
ka valet mellan olika lösningar. Förvaltningsmyndigheterna har därför stor 
makt vad gäller normgivningen.20 Även om det är riksdagen såsom uttolkare 
av folksuveräniteten som är lagstiftare, är förvaltningsmyndigheternas möjlig
heter att påverka lagstiftningens innehåll och form mycket stora. Myndighe
ternas normgivning är synnerligen omfattande.21

20. F Sterze], Författning i utveckling, 1998, s 130 ff.
21. Se föregående not. Jfr även K Uggerud, Muligheter for en velferdsstatlig orientert rettsan- 

vendelse i forvaltningsretten, Retfærd nr 49, Nordisk Juridisk Tidsskrift 1990 nr 2, s 52 ff.
22. Om olika typer av byråkrati i den svenska förvaltningsutvecklingen, se exempelvis 

S Sunesson, Byråkrati och historia. Fem studier i politik och organisation, 1981, B Rothstein, Den 
svenska byråkratins uppgång och fall, i Häften för Kritiska studier nr 5 1982, s 26-46 och 
S Nordin, Från byråkrat till samhällsingenjör. Informalisering och ämbetsmannaideologins för
vandlingar, i O Löfgren (red), Hej, det är från försäkringskassan. Informaliseringen av Sverige, 
1988, s 45.

23. B Rothstein hävdar att ”den generella moderna välfärdsstaten som politisk institution har 
viktiga implikationer för bl a den sociala normbildningen. Detta gäller välfärdsstatens icke diskri
minerande karaktär, det politiskt-administrativa systemets allmänna rättvisa, den procedurrelate- 
rade rättvisan och uppfattningen att alla behandlas och skall behandlas rättvist respektive 
behandlar och skall behandla rättvist, se Välfärdsstatens logik, i Häften för Kritiska studier nr 1- 
2 1993, s 5-21.

Ovan har framhållits att målen är mycket centrala kännetecken för väl
färdsstaten. Hur dessa mål skulle eller skall realiseras, har välfärdsstatens för
valtningsmyndigheter stora möjligheter att påverka. Förvaltningsmyndigheter 
och statliga verk har (i det närmaste) monopol på expertkunskap22 vad gäller 
de för myndigheten relevanta delarna av den sociala tryggheten. Känneteck
nande för välfärdsstaten är att inriktningen och omfattningen av expertkun
skap styr välfärdsmålen på det sätt att endast mål som man har personella (och 
givetvis också ekonomiska) medel att genomföra blir de som genomförs. Detta 
kan på sikt leda till ett alltför snävt perspektiv för den förvaltning som är satt 
att genomföra välfärdsmålen. De politiska målsättningarna riskerar att inte bli 
genomförda fullt ut. Folkets vilja får stå tillbaka för de sakkunnigas. I den 
goda välfärdsstaten kan dock folkvilja och expertvilja fungera någorlunda väl 
tillsammans.23 I välfärdsstaten är staten både entreprenör och förvaltare.
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3.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar den nu gjorda genomgången av de rättsstatliga och 
välfärdsstatliga ideologierna på en rad karakteristika för rättsstaten och väl
färdsstaten. Som framkommit bygger idén om en välfärdsstat på idén om en 
rättsstat. Det som är gemensamt är först och främst legalitetstanken även om 
normen fyller skilda funktioner, nämligen i ena fallet en normrationell funk
tion och i andra fallet en målrationell funktion. Avhängigt av legalitetsprinci- 
pen är kravet på rättssäkerhet i betydelsen av likformighet, förutsebarhet och 
kontrollerbarhet. På grund av välfärdsstatens målrationalitet och den därmed 
ofta förekommande ramlagstiftningstekniken är rättssäkerhetskravens för
verkligande svårare att uppnå. De villkor som bygger upp normen är vaga och 
mångtydiga och ställer höga krav på rättstillämpningen. Samtidigt lämnas ut
rymme åt etiska ställningstaganden, som kan skapa materiellt sett mer högt
stående beslut än vad enbart ett formellt rättssäkerhetstänkande kan leda till. 
Den svårknäckta nöten ”Summum ius, summa injuria” gör sig allestädes på
mind, dvs svårigheten att finna den gyllne medelvägen mellan formell och ma
teriell rättssäkerhet.

Skiljelinjen mellan rättsstat och välfärdsstat är följaktligen föga skarp. 
SAven rättsstaten strävar efter balans mellan formell likhet inför lagen och ma

teriell likhet och rättvisa, dvs en rimlig avvägning mellan den förutsebarhet 
som normen ger och etiska hänsyn. Den stat där välfärdsmålen är viktigare än 
rätten kan dock kallas välfärdsstat. Rätten blir då endast medel för att förverk
liga målen. När rättsnormerna har utvecklats dithän, är det mer befogat att 
tala om en välfärdsstat än om en rättsstat. Detta understöds också av en för
skjutning av förvaltningens fokus. I rättsstaten bedriver förvaltningen en han
tering som har stora likheter med rättsskipning. I välfärdsstaten ägnar sig för
valtningen mer åt planering och styrpolitik.
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I detta arbete skall rättsliggörandet av det sociala projektet i Sverige under åren 
1950-2000 analyseras. Den sociala rätten brukas som beteckning på den ka
tegori av rättsregler som reglerar samhällets hjälpinsatser på det socialpolitiska 
området. Den sociala rätten uppfattas i Sverige vara en del av den offentliga 
rätten, därför att den rör förhållandet mellan staten och den enskilda männis
kan. Den offentliga rätten brukar i sin tur delas upp i statsrätt och förvaltnings
rätt, varvid den sociala rätten hör hemma inom förvaltningsrätten. Till den so
ciala rätten hänförs vanligen socialtjänsten inklusive tvångsvården, socialför
säkringsområdet och den medicinska rätten.1 Att dela in rätten i olika 
discipliner är ett konventionellt tillvägagångssätt, vilket bidrar till en viss typ 
av systematisering, närmare bestämt en horisontell uppdelning av rätten. Det 
viktigaste skälet till att hänföra socialrätten till ett rättsområde som behandlar 
statens förhållande till den enskilde och vice versa, dvs till den offentliga rätten, 
är givetvis att socialrätten omfattar rättsregler rörande just statens åtgärder vi
savi den enskilde, närmare bestämt åtgärder för att tillgodose enskildas behov 
av stöd och hjälp i personligt eller ekonomiskt avseende. Andra definitioner 
som också tar upp staten som den åtgärdande är exempelvis att statens social
politik producerar socialrätten, socialrätten är statens medel att korrigera de 
sociala missförhållanden som förorsakas av marknadskrafterna, socialrätten 
är statens medel för att genom tjänster och pengar uppnå distributiv rättvisa 
eller socialrätten är ett statligt styrningsinstrument för att uppnå välfärd.

1. Ang avgränsning av begreppet socialrätt, se L Westerhäll, Den svenska socialrätten, 1990, 
s 20 f.

2. M Kairinen, Socialrätten och rättssystemet. Paper på forskarsymposium i hälso- och sjuk- 
vårdsrätt på Sunnersta Herrgård 21.11-23.11 1988, Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet 
(stencil). Se även i Retfærd nr 47, Nordisk Juridisk Tidsskrift 1989 nr 4, s 65-75.

Men socialrätten kan också definieras på annat sätt. Martti Kairinen2 me
nar att den socialrättsliga rättskulturen utgör ett skikt av den moderna rätten. 
Socialrätten påverkar och har sin hemvist inom många traditionella rättsdisci- 
pliner. Den gör både privaträtten och den offentliga rätten mer social. Han 
väljer att karakterisera socialrätten enligt en s k ”nomadmodell”. Jag väljer 
dock att koncentrera min framställning till ”förvaltningsrättsmodellen”, efter
som det är det statliga inflytandet på socialrätten jag är intresserad av att be
lysa. Detta hindrar inte att jag försöker spåra kopplingen till privaträtten i akt 
och mening att underlätta ett teoretiskt förhållningssätt till vad som efter tyska 
förebilder kallas ”allmänna läror”. Med snudd på ett cirkelresonemang anses 
varje självständig rättsdisciplin ha sina egna teoretiska och systematiska grun
der, sina egna allmänna läror, som ger dem en egen identitet.
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Andra systematiseringar utöver de nu nämnda kan givetvis göras. Uppdel
ningen i olika rättsliga nivåer har diskuterats mycket i internationell och nord
isk rättsvetenskap. Ronald Dworkin3 klassificerade rättsnormerna i rättsregler 
(rules), rättsprinciper (principles) och fundamentalrättigheter och samhälleliga 
handlingsprogram (policies). Dworkins klassifikationssystem rönte stort in
tresse i Europa, inte minst i Norden och nivådebatten återfinns hos Alexy,4 
Peczenik,5 Pöyhönen,6 Tuori,7 Aarnio,8 Tolonen.9

3. R Dworkin, Taking Rights Seriously, 1977.
4. Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, 1985.
5. Rättsnormer, 1987; Legal collision norms and moral considerations, 1992 och Vad är 

rätt?, 1995.
6. The Critical Legal Studies Movement - alternativ rättsdogmatik i USA, 1985 och Summary 

till avh om Avtalsrättens system och jämkning av avtal, 1988.
7. Två tolkningar av rättens evolution, 1987; Alternativ eller kritik, snäv eller utvidgad dok

trin, 1988; Towards a Multi-layered View of Modern Law, 1997 och Från ideologikritik till kri
tisk positivism, 1999.

8. Om rättssystemets slutna natur, i K Tuori (red), Rättsdogmatikens alternativ, 1988, s 9- 
16.

9. Administration, makt och information, i K Tuori (red), Rättsdogmatikens alternativ, 1988, 
s173-180.

En nivåindelning är till sin natur av vertikal karaktär. Rättsreglerna går att 
härleda ur rättsprinciperna som i sin tur kan härledas ur basvärdena, ur fun
damentalrättigheterna eller ur samhälleliga handlingsprogram beroende på 
hur man väljer att karakterisera den tredje nivån.

Jag är av den uppfattningen att en indelning i olika ”generaliseringskatego- 
rier”, däremot inte i olika nivåer, är av värde och kan bidra till en djupare för
ståelse för innehållet i och utvecklingen av rätten, inte minst den del av rätten 
som jag vill undersöka. En indelning av rätten i rättsregler, rättsprinciper och 
rättsliga basvärden kan tjäna som en indelning i generaliseringskategorier. 
Men jag ser dem inte som en vertikal struktur utan snarare som en cirkel där 
regler, principer och värden ständigt påverkar varandra och där man inte har 
att utgå från att påverkansriktningen ständigt är en och densamma, utan där 
regler kan skapa principer som i sin tur kan påverka skapandet av nya regler 
samtidigt som konturerna av samhälleliga handlingsprogram eller basvärden 
utkristalliseras, vilka kan interagera med principer och regler.

Jag kommer i det följande att undersöka de rättsregler, rättsprinciper och 
rättsliga basvärden som kännetecknat det sociala trygghetsområdet i Sverige 
under det senaste halvseklet. Jag avser att dela in detta i olika tidsperioder. 
Hur jag gör och motiverar detta, återkommer jag till.

I kap 6 i denna avdelning kommer jag att ge en kontextuell bakgrund till 
detta ”sociala projekt”. Med utgångspunkt från varje sådan tidsperiod beskri
ver jag kortfattat hur samhället ser ut och vilka samhällsfrågor som var aktu
ella. Dessa empiriska fakta kommer att tjänstgöra som en samhällelig kontext 
till den rättsliga materia som därefter presenteras. Denna utgörs av i första 
hand den lagstiftning som finns på området och förarbetena till denna men 
även annat rättsligt material såsom rättsfall, doktrin, myndighetsföreskrifter, 
verkställighetsregler, dvs allt som kan utgöra rättskällor i ett polycentriskt per-
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spektiv. Denna rättsliga generaliseringskategori kallar jag kort och gott för 
närrätten, eftersom den ligger närmast till hands för betraktaren. Den utgör 
den lägsta generaliseringsgraden och kan jämföras med utan att direkt motsva
ra Dworkins ”rules”.10 Kännetecknande för närrätten är att reglerna är giltiga, 
därigenom att de kan härledas tillbaka till konstitutionen (eller Kelsens grund
norm och naturrättslärornas gudom), dvs till en formell härkomst (enligt 
Dworkin generiskt giltiga).

10. Jfr J Pöyhönens ”rättsordning” och Tuoris ”ytnivå”.
11. Jfr J Pöyhönens ”rättssystem” och Tuoris ”rättskultur”.
12. Jfr J Pöyhönens ”grundstruktur” och Tuoris ”djupstruktur”.

Som ovan framkommit skall sedan närrätten underkastas en rättsstatlig 
och välfärdsstatlig analys. Rättsstaten och välfärdsstaten ligger på en högre 
abstraktionsnivå än vad närrätten gör, och det är därför lämpligt att använda 
denna som en generaliseringskategori i stil med ”principles”11 i Dworkins ni
våindelning (utan några ytterligare anspråk på motsvarighet). Eftersom rätts
statens och välfärdsstatens karakteristika är grundsatser eller allmänna be
grepp, kort sagt principer av olika slag, kallar jag denna rättsliga generalise
ringskategori för principrätten. Denna uttrycker en systematik av 
värdeöppna och kontextberoende samhällsbundna principer, som blivit rätts- 
liggjorda. Rättsprinciperna stammar egentligen från etiskt, moraliskt och so
cialt förankrade samhälleliga värden som inkorporerats i närrätten (rättsord
ningen) och på så vis rättsliggjorts. Som principer är de inte generiskt giltiga 
p g a formell härkomst utan de är substantiellt relevanta p g a sitt innehåll. 
Denna relevans kan prövas genom att principerna ”testas” på ett närrättsligt 
område. Så kommer att göras i detta arbete, där principrätten, dvs principer
na i rättsstaten och välfärdsstaten, kommer att appliceras på den under varje 
tidsperiod förefintliga närrätten för att avslöja överensstämmelser mellan den 
relevanta principen och den giltiga rättsregeln, motsägelser dem emellan eller 
luckor och inexaktheter. Som delar av närrätten äger de dock generisk giltig
het.

Jag kommer i mina analyser av den sociala rätten också att använda en 
tredje generaliseringskategori som jag kallar för basrätten, vilken kan jämföras 
med utan att direkt motsvara Dworkins ”policies”.12 Även denna kategori är 
inomrättslig men har den starkaste samhälleliga kopplingen av de tre katego
rierna. Den kan spegla rättsområdets roll i samhället samtidigt som en genera
lisering av rättsreglerna inom rättsområdet i fråga kan bidra till att skapa bas
värdena. Basrätten kan utgöra förutsättningarna för både närrätten och prin
ciprätten samtidigt som de sistnämnda kan medverka till att forma basrätten. 
Liksom principrätten kan basrätten användas för normativ kritik av närrätten. 
Basrätten kan ses som samhällets empiriskt-normativa bakgrundsschema till 
närrätten och principrätten samtidigt som dessa kan fylla en rättsligt normativ 
funktion i förhållande till basrätten. Där möter de grundteorier och basvärden 
som interagerar med rätten. Basrättens generaliseringsstruktur liknar prin-
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ciprättens men med den skillnaden att basrätten som framhållits är närmare 
kopplad till samhällets grundstruktur.13

Arbetets uppläggning ser alltså ut så, att jag först kortfattat söker ge läsaren 
en bild av den samhälleliga och rättsliga kontext som omger de tre rättsområ
dena under de aktuella tidsperioderna (se nedan denna avdelning kap 6). Där
efter analyserar jag närrätten (i avdelning II, III och IV) för att i avdelning V 
applicera rättsprinciperna i principrätten på närrätten. Som framkommit ovan 
presenterar jag principrätten i form av två väletablerade tankemodeller, rätts
staten och välfärdsstaten. Därmed är inte sagt att principrätten skulle vara ut
tömd. Den liksom de båda andra kategorierna är normativt axiologiskt och 
tolkningsmässigt öppen. Men jag menar att de principer som anses vara ut
märkande för rättsstaten och välfärdsstaten i hög grad är användbara för att 
ge en djupare förståelse av den sociala rätten under den ifrågavarande tidspe
rioden. Skulle det visa sig att rättsstatens och välfärdsstatens rättsprinciper 
inte räcker till för att ”förklara” närrätten, måste jag söka efter andra och fler 
rättsprinciper i principrätten. Ett ställningstagande härvidlag ser jag som en 
viktig slutsats och ett resultat av analyserna av närrätten och principrätten.

När det, slutligen, gäller basrätten (avdelning VI) får jag använda mig av ett 
helt annat tillvägagångssätt. Här har jag inga redan etablerade verktyg, såsom 
när jag applicerar rättsstatens och välfärdsstatens rättsprinciper på närrätten. 
Orsaken är helt enkelt den, att jag i nuläget inte fullt ut har kunskap om inne
hållet i basrätten. Den är inte lika väl undersökt som principrätten. I och med 
att jag låter principerna i rättsstaten och välfärdsstaten utgöra principrätten 
har mycket vunnits i fråga om kunskap och precisering av begreppen. När det 
gäller basrättens innehåll får jag så att säga börja från början. I stället för att 
basrätten i likhet med principrätten genererar kunskap om närrätten kommer 
förhållandet att vara det omvända, dvs närrätten och principrätten ger kun
skap om basrätten. Jag ser som ett av mina viktigare syften att min undersök
ning skall resultera i kunskap om basrätten.

Två omständigheter gör att jag kan dra vissa slutsatser om basrätten, näm
ligen kunskapen om den samhälleliga kontext i vilken basrätten befinner sig 
och rättsprincipernas nära koppling till de samhälleliga basvärdena. När jag 
analyserar ett regelkomplex och dess samhällskontext utifrån rättsstatliga och/ 
eller välfärdsstatliga tankemodeller innebär det, att även vissa slutsatser om 
basstrukturerna kan dragas. När de rättsstatliga och välfärdsstatliga analyser
na företas, omfattar de följaktligen inte endast principrätten utan delvis även 
basrätten. Basrätten kommer dock att få sin slutliga bearbetning i avdelning 
VI.

En analys av socialrätten med utgångspunkt från nu nämnda redskap, dvs 
normer, principer och basvärden bidrar till att klarlägga socialrättens identitet 
och dess plats i rättssystemet.

Systematisering är den teoretiska rättsdogmatikens viktigaste kännetecken. 
Syftet med detta arbete är, förutom att fastställa utvecklingslinjer i den sociala

13. R Unger, The Critical Legal Studies Movement, 1986, s 17 och 289.
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rätten med utgångspunkt i huruvida rätten är ”stark”, också att försöka förstå 
socialrätten som en systematisk helhet. Den begreppsliga referensramen för en 
rättsdisciplin, i mitt fall socialrätten, innebär att förhålla sig till områdets en
skilda normer, till de där förefintliga principerna och till de grundläggande 
teorierna och basvärdena. Ett sådant förhållningssätt kan i sin tur leda till sys
tematiseringar av socialrätten. En teoretisk analys av rättens generaliserings- 
kategorier bestående av närrätten, principrätten och basrätten innefattar sam
tidigt en bestämning av socialrättens allmänna struktur. Min uppgift i det föl
jande är sålunda att undersöka i vad mån rätts- och välfärdsstatliga principer 
möter i den rättsliga reglering som har funnits eller finns under de senaste fem
tio åren på det sociala trygghetsområdet14 och vilka basvärden som interagerat 
eller interagerar med denna och med principrätten.

Den rättsliga reglering som skall bli föremål för undersökning ligger inom 
de rättsliga områden som socialtjänsten, socialförsäkringarna och hälso- och 
sjukvården utgör. Dessa tre områden anses vara socialrättens huvudområden. 
När nu avsikten med detta arbete är att beskriva utvecklingslinjer inom svensk 
socialrättslig normgivning, uppkommer frågan om detta kräver en fullständig 
penetrering av de tre nämnda sociala trygghetsområdena eller om det räcker 
att jag belyser vissa rättskomplex inom respektive delområde och utifrån dessa 
drar generella slutsatser om den starka statens utveckling. Med utgångspunkt 
från den kunskap som jag har av socialrättens olika delområden vågar jag mig 
på antagandet att vissa begränsningar av undersökningsobjektet inte kommer 
att leda till att syftet med arbetet försvåras eller omintetgörs. Tvärtom. Den 
rättsliga regleringen av socialtjänsten, socialförsäkringarna och hälso- och 
sjukvården har under det senaste halvseklet blivit oerhört omfattande, varför 
en genomgång av samtliga försäkringsgrenar, hela socialtjänstområdet och 
samtliga områden inom hälso- och sjukvården är praktiskt omöjlig att genom
föra inom ramen för detta arbete. Risken att förlora sig i detaljer och fördunk
la möjligheterna att urskilja huvudlinjerna i den socialrättsliga utvecklingen 
skulle också vara stor.

Jag har därför valt att göra följande begränsningar. Inom det vi i dag kallar 
för socialtjänstområdet avser jag att undersöka utvecklingen av det behovs
prövade ekonomiska biståndet från 1950-talet fram till i dag. Jag utelämnar 
följaktligen de olika socialvårdsområdena, såsom barnavård, åldringsvård, 
nykterhetsvård m fl. Inom socialförsäkringsområdet koncentrerar jag mig på 
framväxten och utvecklingen av inkomstbortfallskompensation vid sjukdom 
och moderskap, dvs kontantförmåner som måhända mer än andra framstår 
som hela folkets försäkring. Denna försäkringsform har också en vårdför- 
månssida, som manifesterar sig i möjligheten till medicinsk vård och behand
ling. Den faktiska vården och behandlingen regleras inom hälso- och sjuk-

14. Det är viktigt att framhålla att jag inte använder de ideologier som bygger upp de rätts- 
och välfärdsstatliga tankemodellerna för att belysa konfhktförhållanden dem emellan. Jag anser 
inte att dessa modeller är användbara för att illustrera konflikter i det rättsliga systemet. Vidare 
använder jag dem inte i syfte att illustrera ett tidsperspektiv. De utvecklingslinjer som jag avser att 
beskriva hämtar jag underlag till i den sociala rättens olika institutioner.
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vårdslagstiftningen. Jag avser här att koncentrera mig på frågan om tillgäng
ligheten till vård och om vård på lika villkor för hela befolkningen.

Sammanfattningsvis utgörs mitt undersökningsobjekt av tre delområden, 
hämtade från vart och ett av de tre huvudområden som utgör socialrätten. Vid 
val av delområden har utgångspunkten varit att de tydligt illustrerar staten och 
den enskilde och att de berör så många enskilda som möjligt. Två av områdena 
rör ekonomisk trygghet och det tredje rör vårdområdet. Vidare är två av om
rådena konstruerade som legala rättigheter medan det tredje handlar om rätts
liga skyldigheter. Två områden reglerar behov hos den enskilde, i ena fallet ett 
ekonomiskt behov och i andra fallet ett vårdbehov, medan det tredje området 
rör kompensation för inkomstbortfall. När det gäller sociala risker såsom ex
empelvis sjukdom, ålderdom, invaliditet, arbetslöshet, havandeskap och bar
nafödande är det de först- och två sistnämnda riskerna som behandlas med 
tonvikten lagd på sjukdom.

Med detta val som grund kommer centrala områden inom socialtjänsten, 
socialförsäkringsområdet och hälso- och sjukvården att undersökas utifrån 
ovan nämnda förutsättningar. De nämnda områdena är vart och ett tillräckligt 
omfattande för att allsidigt kunna belysa skiftande rättsstatliga och välfärds
statliga kännetecken.

Det är dock felaktigt att tro att uppdelningen av den rättsliga normeringen 
såsom hemmahörande inom socialtjänsten, socialförsäkringarna och hälso- 
och sjukvården alltid varit så klar som den är i dag. 1930- och 40-talen upp
visade en viss ”förvirring” vad gällde hemortsrätten för det behovsprövade el
ler inkomstprövade ekonomiska biståndet i det att vissa regler återfanns i fat- 
tigvårdslagstiftningen och sedermera socialhjälpslagstiftningen, medan andra 
stod att finna i den framväxande socialförsäkringslagstiftningen. Pensionärer, 
arbetslösa samt mödrar och deras barn tillhörde personkategorier, för vilka 
gällde regler om ekonomiskt bistånd av understödskaraktär, trots att reglerna 
om dem låg utanför den dåvarande fattigvårdslagstiftningen. De kommer dock 
kortfattat att behandlas i detta arbete.

Den medicinska vården och behandlingen var inte reglerad i ett individper
spektiv om man undantar sjukvårdsförsäkringen. Först så småningom växte 
en reglering härom fram inom det vi i dag kallar för hälso- och sjukvårdsrätt. 
Denna är fortfarande inte individrelaterad i någon större utsträckning.

Min hypotes är att rättsstatens ”glansperiod” infaller under 1950- och 60- 
talen15 och att välfärdsstaten har sin viktigaste period under 1970- och 80-ta- 
len.16 Studier som jag tidigare bedrivit inom socialtjänsten, socialförsäkringar
na och hälso- och sjukvården har övertygat mig om att 1990-talet känneteck
nas av stora förändringar som har återverkningar på de rätts- och välfärdsstat-

15. J Dahlberg-Larsen betecknar denna tidsperiod som ”velfærdsstatens lykkelige ojeblik”, se 
Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 125.

16. Denna period kallar J Dahlberg-Larsen ”efter velfærdsstatens lykkelige ojeblik”, se Ret, 
styring og selvforvaltning, 1991, s 126 ff. Han menade att välfärdsstaten under denna period ska
pade fler sociala problem än den bidrog till att lösa dem, såsom en alltför omfattande rättslig reg
lering, ekonomiska problem, en alltför omfattande offentlig sektor och mindre folklig styrning.
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liga idéerna. Hur dessa förändringar ser ut skall närmare undersökas utifrån 
rätts- och välfärdsstatliga utgångspunkter. Gäller rättsstatliga principer? Gäl
ler välfärdsstatliga principer? Har välfärdsstaten efter 1990 efterträtts av en 
ideologi av annat slag? Vilket innehåll har i så fall den? Innebär den att den 
starka rättsstaten eller den starka välfärdsstaten har fallit? Eller pekar föränd
ringen i en annan riktning?

Slutligen vill jag kort motivera mitt val av undersökningsperiod. Den tids
period som är föremål för undersökning omfattar efterkrigstiden fram till i 
dag. Det är den tid då ”allt” har hänt på det sociala trygghetsområdet. Jag in
delar halvseklet i tre tidsperioder, nämligen tiden mellan 1950 och 1970, tiden 
mellan 1970 och 1990 och tiden efter 1990. Denna indelning är huvudsakligen 
av praktisk natur men går också lätt att ”hänga upp” på ett flertal olika fak
tiska omständigheter.

Under åren 1950-70 ersattes fattigvårdslagstiftningen av en mer modern 
socialhjälpsreglering, vi fick den första obligatoriska sjukförsäkringen och 
därefter en allmän socialförsäkring. Mycket hände på hälso- och sjukvårdsom
rådet med bl a en ny sjukhus- och sjukvårdslagstiftning med en detaljerad or- 
ganisationsreglering. Mellan åren 1970 och 1990 kom de centrala ramlagarna 
rörande socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. På sjukförsäkrings
området speglades konjunkturväxlingarna i rättstillämpningen trots att mera 
genomgripande förändringar i lagstiftningen inte ägde rum. Moderskapsför- 
säkringen uppgick i en föräldraförsäkring, hemmamakeförsäkringen upphör
de och havandeskapspenningen infördes. Riksförsäkringsverkets och social
styrelsens normgivning växte oerhört. Under 1990-talet inträffade många för
ändringar på det sociala trygghetsområdet. Man talade om välfärdsstatens 
demontering. Omfattande lagändringar i för den enskilde negativ riktning 
skedde på både socialförsäkrings- och socialtjänstområdena. Privatiseringen 
inom hälso- och sjukvården ökade påtagligt. Prioriteringsregler infördes i häl
so- och sjukvårdslagen.

I de tre följande avdelningarna - II, III och IV - behandlar jag de tre rätts
områden som jag valt ut och den närrättsliga regleringen av dessa under nu 
nämnda tidsperioder. Jag behandlar sålunda den rättsliga regleringen av för
sörjningsbehov (fattigvårds-, socialvårds- och socialtjänstregleringen), däref
ter av försäkringsskydd vid sjukdom och moderskap/föräldraskap och slutli
gen av medicinsk vård och behandling. Vart och ett av dessa avsnitt består av 
analys av framväxten av den rättsliga regleringen i fråga med tonvikten på den 
enskilde (den behövande, den försäkrade respektive den vårdsökande), på sta
tens uppgifter och på de rättsliga aktörerna i övrigt. Detta innebär att varje 
närrättsområde i respektive avdelning inleds med en redogörelse för de mate
riella reglerna rörande förmånsslaget i fråga, dvs vilka villkor som måste vara 
uppfyllda för att den enskilde skall erhålla förmånen. Därefter diskuteras de 
organ som har att handlägga förmånen i första instans och efter (eventuell) 
överprövning de överprövande organen. Statens förhållande till dessa organ 
undersöks, vilket innebär att statens olika tillvägagångssätt att styra behand
las. Materialet för att bestämma närrätten utgörs, förutom av lagtexter, av
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dessas förarbeten i form av betänkanden och propositioner. Ibland hämtas 
hjälp av rättstillämpningen för att fastlägga innehållet i närrätten.17

17. Någon regelrätt genomgång av praxis och rättstillämpning på ett visst område görs inte 
annat än i undantagsfall utan hänvisning sker företrädesvis till doktrin där rättstillämpningen 
behandlats.

18. Den kunskap som ligger till grund för mitt arbete kan karakteriseras som företrädesvis 
påstående- och färdighetskunskap, se S-E Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunska
per, 2002, s 112, men ett visst mått av förtrogenhetskunskap ingår också. ”Förtrogenheten skaf
far sig en människa genom lång erfarenhet. Hon lär sig att överblicka en situation och tolka den 
utan att för den skull helt kunna underbygga sin slutsats på ett diskursivt sätt.” Liedman hänvisar 
till Kjell S Johannessens begrepp ”fortrolighetskunnskap”. Det innebär att förtrogenheten i Johan- 
nessens ögon inte är teoretisk. Den teoretiska kunskapen kan enligt honom alltid uttryckas i påstå
enden, medan färdigheter av skilda slag utmärker både den praktiska och den teoretiska 
kunskapen, S-E Liedman a a s 112; se K S Johannessen, Kunst, språk og estetisk praksis, 1984.

När närrätten väl är fastlagd, analyseras den med hjälp av de principer som 
den genomgången av rättsstaten och välfärdsstaten i avdelning I har givit vid 
handen. Detta sker i avdelning V. Denna analys leder fram till en bestämning 
av hur principrätten ser ut just på det ifrågavarande området, samtidigt som 
den lägger grunden till en ytterligare generalisering, nämligen till en bestäm
ning av de rättsliga och samhälleliga basvärden som interagerar med rättsom
rådet i fråga. Denna generalisering äger rum i avdelning VI.

Undersökningen avslutas med ett försök att med utgångspunkt i nu nämn
da rättsliga områden, tidsperioder och generaliseringskategorier dra vissa slut
satser om var socialrätten står idag och om dess teoretiska och systematiska 
grunder.18

När jag nedan med de tre generaliseringskategorierna som grund, när-, 
princip- och basrätterna, skall söka systematisera den svenska socialrätten, 
förutsättes det att jag öppet redovisar mitt moraliskt-politiska val. Rättsmate- 
rialet kommer att visa upp motstridiga värderingar, varför det ingalunda är 
klart, vilka av dessa som skall lyftas fram och göras till huvudprinciper. Jag 
har självfallet gjort ett moraliskt-politiskt val som jag måste redovisa. Om yt
terligheterna på en ”socialrättslig engagemangsskala” är likgiltighet och em
pati väljer jag empati. Jag lyfter fram det empatiska innehållet i socialrätten 
och underlåter att göra likgiltigheten och känslokylan till styrande för social
rätten. Om ytterligheterna är likgiltighet och engagemang väljer jag engage
mang. Socialrätten kräver ett empatiskt förhållningssätt men ännu mer ett en
gagemang i betydelsen handlingskraft. Om ytterligheterna är likgiltighet och 
solidaritet väljer jag solidaritet, eftersom socialrätten enligt mitt förmenande 
måste präglas av en ömsesidig ansvarighet. Slutligen, om ytterligheterna är 
pessimism och optimism väljer jag optimism. Jag intar således ett optimistiskt 
förhållningssätt till socialrätten, även om åtskilliga av mina närrättsliga berät
telser är kritiska till sin natur. Min optimistiska utgångspunkt är att jag ändå 
tror att socialrätten kan användas för att stärka solidariska handlingsmönster 
och distributionskanaler. Det gäller att finna dem som är naturliga för ett so
lidariskt samhälle.



5 Forskningsprogrammet

Som framkommit inledningsvis ingår detta arbete som ett delprojekt i pro
grammet Den starka statens fall. Svensk politisk kultur i förändring 1950- 
2000. Ovan har ursprunget för uttrycket Den starka staten eller Det starka 
samhället angivits. Det kom att stå för statligt ansvar för ekonomi och välfärd. 
I ett ekonomiskt-historiskt arbete inom ramen för programmet har framhållits 
att i ”det starka samhällets diskurs var socialpolitikens uppgift inte längre att 
undvika nöd, utan att svara mot allt högre krav på trygghet. ’Trygghet’ inne
höll en relation mellan ökad trygghet och ökad social risk: den som i överflö
dets samhälle hade mer trygghet hade också mer trygghet att förlora.”1 I ett 
annat ekonomiskt-historiskt arbete har framhållits att med den starka staten 
avsågs den politiska kultur av rationalism och planering, som präglade svensk 
politik fram till 1970-talet.2 Dessa bestämningar står inte i motsats till den be
stämning jag själv gjort av ”den starka staten”, nämligen att den tillhandahål
ler en stark formell och materiell social trygghet åt sina medborgare i rättsstat- 
lig och välfärdsstatlig bemärkelse.

1. J Andersson, Mellan tillväxt och trygghet. Idélinjer i socialdemokratisk socialpolitik under 
efterkrigstiden, 2002, s 24.

2. L Sommestad, Demografi och politisk kultur. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på ”den 
starka statens fall”, 2002 (stencil).

3. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002 (stencil).

Som jag framhållit är min hypotes att rättsstaten påtagligt utvecklades på 
det socialrättsliga området under åren 1950-70, att den på rättsstaten basera
de välfärdsstaten hade sin höjdpunkt under åren 1970-90 och att de rätts- och 
välfärdsstatliga principerna under åren 1990-2000 kom att påtagligt försva
gas och ersättas av andra strukturer. Men min avsikt är att inte enbart förhålla 
mig till de principrättsliga slutsatser som jag kan dra efter att ha konfronterat 
närrätten med olika rättsstatliga och välfärdsstatliga principer utan även för
hålla mig till de slutsatser som dragits av andra forskare i programmet. Så görs 
från ekonomiskt-historiskt håll gällande att den socialpolitiska utvecklingen, 
vilken gav vid handen att den tidiga välfärdsstatens föreställningar om en pro
duktiv socialpolitik som såg socialpolitiken i ett investeringsperspektiv, så 
småningom kom att försvagas och ersättas av föreställningen om socialpoliti
ken som en kostnad för samhället.3 Men det politiska tänkandet i Sverige un
der åren 1930-1970 kännetecknades av att man såg socialpolitiken som ett 
medel inte endast för ökad social trygghet utan även för ekonomisk tillväxt 
och utveckling. Socialpolitiken utformades i samverkan med ekonomisk poli-
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tik och näringspolitik i ett slags övergripande planhushållningsperspektiv.4 
Det socialpolitiska tänkandet präglades av ”en produktivitetsdiskurs, en idé 
om att socialpolitiska åtgärder spelar en viktig roll för både sociala och eko
nomiska framsteg”.5

4. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002, s 1 (stencil).

5. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002, s 1 (stencil).

6. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002, s 15 (stencil).

7. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002, s 19 (stencil).

8. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002, s 19 (stencil).

9. LO, Fackföreningsrörelsen och välfärdspolitiken, 1986, s 149.

Min hypotes om etablerandet av rättsstaten på det sociala trygghetsområ
det skulle sålunda motsvaras av en produktivitetsdiskurs, dvs socialpolitiken 
grundad på produktivitet och ekonomisk tillväxt. Välfärdspolitiken ansågs 
innebära ett produktivt tillskott till samhällsutvecklingen. De sociala värdena 
var liktydiga med ekonomiska värden. Sociala effekter och ekonomiska effek
ter var ett och detsamma.

Under 1970-talet började dock idén om välfärdens ekonomiska värde ifrå
gasättas. Den offentliga konsumtionen ansågs inte längre omsättas på en 
marknad med prisbildning. Fallande exportsiffror och betalningsbälanspro- 
blem kunde ses som faktiska förklaringar. 11970 års långtidsutredning gjordes 
gällande att den offentliga sektorns produktion med sin utpräglade kvalitativa 
karaktär inte längre rymdes inom BNP-begreppet.6 Trots att produktivitetsdis- 
kursen delvis kom tillbaka i den politisk-ekonomiska diskussionen i början av 
80-talet, var den helt försvunnen mot slutet av 80-talet.

Åren 1970-90, då enligt min hypotes välfärdsstaten nådde sin höjdpunkt, 
kännetecknades sålunda i ett ekonomiskt-historiskt perspektiv inte längre av 
produktivitetsidén. Det som då efterträtt denna idé var idén om socialpolitiken 
som en rättvisefråga. Argumenten var att ”välfärdspolitiken var ’rättvis’, gav 
möjligheter till omfördelning, var ’stark och tålig’, skyddade de svagare bäst, 
skapade ’frihet’, ’oberoende’ och ’rörelsefrihet”’.7 Dessa argument var hämta
de från LO:s rapport Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten, som presente
rades vid LO-kongressen 1986. Inga delar av välfärdsstaten diskuterades ”i 
termer av ekonomisk nytta utan i stället framhölls att kostnaderna uppvägdes 
av rättighets-, solidaritets- och rättviseaspekterna”.8 Det framhölls att den of
fentliga sektorn hade en inbyggd tendens till relativ kostnadsökning.9

Man kan sålunda med utgångspunkt i ett ekonomiskt-historiskt perspektiv 
göra gällande, att det resursinriktade perspektivet på socialpolitiken var star
kast under 1950-1960-talen, medan rättviseperspektivet var starkast under
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1970- och 1980-talen. Produktivitetsaspekten lyfte fram socialpolitikens eko
nomiska samhällsnytta, medan rättviseaspekten fokuserade på den enskildes 
individuella nytta. Det skapades då ett spänningsförhållande mellan samhäl
lets nytta och individens nytta.

’’Det förefaller vara så, att historiska skeden när denna spänning har kunnat formu
leras som en diskursiv helhet, så att samhälleliga och individuella perspektiv ömse
sidigt har förstärkt varandra, har varit perioder då svensk socialpolitik vunnit i 
ambitionsnivå och styrka.”10

10. J Andersson, Kostar sociala reformer pengar? Nedslag i 1900-talets diskussion om en pro
duktiv socialpolitik, i antologin Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik, 
2002, s 22 (stencil).

11. L Sommestad, Demografi och politisk kultur. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på 
”den starka statens fall", s 1 f (stencil).

12. L Sommestad, Demografi och politisk kultur. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på 
”den starka statens fall”, s 18 (stencil).

Sammanfattningsvis har man således från ekonomiskt-historiskt håll gjort gäl
lande, att åren 1950-60 kännetecknades av ett socialpolitiskt produktivitets
tänkande, medan åren 1970-80 kännetecknades av ett socialpolitiskt 
rättvisetänkande. 1990-talet lämnades utanför undersökningen, varför jag 
inte har kunnat tillföra min egen undersökning ett analysinstrument hämtat 
från den ekonomisk-historiska idévärlden. Allmänt hänvisades till de fria 
marknadskrafterna och ökad konkurrens, till vilka jag kommer att hänvisa i 
de följande avdelningarna.

I en annan ekonomisk-historisk studie i projektet har förändringar i den po
litiska kulturen sammankopplats med demografiska förändringar utifrån te
sen att demografiska förhållanden spelat en viktig roll vid utformningen av 
svensk politisk kultur. Eftersom människors behov och kapacitet förändras 
över livscykeln, fungerar ”ett samhälle med många barn annorlunda än ett 
samhälle med många gamla och ett samhälle som domineras av ung arbets
kraft har andra karaktäristika än ett samhälle som domineras av medelålders. 
- Demografin kan bidra till att förklara vilka frågor som kommer upp på den 
politiska dagordningen.”11 I studien framkommer att den starka statens poli
tiska kultur växte fram under ett skede, då utvecklingen gick mot en allt mer 
gynnsam befolkningsstruktur (barn-, ungdoms- och medelåldersfasen). Social
politiken blickade framåt och blev av investeringskaraktär. Med användande 
av Keynes teorier om att stabilisera ekonomin lyckades man utveckla ekono
misk-politiska instrument för att möta deflations- och depressionstendenser. 
Fram till mitten av 1960-talet dominerades utvecklingen av de medelålders, 
dvs de sparande åldersgrupperna.

Från 1970 och framåt kom socialpolitiken i allt högre grad att fokusera på 
de äldre. Den kom att förlora sin karaktär av framåtsyftande investeringar. In
flationen ökade och den ekonomiska tillväxten försvagades. Kritiken mot den 
starka staten och dess omfattande styrningsambitioner växte och denna kultur 
gjordes ansvarig för att Sverige halkade allt längre ner i den internationella till- 
växtligan.12 Den keynesianska ekonomiska politiken ersattes inte av någon an-
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nan modell utan marknadens krafter ansågs få råda inom ramen för fasta spel
regler.13

13. L Sommestad, Demografi och politisk kultur. Ett ekonomiskt-historiskt perspektiv på 
”den starka statens fall”, s 20 (stencil).

14. Se L Jonung, Backspegeln som kompass; om stabiliseringspolitiken som läroprocess, Ds S 
1999:9, Stockholm: Finansdepartementet.

15. L Sommestad a a s 20 (stencil).

Övergången från barn- och ungdomsfasen (1930-1940-talen) till medelål- 
dersfasen (1950-1960-talen) till äldrefasen (1970 och framåt) återspeglades i 
de olika socialpolitiska åtgärder, som vidtogs under dessa tidsperioder. Samti
digt framhålls den komplexa demografiska struktur, som har rått i Sverige un
der de senaste decennierna, vilket försvårat ekonomisk-politiska slutsatser.14 
Komplexiteten har sin grund i den stora 40-talistkohorten, vars framväxt har 
skett parallellt med inträdet i åldrandefasen. De stora pensionärsgrupperna 
under 1970- och 80-talen genererade ett inflationstryck, som förstärktes av de 
då unga 40-talisterna. När dessa gick in i medelåldern på 1990-talet bidrog de 
i stället till att dämpa inflationen och främja tillväxten.15

Sammanfattningsvis genererade ålderstransitionen med den stora gruppen 
medelålders en positiv ekonomisk tillväxt under 1950- och 60-talen, medan 
det ökade antalet äldre bidrog till försvagad tillväxt under de följande decen
nierna. 40-talisterna kom dock att fungera som en motkraft.

I avdelning VI kommer jag i min diskussion om basrätten att använda nu 
nämnda demografiska och ekonomiska slutsatser för att diskutera vilka struk
turella kännetecken som präglade de olika tidsperioderna relaterade till den 
rättsliga hanteringen av försörjningsbehov, försäkringsskydd och medicinsk 
vård och behandling. De principrättsliga slutsatser som jag kunnat dra röran
de de tre rättsområdena jämte ekonomiskt-historiska teorier om socialpoliti
kens produktivitet respektive dess rättvisa och dessas koppling till ålderstran
sitionen blir redskapen för att fastställa innehållet i basrätten.

Min socialrättsliga ”resa” kommer således att utgöras av en rad närrättsli
ga ”berättelser” om socialpolitiska frågor som kommit upp på agendan under 
de senaste femtio åren och blivit rättsliggjorda. Ett flertal av dessa berättelser 
är sedan tidigare välbekanta för mig i min forskning, men jag har inte då satt 
in dem i ett sådant sammanhang som jag nu har för avsikt att göra. Dessa be
rättelser inkluderar jag nu i min socialrättsliga resebeskrivning. Demografiska 
förändringar och socialpolitiskt produktivitets- respektive rättvisetänkande 
har under resans gång skapat spänningar mellan samhällsnytta och individuell 
nytta, vilket kunnat återspeglas i de närrättsliga berättelserna.

Rättsresan kommer också att företagas på en principiell nivå, där berättel
serna kommer att handla om de välkända rätts- och välfärdsstatliga principer
na applicerade på de närrättsliga berättelserna. Resan avslutas med att förläg
gas till socialrättens grundläggande struktur, där socialrätten som politiserad 
juridik har sin bas. Denna resa kommer att utmynna i ett ställningstagande till 
hur det sociala projektet gestaltar sig idag.



G Kontextuell bakgrund till det 
sociala projektet

6.1 Samhällelig och rättslig kontext före 
och under 1950- och 60-talen

6.1.1 Samhällsfrågor före 1950
Att rätten är en del av samhället och därför ingående i ett större sammanhang 
synes tämligen självklart. Det är då centralt att känna till något om den sam
hälleliga kontext som kom att ligga till grund för de tankegångar som präglade 
statens rättsliga normering på området för social trygghet. Denna samhälleliga 
kontext bestående av ekonomiska, politiska och rättsliga faktorer, i det senare 
fallet äldre lagstiftning på området och av annan lagstiftning på närliggande 
områden, är viktig som bakgrund men också delvis som förklaringsfaktor till 
att staten valt att utforma lagen och hanteringen av densamma på det sätt man 
gjort. Övergången från en tämligen knapphändig rättslig reglering av vad som 
kan uppfattas som statlig välgörenhet till en omfattande rättslig reglering av 
social trygghet är högst påtaglig när man studerar utvecklingen av rätten rö
rande behovsprövat ekonomiskt bistånd, av försäkringsskydd och av möjlig
heten att erhålla medicinsk vård och behandling, i Sverige under 1950- och 60- 
talen. Ingripande förändringar hade då redan inträtt, förändringar som speg
lade framväxten av ett i förhållande till tidigare helt nytt samhälle med nya 
värderingar. Med en funktionell syn på rätten kan man med denna som ut
gångspunkt avläsa de skiftande samhällsförändringar som inträtt och statens 
uppfattning om dessa. Samtidigt som rätten avspeglar samhällsförändringar, 
fungerar rätten också styrande, dvs den ger i sin tur upphov till samhällsför
ändringar. Ju mer en stat låter rättsordningen fungera som ett instrument för 
att åstadkomma samhällsförändringar och inte endast passivt avspegla dessa, 
desto ”starkare” är denna stat (jfr min ovan anförda definition av en stark 
stat). Jag skall i de följande avdelningarna närmare utveckla denna Interak
tion. I detta avsnitt skall jag dock beröra den samhälleliga kontext, i vilket 
rättsliggörandet befann sig.

”Fattigsverige” tog sig många uttryck under 1900-talets första hälft.1 
Klassmotsättningar präglade sekelskiftets Sverige med en överklass, en besut
ten bondeklass, en småborgerlig hantverkar- och köpmansklass och en begyn
nande tjänstemannaklass samt en arbetarklass uppdelad i stadsarbetarna och

1. Se Å Elmer, Från Fattigsverige till välfärdsstaten, 1963, s 12 f.
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lantarbetarna. Uppgifterna om skattebördorna i början av seklet är få. De in
direkta skatterna som drabbade de fattiga och barnrika hårdast utgjorde hu
vuddelen av statsinkomsterna. De direkta skatterna ökade dock under 1910- 
och 20-talen något men progressionen var svag.2 3 Socialstyrelsen inrättades år 
1911. En av ämbetsverkets första åtgärder var att förrätta en allmän bostads
räkning. Denna utvisade mycket tydligt den tidens skriande bostadsnöd. Allra 
sämst var det i de norrländska sågverks- och gruvsamhällena men också i de 
mellansvenska industriorterna. Detta medförde att sjuklighets- och dödlig
hetstalen var mycket höga. Vid sekelskiftet dog vart tionde barn före ett års 
ålder. Bland de utomäktenskapliga barnen dog vart sjätte. Dessa siffror säger 
mycket om landets sociala och ekonomiska nivå. Omkring 1930 visade en un
dersökning i Stockholm att spädbarnsdödligheten var dubbelt så stor bland fa
miljer med mindre än 8 000 kr i årsinkomst som bland dem som låg över den
na gräns. Ekonomisk utjämning måste således ha spelat en ganska stor roll. 
Användes den rättsliga regleringen av den förda socialpolitiken i kostnadsut- 
jämnande syfte mellan fattiga och rika?

2. Å Elmer, Från Fattigsverige till välfärdsstaten, 1963, s 26.
3. SOU 1974:39 s 40 ff.

Fattigdomen, sjukligheten och dödligheten var störst i de barnrika familjer
na inom arbetarklassen. Vilka rättsliga uttrycksmedel kom till användning för 
att åtgärda dessa för samhället och den enskilde så negativa omständigheter? 
Vilka försök gjordes att höja hälsonivån i Sverige med rättsliga medel?

Arbetslöshetsperioderna avlöste varandra under de fyra första decennierna. 
Fattigdomen bland de arbetslösa var stor. Vilka rättsliga åtgärder vidtogs mot 
detta?

Frågan om åldringars och invaliders försörjning var alltsedan 1850-talet 
och fram till 1930-talet ett mörkt kapitel i svensk socialpolitisk historia. Hur 
avsåg staten att möta de problem som deras försörjning gav upphov till?

När det gällde frågan vem som skulle omfattas av statens normering var två 
faktorer betydelsefulla, nämligen motsättningar mellan samhällsklasser och 
grupper av människor samt den ojämna inkomstfördelningen. Liksom andra 
demokratiska stater såg den svenska staten som sin uppgift att minska mot
sättningarna mellan samhällsklasserna. Framför allt gällde det de motsättning
ar som följde i industrialismens fotspår mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
För att komma åt motsättningar mellan klasser eller grupper av människor 
krävdes åtgärder för att korrigera den ojämna inkomstfördelningen i samhället.

Under tiden 1930-1955 fördubblades BNP, mycket beroende på att indu
striproduktionen tredubblades. Vidare fördubblades produktionen per an
ställd inom jordbruket under denna tid trots kraftig avfolkning. När det gällde 
den manlige vuxne industriarbetarens lön såsom mått på materiell standard
utveckling var den beräknade nominella årsinkomsten 3 285 kr år 1940, 
6 142 kr år 1950, 12 640 kr år 1960 och 18 428 kr år 1970? Detta innebar 
att levnadsstandarden höjdes mycket kraftigt under den tid som är föremål för 
vår undersökning.
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Ändå femdubblades socialutgifterna under perioden 1930-45 från 260 till 
1 400 miljoner kr, vilket i fast penningvärde innebar en fyrdubbling. Den so
cialpolitiska expansionen under perioden 1950-65 innebar i termer av fast 
penningvärde en tredubbling. En ökande andel av produktionen togs i anspråk 
för socialpolitiska ändamål.4 Den rättsliga kontext som socialvårdskommittén 
och de andra utredningarna framlevde i präglades av en stark vilja till upp
brott och förändring. 1918 års fattigvårdslagstiftning, som skulle innebära ett 
påtagligt nytänkande i förhållande till tidigare lagstiftning ansågs hopplöst 
föråldrad. Det förbättrade välstånd som industrialiseringen förde med sig är 
givetvis en viktig förklaringsfaktor. Detta ökande välstånd påverkade föda, 
kläder, bostäder, bildningsmöjligheter, nöjen och komfort. Andra faktorer var 
bilismens inträde och över huvud förbättrade kommunikationer, vilket bidrog 
till en rörlighet i samhället som var något helt nytt i förhållande till vad som 
gällt tidigare. Radion och sedermera televisionen kom att bryta landsbygdens 
isolering.

4. SOU 1974:39 s 52.
5. I arbetarrörelsens arkiv nr 11, 1934-1935. Se även A Myrdal, "Något kan man väl göra”. 

Texter 1932-1982, 2002.
6. Ds S 1969:9 och SOU 1972:34, kap 4.
7. H Eek, Socialrätt, 1954, s 73.

Förändringar i bostadsförhållandena kan följas from 1945 års bostads
räkning. Mellan 1945 och 1965 minskade trångboddheten i hushåll räknat 
från 21 % till 5 % (ett hushåll räknades 1945 som trångbott om antalet boen
de i lägenheten översteg 2 per bostadsrum, köket oräknat). Tillgången till cen
tralvärme, bad/dusch och wc ökade kraftigt under denna tidsperiod.

Nedgången i familjernas barnantal bidrog till att minska trångboddheten. 
Befolkningsfrågan blev brett uppmärksammad genom Gunnar och Alva Myr
dals bok ”Kris i befolkningsfrågan”, som kom 1934.5 1 den framställdes krav 
på en radikal omfördelning av inkomsterna mellan familjer med en olika stor 
barnförsörjningsbörda och olika stor inkomst. Barnbegränsning hade blivit en 
viktig väg ur fattigdom och ofrihet. Familjer med tre eller flera barn hade länge 
varit vanligare bland de socialhjälpsberoende än inom befolkningen i övrigt 
och kom att vara så fram till slutet av nu aktuell undersökningsperiod.6 Ned
gången i nativitet motverkades i viss mån av den starkt minskande spädbarns
dödligheten. Folkmängden ökade också från 6,1 miljoner till 7,7 miljoner un
der tiden 1930 fram till mitten av 1960-talet.

Arbetslöshetskrisen på 1930-talet aktualiserade en aktivare socialpolitik. En 
långsiktig utveckling av en sådan politik ansågs dock kräva produktionsök
ningar. De kraftigt stegrade understödskostnader som depressionen förde med 
sig ledde från borgerligt håll till besparingsutredningar och ökade krav på en 
stark självförsörjningsvilja och strängare försörjningsplikt. I och med att kraven 
på en social rättvisa och önskan om en utjämning mellan olika grupper började 
göra sig gällande alltmer, ansågs ”understödstagarandan” böra bekämpas.7 En
dast högst successivt kom dock grunden för den negativa arbetsmoralismen, 
vars politiska medel var repression och restriktioner, att luckras upp.
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En bidragande orsak till detta var att de samhällsgrupper som hade intresse 
av reformen, dvs arbetare och andra mindre inkomsttagare, efter hand fått allt 
större politisk makt och därigenom kunnat påverka utvecklingen enligt sina 
intressen. På den politiska arenan fick socialdemokraterna ett avgörande poli
tiskt inflytande under 1940-talet och framåt. Samarbetet med bondeförbundet 
bidrog till att skapa ett fast regeringsunderlag. Uppfattningen att arbetslöshet 
och undersysselsättning skulle ”botas” genom ökat sparande, krympta sam
hällsutgifter och sänkta löner övergavs. I stället förespråkades en utvidgning 
av den offentliga sektorn och större ekonomiska satsningar, som ökade efter
frågan och skapade nya arbetstillfällen. En förstärkning av köpkraften hos 
svaga grupper fick därmed inte endast en humanitär motivering utan även en 
rationell sådan bottnande i ekonomisk teori. De socialpolitiska kostnaderna 
med dessas utjämningseffekter kunde ses som en ”investering” för både sam
hället och individen (se ovan kap 5 om de ekonomisk-historiska teorierna). En 
annan mycket central faktor som inte fick glömmas bort i detta sammanhang 
var den ökande roll som socialvetenskaperna kom att spela från 1940-talet 
och framåt. Så bidrog influenser från socialmedicin, psykiatri, psykologi och 
sociologi till ett annat synsätt på sambanden mellan sociala ”avvikelser, fattig
dom och hälsobrister å ena sidan och människans sociala miljö å andra si
dan”.8 Detta medförde en mera human syn på sociala problem, ett mindre mo
raliserande, en ökad helhetsbedömning av individuella behovs- och vårdfrågor 
samt en mer preventiv åtgärdsinriktning.9

8. Se A Myrdal, "Något kan man väl göra". Texter 1932-1982, 2002 och Y Hirdman, Att 
lägga livet till rätta, 2000, s 180.

9. Se Y Hirdman, Att lägga livet till rätta, 2000, s 10 f.
10. Se G Cassel, Socialpolitik, 1902.

6.1.2 Socialpolitikens inflytande på förvaltningsrätten
Den del av den offentliga rätten som rörde den enskildes förhållande till det 
allmänna kom under 1950-talet att mer allmänt kallas för förvaltningsrätt. 
Innehållet i den del av detta rättsområde som undersöks här hade vuxit fram 
genom inflytande av socialpolitiken. Vad innebar detta och på vad sätt kunde 
det medföra en särställning för detta rättsområde i jämförelse med andra rätts
områden?

Själva ordet socialpolitik var av relativt sent datum och härrörde från de 
krav som restes på ingripande från statsmakternas sida för att förbättra arbe
tarklassens ställning i Tyskland.10 Nu kan man visserligen göra gällande att so
cialpolitiska ingripanden har skett ganska långt tillbaka i svensk historia, om 
man med socialpolitik menar planmässiga ingripanden från det allmännas sida 
för att hindra eller förebygga nöd, så småningom förbundna med vissa orga
nisatoriska åtgärder. Denna socialpolitik avsatte sig också i lagstiftning allt
ifrån landskapslagarnas tid och framåt. Socialpolitiken från tiden före 1900- 
talets inträde skilde sig dock väsentligt från den som började växa fram under 
1900-talet. Detta yttrade sig också i det inflytande som socialpolitiken fick på
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rätten. Den moderna socialpolitiken medförde en rikt utvecklad arbetsrätt och 
en omfattande socialförvaltningsverksamhet. I doktrinen framhölls att ”den 
övat inflytande över snart sagt alla traditionella rättsområden, såsom skade- 
ståndsrätten, avtalsrätten, hyres- och arrendelagstiftningen, föräldrarätten, 
äktenskapsrätten, skatterätten, processrätten och straffrätten”. ”Genom att 
tilldela de bestående förvaltningsmyndigheterna inom stat och kommun nya 
eller vidgade uppgifter och genom att inrätta nya myndigheter och organ har 
socialpolitiken påverkat förvaltningsrätten mera än någon annan rättsdisci- 
plin. Inom förvaltningsverksamheten har därför socialförvaltningen kommit 
att bli av särskild betydelse.”11

11. H Eek, Socialrätt, 1954, s 32 f. Jfr vad som i dag sägs om den privaträttsliga respektive 
offentligrättsliga socialrätten i exempelvis T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001.

12. S40.
13. Se H Eek, Socialrätt, 1954, s 47.
14. H Eek, Socialrätt, 1954, s 43.

Socialpolitiken rättsliggjordes följaktligen i hög utsträckning och detta på 
ett sätt som låg centralt inom det svenska rättssystemet och med nära anknyt
ning till andra delar av juridiken. Redan Hilding Eek kallade denna del av 
rättssystemet för socialrätt. Han definierade socialrätten som ”sådana åtgär
der från det allmännas sida, som avse att förebygga eller avhjälpa nöd på 
grund av inkomstbortfall eller att bereda vård åt individer, som helt eller delvis 
äro oförmögna att ta vara på sig själva.”12 Eek lät dock den frivilliga hälso- 
och sjukvården falla utanför socialrättens område.

Den socialpolitik som bedrevs i Sverige i mitten av 1900-talet uppfattades 
som i sin helhet statsdirigerad. Den grundade sig på lagstiftning. Den följde 
riktlinjer som kom till uttryck i offentliga utredningar, propositioner, riks- 
dagsutskottsutlåtanden och direktiv givna av Kungl Maj:t och statliga verk. 
Den stod under kontinuerlig tillsyn av statliga organ. Kommunernas uppgifter 
ansågs utföras för statens räkning.13

På grund av den skiftande normeringen, såsom å ena sidan centrala lagar 
rörande den enskildes försörjning, å andra sidan administrativa förordningar 
av underordnad karaktär, blev beredningen inom ansvarigt departement ock
så skiftande. Granskningen av lagrådet var också ojämn. Här förelåg en skill
nad i förhållande till vad som gällde ”vid reformer på allmänna lagens områ
de”.14 I övrigt gällde samma krav på socialrätten som på andra rättsområden 
vad gällde frågor om teknik och metod, ny lagstiftnings förhållande till äldre 
lagstiftning på samma område och till gällande lagstiftning på angränsande 
områden, rättssäkerhetsfrågor av olika slag samt det rättsliga språket och sti
len.

Sammanfattningsvis kan anföras att likheterna mellan den rättsliga regle
ringen på det sociala området å ena sidan och de traditionella rättsområdena 
å andra sidan var överraskande stora. Detta gällde framförallt den reglering 
som utgjordes av lagar. Lagarna tillkom som regel av Kungl Maj:t och riksda
gen gemensamt och inte enbart av riksdagen men inte heller enbart av reger
ingen. Juridifieringen av det sociala området hade påverkats av den teknik och
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den metod som länge kommit till användning inom civilrätten och straffrätten. 
Genom juridifieringen av socialpolitiken kom också juristernas arbetsfält att 
så småningom omfatta socialrätten, vilket i sin tur ledde till en ökad likrikt
ning mellan socialrätten och övriga rättsområden.

6.1.3 Förvaltnings för farandet
I samband med att 1942 års riksdag antog en ny rättegångsbalk för förfaran
det hos de allmänna domstolarna uppmärksammades också förfarandet inom 
förvaltningen. Ett särskilt skäl för detta var att den gamla rättegångsbalken i 
stor utsträckning hade tillämpats analogt inom förvaltningen.15 Den nya rätte
gångsbalken byggde på flera principer som inte utan vidare kunde tillämpas 
inom förvaltningen. Den kunde därför inte ta över den roll som den gamla 
rättegångsbalken hade spelat för myndigheterna.

15. H Sundberg, Förvaltningen och rättssäkerheten, SvJT 1935, s 321-335, Förvaltnings- 
rättslig specialprocess, 1944 och Allmän förvaltningsrätt, 1955.

16. Nr 141.
17. 1LU 34, rskr 236.
18. SOU 1946:69.

Mot denna bakgrund och eftersom den särskilda lagstiftning som fanns för 
förvaltningsförfarandet var splittrad och ofullständig, väcktes vid 1942 års 
riksdag en motion i riksdagens första kammare16 om ”utredning angående en 
mera enhetlig, fullständig och i övrigt ur rättssäkerhetens synpunkt tillfreds
ställande lagstiftning angående förfarandet hos förvaltningsdomstolar och hos 
övriga förvaltningsmyndigheter, då de avgöra frågor som angår enskild rätt”. 
I motionen utvecklades närmare vad som kunde anmärkas mot den gällande 
ordningen för förvaltningsförfarandet. Sålunda fanns många skiljaktigheter 
olika författningar emellan. Detta var inte bra, eftersom försummelse att iakt
ta vad som gällde i det särskilda fallet kunde bidra till att den enskilde led 
rättsförluster. Ökad likformighet i förvaltningsförfarandet var självfallet till 
gagn för rättssäkerheten. Ytterligare anmärktes att de förvaltningsrättsliga 
författningarna hade avsevärda luckor. Visserligen saknades inte regler för 
förvaltningsförfarandet. I många lagar och andra författningar fanns bestäm
melser som med större eller mindre noggrannhet reglerade förfarandet hos för
valtningsmyndigheterna vid mellanhavanden mellan det allmänna och de en
skilda. Men denna reglering var mycket ofullständig.

Riksdagen beslöt i maj 194217 att hos regeringen begära en sådan utredning 
som motionärerna hade föreslagit. I juli 1944 fick huvudmotionären, profes
sor Nils Herlitz, regeringens uppdrag att verkställa "en förberedande utred
ning angående reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter”. Några 
särskilda direktiv meddelades inte.

I oktober 1946 avgav Nils Herlitz betänkandet18 ”Förvaltningsförfarandet. 
Förberedande utredning angående reglering av förfarandet hos förvaltnings
myndigheter i ärenden rörande enskilds rätt och därmed sammanhängande 
frågor”. Denna utredning syftade till att klarlägga behovet av lagstiftningsåt-
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gärder samt ange vägar för ett fortsatt arbete samtidigt som betänkandet äg
nades till större delen åt konkreta lagstiftningsfrågor. Det behandlade såväl 
förfarandet i allmänhet som besvärsförfarandet. För varje år ökades förvalt
ningsmyndigheternas befogenheter, genom att på olika områden den enskildes 
rätt gjordes beroende av deras beslut. Under dessa förhållanden var det ange
läget, att vid handläggningen av mål och ärenden hos förvaltningsdomstolar 
och förvaltningsmyndigheter, ett förfarande tillämpades som i möjligaste mån 
säkerställde ett riktigt och rättvist avgörande.

Herlitz ansåg att man i första hand borde inrikta sig på att lagstifta om be- 
svärsinstitutet. Många frågor var gemensamma för detta och för förvaltnings
förfarande! i övrigt. Det skulle gå snabbast att nå en lösning om man koncen
trerade sig på besvärsinstitutet.

Tiden ansågs mogen att lagstifta om förfarandet hos förvaltningsmyn
digheter och förvaltningsdomstolar för att uppnå klarhet, fasthet, följdrik
tighet och fullständighet.19 Riktpunkten för en sådan strävan var inte att 
åstadkomma samma grad av enhetlighet som på rättegångsväsendets område. 
Vid förfarandets gestaltning skulle hänsyn tas till förvaltningsangelägenheter- 
nas skiftande beskaffenhet. Vad det gällde var framför allt att tillse att rättssä
kerhetens krav i möjligaste mån tillgodosågs.

Men även om rättssäkerhetsfrågan ansågs synnerligen viktig fanns också ett 
annat skäl till behov av lagstiftning. I slutet av 1940-talet förekom en livlig by
råkratidebatt. Man vände sig mot ”krångel-Sverige”. Bakgrunden var bl a den 
omfattande kristidslagstiftning som hade införts under andra världskriget. De
batten ledde till en rad åtgärder från regeringens sida. Cirkulär utfärdades till 
ett femtiotal centrala statsmyndigheter samt länsstyrelserna och domkapitlen 
om att de inom sina områden skulle undersöka möjligheterna att förenkla för
valtningsförfarande!. Särskilt framhölls möjligheterna att decentralisera beslu
tanderätten och begränsa remissväsendet samt att minska allmänhetens upp- 
giftslämnande. Samtliga arbetande kommittéer, sammanlagt över 200, anmo
dades att ta till vara alla möjligheter till förenklingar och att när författningar 
utarbetades försöka göra innehållet i dessa så överskådligt och lättfattligt som 
möjligt.

Vidare påbörjades en inventering av decentraliseringsmöjligheter inom re
geringskansliet. Vissa utredningar härom tillsattes också. Så tillsattes en för att 
undersöka möjligheterna till ytterligare decentralisering inom statsförvaltning
en, en för att utarbeta förslag till verksstadga för statsmyndigheterna, en för 
att utreda vissa frågor rörande blankettväsendet samt en med uppgift att ef
fektivisera rationaliseringsverksamheten inom statsförvaltningen.

Besvärssakkunniga tillkallades i mars 1949 för att fullfölja det av Herlitz 
förberedda arbetet med reglering av förvaltningsförfarandet. Kommittén fick 
karaktär av juridisk expertutredning. I direktiven till besvärssakkunniga un
derströks att utredningen inte bara gällde hur förvaltningsförfarandet bättre 
skulle motsvara rättssäkerhetens krav utan också hur det kunde göras smidi-

19. SOU 1968:27 s 15.
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gare och effektivare. Den var därför ett led i strävandena att rationalisera 
statsförvaltningen.

År 1953 avgav besvärssakkunniga betänkandet20 Åtgärder för förenhetli- 
gande av besvärstiden i administrativa mål. De sakkunniga föreslog en allmän 
regel om tre veckors besvärstid. Förslaget ledde till lagen (1954:355) om be- 
svärstid vid talan mot förvaltande myndighets beslut. År 1955 avlämnade be
svärssakkunniga principbetänkandet21 ”Administrativt rättsskydd". I detta 
avvisades tanken på att vid sidan av ett besvärsinstitut införa en allmän befo
genhet för de allmänna domstolarna att överpröva förvaltningsbeslut. Frågan 
om en sådan ordning diskuterades nämligen livligt vid denna tid.22

20. SOU 1953:30.
21. SOU 1955:19.
22. SOU 1968:27 s 18, K1LU 1954:3.
23. SOU 1964:27.
24. Jfr H Strömberg, Laglighetsprövning och lämplighetsprövning, i Festskrift till Halvar 

Sundberg, 1959, s 369-393.

Nio år efter principbetänkandet kom besvärssakkunnigas slutbetän
kande,23 ”Lag om förvaltningsförfarandet”. Som främsta skäl för en lagstift
ning om förvaltningsförfarandet satte besvärssakkunniga rättssäkerheten. De 
anförde att medborgarna i mera utvecklade samhällen reser anspråk på en 
rättssäkerhet, som sträcker sig längre än till rent elementära garantier mot 
maktmissbruk och godtycke från myndigheternas sida. En sådan rättssäkerhet 
eftersträvades, som innefattade garantier för att avgörandena i förvaltnings
ärendena blev materiellt riktiga. Besvärssakkunniga påpekade vidare att det 
för svenskt vidkommande måste hållas i minnet att förvaltningen inte stod un
der de allmänna domstolarnas kontroll. Särskild vikt måste därför fästas vid 
förvaltningsförfarandets uppbyggnad. Det gällde att i möjligaste mån bygga in 
garantierna för rättssäkerheten direkt i förfarandet. För besvärssakkunniga 
framstod det som en huvuduppgift att utforma reglerna i en lag om förvalt
ningsförfarandet så att de gav verklig trygghet för att de avgöranden som träf
fades i förvaltningsärendena blev materiellt riktiga.

Besvärssakkunniga erinrade också om att den enskilde medborgaren enligt 
ledande demokratiska idéer borde ha rätt till ett hänsynsfullt och korrekt be
mötande från myndigheterna. En lagreglering av grundläggande regler, som 
tryggade en sådan ordning, utgjorde enligt de sakkunnigas mening ett betydel
sefullt led i strävandena att stärka den enskilde medborgarens ställning. Men 
hur förnämliga anordningar som än vidtogs till stärkande av det preventiva 
rättsskyddet, kunde det aldrig undvikas att oriktiga avgöranden emellanåt 
träffades. Besvärssakkunniga sade sig därför också fästa stor vikt vid att såda
na rättelsemöjligheter utformades att behov härav i möjligaste mån blev tillgo
dosedda.24

Likadana förfarandefrågor borde i princip behandlas lika var de än före
kom. Mot denna bakgrund betecknade besvärssakkunniga det som en andra 
huvuduppgift för en lagstiftning om förvaltningsförfarandet att skapa likfor
mighet i handläggningshänseende så långt det var ändamålsenligt. De betona-
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de emellertid, att kravet på likformighet måste träda tillbaka, där avvikelser 
påkallades av bärande sakliga och funktionella skäl.

När det gällde tillämpningen hos de kommunala myndigheterna framhöll 
besvärssakkunniga beträffande organen för specialreglerad förvaltning, t ex 
barnavårdsnämnder och byggnadsnämnder, att någon saklig skillnad inte 
kunde påvisas mellan lokal statlig förvaltning och specialreglerad kommunal 
förvaltning. Det föreföll vara ett naturligt krav att den kommunala myndighe
ten tillämpade samma förfarande som det en statlig myndighet skulle ha haft 
att följa i motsvarande situation. De sakkunniga fann det särskilt angeläget att 
en fullvärdig handläggningsordning iakttogs hos de kommunala myndigheter
na med tanke på den stora betydelse dessa organs förvaltningsuppgifter hade 
för den enskilde. I fråga om drätselkammare, socialnämnd, kommunalnämnd 
och övriga organ för s k oreglerad förvaltning framstod det med tanke på det 
tillämpningsområde i sak som föreslogs såsom naturligt för besvärssakkunni
ga, att lagen tillämpades också hos dessa organ när de handlade administrativa 
partsärenden.

Förslaget fick ett blandat mottagande vid remissbehandlingen. Flera re
missinstanser var positiva till en lagstiftning med den huvudsakliga inriktning 
som de sakkunniga åsyftade. Många ställde sig emellertid avvisande till försla
get. Kritiken gick i allmänhet ut på att de sakkunniga hade skjutit över målet 
då det gällde att tillgodose rättssäkerheten genom förfaranderegler. En lag av 
den föreslagna omfattningen skulle inte passa det stora flertalet myndigheter i 
första instans. De båda dåvarande primärkommunala förbunden framhöll t ex 
att lagförslaget måste undergå en omfattande överarbetning om en för statliga 
och kommunala myndigheter gemensam förfarandelag skulle kunna tillska
pas. Förslaget skulle enligt de kritiska remissinstanserna leda till minskad ef
fektivitet och ökade kostnader. I stället förordades en kortare och enklare lag. 
Ett återkommande önskemål var också att man skulle koncentrera lagen till 
ärendehandläggning i egentlig mening.

Någon lagstiftning om förvaltningsförfarandet kom alltså aldrig till stånd 
under nu ifrågavarande tidsperiod trots bortemot trettio års utredande. Detta 
betydde inte att rättssäkerheten för den enskilde var obefintlig. Det idoga ut
redningsarbetet jämte det intresse som dessa frågor tilldrog sig i doktrinen led
de till en medvetenhet om dem som påverkade statliga och kommunala myn
digheters beslutsfattande. Jag återkommer nedan till förfarandet i sociala 
mål.25

25. Jfr B Wennergren, Parterna i förvaltningsförfarandet och lagstiftningen, NAF 1961, 
s 459 ff och O Westerberg, Förfarandet i förvaltningen, 1969.
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6.2 Samhällelig och rättslig kontext under
1970- och 80-talen

6.2.1 Samhällsfrågor runt 1970
Under 1960-talet präglades den samhällsdebatt som relaterades till social 
trygghet huvudsakligen av frågor om metoder, organisation och resurser i mer 
traditionell mening. Debatten rörde i mycket liten utsträckning ideologin bak
om social trygghet och de principiella grunderna för sådan verksamhet. Hu
manitära utgångspunkter av allmän karaktär präglade de synpunkter som 
framfördes, även om vissa forskare pekade på sociala och ekonomiska klyftor 
som fanns i folkhemmet.26 1960-talets sista år förutskickade en förändring i 
socialdebatten, som pekade i riktning mot en skärpning, breddning och inten
sifiering av de sociala trygghetsfrågorna. Ingången av 1970-talet kan ses som 
en tydlig brytningspunkt. Man fokuserade på en rad olika välfärdsproblem, 
varav givetvis de ekonomiska fördelningsfrågorna och låginkomstproblemati- 
ken kom att utkristallisera sig med särskild tydlighet och tillhöra de frågor 
som fick mycket stor politisk aktualitet. Forskning och forskningsresultat om 
sociala problem kom fr o m denna tidpunkt att slå igenom på ett mycket på
tagligt sätt i samhällsdebatten och påverka de politiska åtgärder som vidtogs 
och därigenom åtföljande lagstiftningsarbete. Staten fann det angeläget att den 
principiella debatten och det fortsatta reformarbetet på det sociala trygghets
området vilade på en solid grund i form av empiriska undersökningar om hur 
socialhjälp och andra socialpolitiska åtgärder fördelade sig i samhället. I stor 
utsträckning styrde staten utvecklingen av forskningen genom att den bestäm
de vilka frågor man ville ha svar på och tillsatte utredningar som skulle genom
föra empiriska undersökningar avseende bl a välfärdsfördelningen i samhället 
på alla områden som sammantagna påverkade människors levnadsvillkor.27

26. Se exempelvis G Inghe, Fattiga i folkhemmet, 1960, G och M-B Inghe, Den ofärdiga väl
färden, 1967, och G Jonsson, Det sociala arvet, 1969.

27. SOU 1974:39 s 83 ff.
28. Se även G Jonsson, Att bryta det sociala arvet, 1973.

Den s k låginkomstutredningen hade tillsatts 1965 och fått i uppdrag att 
kartlägga låginkomstgrupperna och belysa deras problem. Utredningens arbe
te visade att fortfarande under slutet av 1960-talet och början av 70-talet var 
ojämnheterna vad gällde ekonomiska resurser och andra komponenter i lev
nadsnivån stora. Liksom i makarna Inghes bok om den ”ofärdiga” välfärden 
visades att det sociala trygghetssystemet var ”ofärdigt” så länge grupper av 
medborgare var utestängda från gemenskapen och liksom i Skå-Gustavs bok 
om det sociala arvet att underprivilegierade gruppers misär ofta drabbade 
även följande generationer som ett socialt arv.28

Under de goda konjunkturerna under 1950- och början av 1960-talen hade 
människors materiella standard förbättrats successivt. En hög sysselsättnings- 
nivå hade bidragit till att helt andra krav på resurser för konsumtion vuxit
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fram.29 Den massfattigdom som rått under 1930- och 40-talen hade avskaf
fats. Men utvecklingen ledde till att nya och delvis intensifierade ekonomiska 
och sociala svårigheter uppkom. Den tilltagande arbetslösheten, strukturratio
naliseringen och ökade levnadsomkostnader bidrog till dessa. Alkohol- och 
narkotikamissbruk framför allt bland unga och ökad grov våldsbrottslighet 
uppfattades också som tecken på att staten inte fullt ut lyckats med att skapa 
och vidmakthålla känslan av samhörighet, trygghet och värdegemenskap hos 
medborgarna.30 Det som kännetecknade låginkomstutredningens kostnadsni
våundersökning gällde frågan om den enskildes förfogande över resurser för 
att kunna påverka sina livsvillkor.31 Man använde nio komponenter som 
grund för en beskrivning av människors livssituation, nämligen hälsa, kost, 
bostadsförhållanden, sysselsättning och arbetsförhållanden, utbildning, eko
nomiska resurser, uppväxtförhållanden, politiska resurser samt fritid och re
kreation. Men samtidigt var man medveten om att vad som skulle mätas inte 
kunde avgöras utifrån enbart vetenskapliga implikationer utan ytterst var en 
fråga om politiska värderingar och bedömningar.32

29. SOU 1974:39 s 81 f.
30. SOU 1974:39 s 82.
31. Se S Johansson, Om levnadsnivåundersökningen, 1970.
32. Se Ds In 1972:17, Forskningen om välfärden och dess fördelning i Sverige.
33. Ang resultatet av detta arbete, se Ds In 1972:17, Forskning om välfärden och dess fördel

ning i framtiden.
34. Se Ds S 1973:8.

Låginkomstutredningen konstaterade också att statistik och annat infor
mationsmaterial saknades för fortlöpande bedömning av välfärdsfördelningen 
i Sverige. Som en följd härav blev låginkomstutredningens huvudsekreterare 
sakkunnig med uppgift att undersöka hur fördelningsstudier av det slag som 
låginkomstutredningen utfört skulle läggas upp i framtiden.33 1 9 72 inrättades 
socialforskningsinstitutet med uppgift att bedriva arbetsmarknads- och social
politisk forskning.34

1970-talets samhälle kännetecknades av snabba förändringar. Tekniska 
nyheter kom till användning. Det internationella beroendet ökade. Forskning
en gjorde nya landvinningar, som påverkade människornas levnadsförhållan
den osv. Detta innebar vissa problem i demokratihänseende. Ofta var de mil
jömässiga och sociala konsekvenserna svåra att överblicka. Man ansåg att det
ta skapade en känsla av ”otrygghet och maktlöshet”. De snabba föränd
ringarna i sig ställde stora krav på de demokratiska arbetsformerna.

Ett särskilt drag i det moderna samhället var befolkningsomflyttningen. Det 
fanns en stor rörlighet vad gällde såväl omflyttning från landsbygd till tätort 
som inom en tätort. Detta utgjorde en betydande svårighet i demokratiskt hän
seende. De som flyttat flera gånger hade färre sociala kontakter och mindre in
tresse för det egna bostadsområdet, kvarteret eller kommundelen. Det politis
ka deltagandet var lägre bland personer som flyttat ofta. I förlängningen av 
detta resonemang låg konstaterandet att nya miljöer skapades i det moderna 
samhället. Det fanns inte samhörighetskänsla och sociala kontakter i samma
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utsträckning i nya bostadsområden som i äldre. Detta innebar svårigheter när 
det gällde kontaktvägarna mellan medborgarna och deras förtroendevalda i de 
politiska organen.

Den förändrade familjesituationen påverkade också demokratiprocessen. 
Den innebar framför allt att det blev allt vanligare att båda makarna yrkesar- 
betade. En stor andel av hemarbetet utfördes i allmänhet på fritiden. Detta 
innebar inte sällan svårigheter när det gällde att delta i samhällsarbetet.

Av det nu anförda framgår att det moderna samhället kännetecknades av 
utvecklingstendenser, som i hög grad påverkade förutsättningarna för den de
mokratiska processen. Kom möjligen innehållet i den politiska, konstitutionel
la och solidariska demokratin såsom detta kommit att gestalta sig under 
1950-1970 att förändras under de båda följande decennierna? Detta skall när
mare undersökas i avdelningarna II, III och IV. Här nedan tar jag dock upp 
den för alla tre rättsområdena så viktiga rättsliga ”händelse” som tillkomsten 
av en ny grundlag utgjorde.

6.2.2 Konstitutionen och de sociala rättigheterna

6.2.2.1 Idén om statlig maktinskränkning
Det svenska rättssystemet var vid ingången av 1970-talet föremål för många 
förändringar som var en följd av ett nytänkande i flera avseenden och i flera 
dimensioner. 1970-talet var det decennium då Sverige erhöll en ny konstitu
tion. Detta var givetvis en faktor av stor betydelse för staten som ideologi och 
för den materiella statsapparaten. Ovan har framhållits att grunden för det 
svenska statsskicket är folksuveräniteten. I det inledande stadgandet i 1974 års 
regeringsform sägs att all offentlig makt utgår från folket. Folket skall dock 
inte styra sig självt. Som framhållits ovan tillhör den offentliga makten inte fol
ket, utan den utgår från folket genom att folket i allmänna val bestämmer vilka 
som skall sitta i riksdagen. Genom rösträtten kan folket ge uttryck för sina fria 
åsikter. Folkstyrelsen är alltså indirekt. Riksdagen är enligt RF 1:4 folkets 
främsta företrädare. Även beslutanderätten i kommunerna utövas av valda 
församlingar.

Någon handling varigenom det svenska folket kan sägas ha överlämnat sin 
makt åt riksdagen finns inte. Ovan har helt kortfattat teorin om samhällsför
draget berörts. Den utgick från en syn på statens makt som utgående från med
borgarnas samtycke och var begränsad till sådana områden, som individen 
inte klarade av på egen hand. Genom samhällskontraktet uppdrog den enskil
de åt staten att handha vissa delar av samhällslivet. Statens makt var alltså be
gränsad, och överskred staten sina maktbefogenheter i strid med medborgar
nas samtycke, bröts kontraktet.

I dag tjänar idén om samhällskontraktet ett illustrativt syfte. Historiska tra
ditioner ligger bakom folkets överlämnande av makt till riksdagen. Att folket 
inte överlämnat all makt till staten framgår tydligt genom tillkomsten av kap 2
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i regeringsformen. Där regleras de grundläggande fri- och rättigheterna. Efter
som dessa rättigheters förhållande till sociala rättigheter skall analyseras i den 
sociala närrätten på 1970- och 80-talen avseende försörjningsbehov, försäk
ringsskydd samt medicinsk vård och behandling är det av vikt att diskutera 
tillkomsten av, innehållet i samt rättsliga effekter av de grundläggande fri- och 
rättigheterna. Dessa utgör en central rättslig kontext för de tre rättsområdena.

6.2.2.2 Grundrättigheter

6.2.2.2.1 Grundläggande fri- och rättigheter
Tanken att i grundlag införa en rättighetskatalog eller motsvarande regler har 
i Sverige endast långsamt vunnit terräng.35 I den gamla regeringsformen från 
1809 fanns en bestämmelse som innehöll vissa från den medeltida konunga
eden övertagna formuleringar, vilka kunde uppfattas som en ålderdomlig 
rättighetsförklaring. Redan 1766 blev tryckfriheten grundlagsskyddad. Det 
fanns flera orsaker till att man nöjde sig med detta konstitutionella skydd. I 
botten fanns det en allmänt avvisande hållning till deklamatoriska stadganden. 
Vidare ansågs mera ingående rättighetsregler i grundlag kunna komma att bli 
hindersamma för det praktiska lagstiftningsarbetet utan att dessa olägenheter 
uppvägdes av motsvarande fördelar. Ännu grundlagsberedningen - GLB - 
kunde i sitt betänkande SOU 1972:15 lägga fram ett förslag till ny regerings
form, som icke hade något samlat avsnitt med rättighetsregler. Kritiken här
emot under remissbehandlingen blev dock så stark att ett särskilt kapitel om 
grundläggande fri- och rättigheter infogades i det förslag till regeringsform 
som våren 1973 förelädes riksdagen. Under riksdagsbehandlingen utbyggdes 
det något, och regeringsformen kom att i sin första lydelse innehålla ett kapitel 
om fem paragrafer med rättighetsregler.

35. G Petrén - H Ragnemalm, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förkla
ringar, 12 omarb uppl, 1980, s 39 ff samt s 19 ff.

36. Ändringar i och tillägg till detta kapitel har dock skett också under senare år.

Riksdagen betraktade redan från början detta kapitel som ett provisorium. 
Efter särskilda utredningar utökades reglerna och rättighetsskyddet förstärk
tes i två omgångar, 1976 och 1979. Från ingången av 1980 framträdde 2 kap 
i ett kraftigt utbyggt skick omfattande 20 paragrafer, av vilka åtskilliga var 
ganska omfångsrika.36

Rättighetsreglerna utformades mot bakgrund av Sveriges internationella 
åtaganden på området. Främst kom därvid Europarådets konvention den 
4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna i blickpunkten. Sverige ratificerade denna konven
tion 1952 och accepterade samtidigt de däri ingående reglerna om en allmän 
klagorätt till rådets kommission för de mänskliga rättigheterna; 1966 under
kastade sig Sverige även Europadomstolens jurisdiktion. Denna konvention 
var alltså förpliktande för Sverige redan före regeringsformens tillkomst. Dess 
innehåll kom att påverka utformningen av förevarande kapitel.
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1966 trädde FN-konventionerna om medborgerliga och politiska rättighe
ter och om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i kraft. Dokument 
av betydelse var vidare den av FN:s generalförsamling 1948 antagna allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, vilken dock inte erhållit någon 
folkrättsligt förpliktande verkan, samt 1961 års europeiska socialstadga och 
FN-konventionen mot rasdiskriminering av år 1966. Även andra internatio
nella överenskommelser hade betydelse vad avsåg särskilda rättigheter.

Regeringsformens regler om fri- och rättigheter tillkom sålunda i tre om
gångar under 1970-talet. Med en stor förenkling kan man säga att beskriv
ningarna av de rätttigheter som skyddas samt regeln att inskränkningar inte 
får beslutas på annat sätt än genom lag tillkom 1974, att begränsningarna av 
inskränkningsmöjligheterna med avseende på ändamål tillkom 1976 samt att 
de speciella procedurreglerna (kvalificerad majoritet eller två beslut med ett 
års mellanrum) tillkom 1979.

De grundläggande fri- och rättigheterna har i 2 kap indelats i fyra katego
rier: de positiva opinionsfriheterna (1 §),37 de negativa opinionsfriheterna (2- 
3 §§), de s k kroppsliga fri- och rättigheterna (4-8 §§) samt en grupp speciella 
rättssäkerhetsgarantier (9-11 § § ). Vissa av dessa rättigheter är absoluta i den 
meningen, att de inte kan inskränkas annat än efter grundlagsändring. Flerta
let är emellertid så till vida relativa som de kan begränsas genom vanlig lag och 
i några undantagsfall även genom annan författning efter bemyndigande i lag. 
12-14 §§ anger hur inskränkningarna i de relativa rättigheterna görs. Paragra
ferna innehåller regler, som formellt och materiellt begränsar möjligheterna att 
inskränka relativa rättigheter. Vissa förbud mot diskriminerande normgivning 
finns i 15-16 §§.38 Slutligen ges ett relativt svagt skydd för vissa rättigheter 
med närmast civilrättslig anknytning (17-19 §§). Under senare år har rätten 
till yrkes- och näringsutövning kommit att regleras i grundlag.

37. Se T Bull, Mötes- och demonstrationsfriheten. En statsrättslig studie av mötes- och 
demonstrationsfrihetens gränser i Sverige, Tyskland och USA, 1997.

38. G Petrén, Vägen till en svensk rättighetskatalog, i Skrifter till minnet av Halvar G Sund
berg, 1978.

6.2.2.2.2 Sociala förpliktelser
Till de gamla liberala fri- och rättigheterna (rätt till liv, personlig frihet och in
tegritet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, 
religionsfrihet, rätt till egendom m m) har i Europa efter andra världskriget 
följaktligen kommit ett nytt skikt av fri- och rättigheter, som brukar kallas so
ciala (rätt till understöd vid sjukdom, ålderdom m m, rätt till arbete och ut
bildning osv). Men här är det inte fråga om ett skydd mot staten utan om ett 
skydd med hjälp av staten.

Ett målsättningsstadgande av denna rättighetstyp finns i RF 1:2. Där anges 
bl a de sociala rättigheterna. Målformuleringen i RF 1:2 reglerar de icke klas
siska rättigheterna, dvs främst de sociala rättigheterna. Dessa är inte utforma
de som konstitutionella rättigheter utan endast som allmänna målformulering-
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ar. Statsmakterna intog länge den ståndpunkten att en grundlag inte borde 
innehålla regler om den politik som Sverige skulle föra utan endast de formella 
reglerna om de organ som skulle inneha samhällsmakten och om formerna för 
dennas utövande. Regler om principiella medborgerliga fri- och rättigheter av
visades på i huvudsak denna grund. Efter hand förändrades attityden. Stad
gandet i RF 1:2 vilar på den uppfattningen att regeringsformen bör innehålla 
sådana regler om maktutövningens inriktning och innehållet i lagstiftningen, 
som är av grundläggande betydelse för den demokratiska styrelseformen eller 
som i vissa centrala hänseenden ger uttryck för de värderingar beträffande för
hållandet mellan samhällets organ och den enskilde, vilka kännetecknar den 
demokratiska ideologin.

Bestämmelsens första stycke riktar sig till alla som utövar offentlig makt, 
såväl normgivande organ - framför allt riksdagen - som rättstillämpande 
myndigheter av olika slag. Syftet med stadgandet är att ge ett rättsligt underlag 
för den strävan efter utjämning mellan olika grupper i samhället och mellan 
olika individer inbördes som präglat den politiska verksamheten under huvud
delen av detta århundrade. I förarbetena underströks att särbehandlande lag
stiftning är ett viktigt hjälpmedel härvidlag. Respekten för människors lika 
värde kräver, att den offentliga maktutövningen användes så, att avvägning
arna mellan olika gruppers intressen kan upplevas som rimliga och rättvisa. 
Målangivelsen ger utrymme för vitt skilda tolkningar, bl a beroende på vem 
som gör bedömningen och vilka värderingar om rimlighet och rättvisa i sam
hället som ligger till grund för den. Huvudlinjen är dock otvetydigt den, att ut- 
jämningspolitiken skall fullföljas.

I andra stycket regleras de sociala rättigheterna. Dessa skiljer sig från de 
klassiska rättigheterna därutinnan att de förra innebär, att den enskilde får 
ställa krav på samhället att tillhandahålla denne positiva nyttigheter, vilka re
gelmässigt är kostnadskrävande. Samhällets möjligheter att verkligen tillhan
dahålla utlovade sociala rättigheter är beroende av tillgängliga samhällsresur
ser. Det går därför inte att i grundlag föreskriva en viss standard som en rättig
het. I stället har helt allmänt den enskildes välfärd skrivits in som central 
målsättning för all offentlig verksamhet. Man avstår därvid från att ange en 
minimistandard, därför att den skulle kunna ge, har man menat, en missvisan
de bild av den verkliga, högre ställda målsättningen.

Stadgandet är så uppbyggt att den personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärden får ett generellt omnämnande, medan den sociala välfärd som åsyf
tas i första meningen blir närmare definierad i andra meningen. Härjämte be
rörs rätten till undervisning särskilt.

Av lagstadgandet framgår vidare att det allmänna skall verka för att demo
kratins idéer blir vägledande. Denna måste ses som ett riktgivande stadgande 
för alla offentligt anställda. De har att i sitt arbete vara verksamma i denna 
riktning. Den som t ex är motståndare till de idéer om demokrati, som omfat
tas av folkmajoriteten, får inte utveckla sina tankar i sitt arbete. Vad som åsyf
tas med ”demokratins idéer” kan självfallet bli föremål för diskussion. Jäm
ställdheten mellan könen har upphöjts till en grundläggande statsrättslig
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norm. Denna specificeras i diskrimineringsförbudet i regeringsformen 2:16. 
Den enskildes privatliv och familjeliv framhålls också som generellt skyddsvär- 
da, men skyddet har endast delvis grundlagsfästs i reglerna i 2 kap. Målsätt- 
ningsstadgandet går sålunda vidare än det egentliga grundlagsskyddet på den
na punkt.

Som ovan framkommit är kännetecknet för en konstitutionell rättighet att 
denna finns angiven i regeringsformen (2 kap) samt omfattas av de speciella 
procedurreglerna. Ändring av rättighetsreglerna kan nämligen endast ske med 
två på varandra följande samstämmiga riksdagsbeslut mellan vilka nyval till 
riksdagen har skett. I Sverige har man inte reglerat den enskildes välfärd ge
nom tillskapandet av en konstitutionell rättighet utan endast genom en central 
målsättningsbestämmelse betonat vikten av denna. Detta till trots har dock 
den enskilde erhållit flera legala rättigheter, som inte har sitt skydd i konstitu
tionen, t ex rätten till socialhjälp enligt 1956 års socialhjälpslag och rätten till 
sjukpenning och moderskapspenning enligt 1962 års lag om allmän försäkring 
(se nedan). Kännetecknande för dessa legala rättigheter är att de är reglerade 
i lag, att överprövningsmöjligheten vid domstol finns och att tillsyn i form av 
en statlig myndighet sker på dessa rättsområden. De procedurregler som gäller 
för ändring av de konstitutionella rättigheterna finns ej för dessa nu nämnda 
rättigheter utan lagarna kan ändras utan mellankommande nyval. Samtidigt 
kan staten (kommunen) inte hänvisa till bristande resurser utan måste effektu
era rätttigheterna, så länge de finns i lagtexten med oförändrat innehåll.

Jag avser nedan i flera sammanhang att återkomma till den spänning som 
skapats mellan de medborgerliga fri- och rättigheterna å ena sidan och de so
ciala rättigheterna å andra sidan.

6.2.3 Reformlinjer inom förvaltningen
Tre viktiga faktorer kännetecknade den statliga förvaltningsutvecklingen un
der 1970- och 80-talen. Det gällde dels utlokalisering av myndigheter och de
lar av myndigheter, dels samordning mellan olika fackmyndigheter och mellan 
förvaltningars centrala, regionala och lokala nivåer, dels systematiska översy
ner på olika förvaltningsområden, främst i besparings- och rationaliseringssyf- 
te.39 På den kommunala sidan hade de stora indelningsreformerna lett till att 
kommunerna minskat från 2 500 från 1950-talets ingång till 279 vid 1980-ta- 
lets ingång. Å ena sidan hade enheterna blivit större och förvaltningarna star
kare. Å andra sidan hade problem uppkommit för den kommunala demokra
tin genom ett drastiskt minskat antal förtroendevalda och svårigheter att upp
rätthålla goda kontakter med kommunmedlemmarna.

Under åren 1970-1975 arbetade kommunaldemokratiska utredningen med 
att stärka den kommunala demokratin. Dess förslag beaktades i samband med

39. SOU 1981:46 s 45. Jfr även S Kumlin, Institutions-Experiences-Preferences; How Welfare 
State Design Affects Political Trust and Ideology, i B Rothstein-S Steinmo (eds) Restructuring the 
Welfare State Political Institutions and Policy Change, 2002, s 20-50.
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att en ny kommunallag utarbetades och antogs av riksdagen 1977. Samma år 
tillsattes kommunaldemokratiska kommittén.40 Dess arbete har bl a lett till 
lagstiftning om lokala organ inom kommunerna 1979. Landstingskommuner
na hade med tiden utvecklats till ett slags specialkommuner för hälso- och 
sjukvård. Som en följd av kommunindelningsreformerna och den alltmer om
fattande detaljregleringen av den kommunala sektorn hade ökad kommunal 
handlingsfrihet blivit ett viktigt önskemål. Ett första steg mot en avveckling av 
onödig statlig detaljkontroll togs 1976 genom en proposition som bifölls av 
riksdagen.41 Statskontrollkommittén42 arbetade vidare med dessa frågor 
1977-1980. Dess slutbetänkande behandlades av regering och riksdag samti
digt med byråkratiutredningens slutbetänkande.43 Sedan kommittén avslutat 
sitt arbete tillsattes den s k stat-kommungruppen.44

En näraliggande utvecklingslinje gällde decentralisering inom den offentli
ga förvaltningen. Decentraliseringsutredningen arbetade under åren 1975- 
1979. Den avgav ett betänkande,45 vari skisserades bl a ett principprogram för 
decentralisering. Programmet togs upp som en del i en proposition 1979 om 
åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m m.4é Utredningens förslag god
togs i allt väsentligt av regeringen och av riksdagen.471 slutet av 1979 tillsatte 
regeringen en särskild delegation för decentralisering av statlig verksamhet. 
Samtidigt strävade man efter besparingar och rationaliseringar inom den stat
liga verksamheten. Ett viktigt led i detta arbete utgjorde förvaltningsutred- 
ningen48 som tillsattes 1977 för att utreda frågan om bättre metoder för pla
nering och hushållning i statsförvaltningen. Utredningen avgav huvudbetän
kandet49 Förnyelse genom omprövning (angående omprövning, se nedan mer 
härom).

6.2.4 Förfarandereglering och förfarandeorganisation
Den offentliga förvaltningen hade vuxit avsevärt under perioden 1950-1970. 
Tillväxten fortsatte under 1970-talet. Då trädde både en förvaltningslag 
(1971:290) och en förvaltningsprocesslag (1971:291) i kraft.

40. Kn 1977:07.
41. Prop 1976/77:1, KU 25, rskr 148.
42. Kn 1976:06.
43. SOU 1979:31.
44. Kn 1980:03.
45. SOU 1978:52.
46. Prop 1978/79:111.
47. KU 35, rskr 364.
48. B 1977:01.
49. SOU 1979:61.
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Bör vara 1 407 000.

Antalet anställda inom den offentliga sektorn50

1950 1970 1975 1979

Totalt antal offentliganställda 385 000 1 000 000 1 190 000 1 393 000*
Därav statligt anställda 300 000 482 000 525 000 593 000
Kommunalt anställda 85 000 518 000 665 000 814 000
(Landsting) 177 000 257 000 336 000
(Primärkommun) 331 000 396 000 464 000
(Kyrkokommun) 10 000 12 000 14 000

50. SOU 1981:46 s 44.
51. SOU 1981:46 s 44.
52. S 289.

Uppgifterna visar bl a att antalet offentliganställda hade ökat med drygt en 
tredjedel enbart under den tid som hade förflutit sedan tillkomsten av 1971 års 
förvaltningslag. Över hela 30-årsperioden var det fråga om en fyrdubbling. 
Den kommunala sektorn hade vuxit betydligt mera än den statliga. Den hade 
tiodubblats under hela perioden medan de statligt anställda hade drygt för
dubblats.

Den offentliga sektorns andel av BNP ökade från 1950 till 1980 från 12 % 
till 30 %. Under samma period minskade den privata sektorns andel från 
69 % till 52 %.51

Den omfattande offentliga förvaltningen krävde enkla och klara förfaran
deregler. Efter långvarigt utredande trädde så slutligen 1971 års förvaltnings
lag i kraft. Det huvudsakliga skälet för att införa allmänna förfaranderegler 
för förvaltningsmyndigheterna var enligt departementschefen att det skulle 
stärka de enskildas rättssäkerhet. Han betonade dock att utformningen av för
farandet bara var en av de faktorer som påverkade rättssäkerheten. Som ex
empel på andra faktorer nämndes myndigheternas organisation, personalens 
rekrytering, utbildning och rättsliga ställning, övervakningen av myndigheter
na, principen om allmänna handlingars offentlighet samt möjligheterna att få 
beslut överprövade i högre instans.

Sammanfattningsvis framhöll departementschefen följande:52

”Förvaltningslagen bör vara kort, enkel och lättöverskådlig. Den skall så klart och 
entydigt som möjligt slå fast vissa grundläggande regler för förfarandet hos förvalt
ningsmyndigheterna. Lagen bör utformas så att reglerna i princip kan tillämpas på 
alla förvaltningsområden och i alla instanser. Avvikelser från reglerna skall alltså 
normalt inte behöva göras. Det ligger emellertid i sakens natur att en allmän lag av 
nu förevarande slag inte kan passa för alla typer av ärenden hos förvaltningsmyn
digheterna. På områden där rättsskyddssynpunkter spelar en dominerande roll finns 
redan f.n. i vissa fall tämligen utförliga regler för förfarandet. I sådana fall kommer 
förvaltningslagen att tillhandahålla basregler, som byggs ut med speciella regler an
passade direkt för det förvaltningsområde varom är fråga. Även i andra fall kan av
steg behöva göras från förvaltningslagen.
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Jag vill också understryka att lagen representerar en minimistandard i fråga om 
handläggningen av förvaltningsärenden. Åtskilliga förfarandefrågor lämnas sålun
da olösta i lagen. Det förhållandet att ett spörsmål reglerats i denna bör å andra si
dan inte utan vidare tolkas så, att det skulle vara uteslutet att tillämpa lagen även i 
ärenden som formellt faller utanför en regels giltighetsområde eller i situationer där 
lagen medger undantag från regelns tillämpning. De principer som lagen ger uttryck 
åt kan i många fall med fördel vara vägledande i fall av nu berört slag.”

Även om riksdagen från början syftade till allmänna regler för förvaltningsför- 
farandet i dess helhet, blev huvudresultatet omfattande reformer i fråga om be- 
svärsförfarandet. En ny domstolsorganisation och en ny processuell 
lagstiftning hade införts, och för besvärsmyndigheterna vid sidan av domsto
larna gällde förvaltningslagen. Förfarandet i första instans berördes endast av 
vissa bestämmelser i förvaltningslagen, och av dessa var det endast de om jäv, 
kommunicering och beslutsmotivering som innebar några egentliga nyheter i 
sak. Tyngdpunkten i 1971 års reform låg följaktligen på förvaltningsrättsskip- 
ningens område.53 På grundval av förvaltningsdomstolskommitténs förslag ge
nomfördes en omorganisation av besvärsprövningen i högre instans. Vid 
denna tid reformerades också förvaltningsrättsskipningen på länsnivå i sam
band med att länsstyrelserna fick en ny organisation.54 Till de nybildade läns
rätterna fördes målgrupper som tidigare hade avgjorts av länsstyrelserna. 
Kammarrätt infördes som ett slags administrativ hovrätt. Utöver den gamla 
kammarrätten i Stockholm inrättades en ny i Göteborg. Regeringsrätten gjor
des genom nya regler om prövningstillstånd i huvudsak till prejudikatinstans. 
Regeringsrätten och kammarrätterna fick ställning som allmänna förvalt
ningsdomstolar enligt en särskild lag. En förvaltningsprocesslag skapades för 
förfarandet i både länsdomstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolar
na.55

53. Se exempelvis H Strömberg, Myndighet och myndighetsutövning, i FT 1972, s 233-253.
54. Prop 1970:103 och 1971:14.
55. Prop 1971: 30.
56. Prop 1971:30 s 73.

Ett viktigt skäl till den omfattande reformen när det gällde förvaltnings
rättsskipningen var att den stora arbetsbördan i regeringsrätten ansågs ha 
lett till allvarliga olägenheter för förvaltningsrättsskipningen.56 Långa vänte
tider i regeringsrätten ansågs sålunda ha medfört att domstolen haft mycket 
svårt att fullgöra uppgiften att vägleda rättstillämpningen på lägre nivåer. 
Det ansågs vidare att det kunde vara förenat med vissa olägenheter att en 
prejudikatbildande instans var så stor som regeringsrätten då var (22 rege
ringsråd).

Kärnpunkten i 1971 års reform var att man delade upp de två huvudfunk
tionerna för förvaltningsrättsskipningen - att åstadkomma materiellt riktiga 
avgöranden och att svara för prejudikatbildningen - på två instanser. Kam- 
marrättsorganisationen fick alltså till uppgift att bära huvudansvaret för att 
materiell rättvisa skipades i de enskilda fallen, medan den högsta instansen 
skulle svara för prejudikatbildningen. Regeringsrätten blev en prejudikatin-
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stans. Kammarrätterna hade i de flesta fall att fatta sina beslut på grundval av 
överklaganden från den nytillskapade länsdomstolsorganisationen.57

57. Se lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
58. SOU 1983:73 s 13.

I och med 1971 års reform försköts tyngdpunkten i förvaltningsrättsskip- 
ningen nedåt i domstolshierarkin inte bara ett steg utan i många fall två. Rent 
tekniskt byggde reformen på regler om att en prövning i regeringsrätten nor
malt kom till stånd endast om regeringsrätten meddelat prövningstillstånd 
(dispens). I den mån dispens meddelades hade regeringsrätten att pröva både 
i målet förekommande lämplighetsfrågor och sakfrågor. Dispens meddelades 
om det var av vikt för ledningen av rättstillämpningen att talan prövades av 
regeringsrätten eller om det förelåg synnerliga skäl för en sådan prövning, så
som att grund för resning förelåg eller att målets utgång i kammarrätten up
penbarligen berodde på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Dispens krävdes i mellan 85 och 90 % av de till regeringsrätten överklaga
de målen. Andelen i sak prövade överklagade mål uppgick till ca 8 %.

Dispensförfarandet byggde helt och hållet på skriftlighet. Även efter det att 
ett mål tagits upp till prövning var förfarandet i praktiken skriftligt. Det kunde 
dock i handläggningen ingå muntlig förhandling beträffande en viss fråga, när 
det var till fördel för utredningen eller främjade ett snabbt avgörande av målet. 
För regeringsrättens del fanns det dock ingen motsvarighet till den möjlighet 
som fanns i länsrätt eller kammarrätt om att hålla muntlig förhandling, om en 
enskild som förde talan begärde det och förhandlingen inte var obehövlig och 
inte heller särskilda skäl talade mot det.

Redan 1978 tillsattes en utredning för att utreda frågan om en översyn av 
förvaltningslagen, den s k förvaltningsrättsutredningen. Man ansåg det ange
läget att en reform av förvaltningsförfarandet skedde så snart som möjligt med 
inriktningen att förskjuta tyngdpunkten i förfarandet mot första instans. Ett 
sätt att åstadkomma detta var att öka underinstansernas möjligheter att om
pröva sina beslut. Det var också viktigt att förenkla förfarandet hos myndig
heterna och undvika allt byråkratiskt krångel.

Denna utredning ledde fram till 1986 års förvaltningslag. Tankegångarna 
bakom denna lag kan sammanfattas i tre punkter. Enkelhet och snabbhet i för
farandet eftersträvades. Kontakterna mellan myndigheterna och allmänheten 
underlättades. Rättssäkerheten var central och fick inte eftersättas. Samtidigt 
utformades den nya lagen soni en grundläggande ramlag.58 Den gjordes så en
kel och lättbegriplig som möjligt. Detaljregler saknades nästan helt. Omfånget 
var begränsat. Språket i lagtexten var enkelt. Lagen talade genomgående om 
överklagande och inte om besvär, om tillfälliga beslut i stället för interimistis
ka osv. Föreskrifter om vägledning och service, om skyndsamhet och enkelt 
språk, om utredningsansvar, muntlighet och omprövning m m var viktiga in
slag.

Handläggningsreglerna kompletterades med bl a bestämmelser om fattan
de av beslut, överklagbarhet, rätt att överklaga, besluts verkställbarhet och
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ändring av felaktiga beslut. Några av dessa bestämmelser angav en standard 
eller en målsättning snarare än ett konkret handlingsmönster. Staten hade ge
nomgående strävat efter att utforma lagen så, att dess enskilda bestämmelser 
inte skulle möta några befogade invändningar i sak från kommunala självsty
relsesynpunkter. Lagens handläggningsregler förutsattes emellertid liksom 
1971 års förvaltningslag endast gälla i ärenden, där besluten överklagas ge
nom förvaltningsbesvär. De bestämmelser, som hade ett generellt syfte och 
inte tog sikte på enbart ärendehandläggning, hade däremot utformats så att de 
skall kunna gälla inom hela den kommunala förvaltningen.

De rättspolitiska värderingar som staten ansett vara viktiga som grundval 
för en ny förvaltningslag var ett skriftligt förvaltningsförfarande, ett första in
stanstänkande och en rätt att överklaga som ett centralt led i det administrati
va rättsskyddet.59 Alla tre värderingarna uppfattades som positiva både för 
myndigheterna och för den enskilde. Till detta avser jag att återkomma i de 
följande avdelningarna.

59. SOU 1983:73 s 14 f.
60. M Castells, Informationsåldern - ekonomi, samhälle och kultur, Band I, Nätverkssamhäl- 

lets framväxt, 2 uppl, 2000, s 248 f.
61. Prop 1996/97:124 s 32 och 37.

6.3 Samhällelig och rättslig kontext under
1990-talet

6.3.1 Samhällsfrågor runt 1990-talet
Sverige hade haft en jämnare inkomstfördelning än de flesta andra industrilän
der. Sedan mitten av 1980-talet tenderade dock inkomstklyftorna att växa. 
Detta skedde inte bara i Sverige utan också i många andra länder och ansågs 
sammanhänga med en växande efterfrågan på högt utbildade och minskande 
på dem med låg utbildning.60 En annan tendens var att ungdomarnas och 
barnfamiljernas relativa inkomster försämrades.

Den minskade sysselsättningen hade också sin del i den ökade inkomst
spridning som noterades under åren 1985-1995. De ekonomiska problemen 
för vissa grupper - speciellt invandrare - började växa redan under 1980-talets 
senare del för att sedan i hög grad accelerera under 1990-talets första år.61 Ge
nom denna marginaliseringsprocess skedde en snabb ökning av antalet perso
ner med svaga ekonomiska resurser. Utvecklingen drabbade yngre mer än äld
re, utländska medborgare mer än svenskar och ensamstående mer än sam
boende. Den samlade bilden av utvecklingen var en klar tendens till 
polarisering och marginalisering i det svenska samhället.

Sverige genomgick under första hälften av nittiotalet den djupaste och mest 
utdragna strukturella och konjunkturell ekonomiska kris sedan 1930-talet. 
Bruttonationalprodukten föll under 1991-1993 med totalt nästan 6 % och
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antalet sysselsatta minskade under samma period med mer än en halv miljon 
personer.62 Lågkonjunkturen var internationell, men förutom Finland drabba
des inget av OECD-länderna så hårt som Sverige. Till följd av den ekonomiska 
tillbakagången råkade de offentliga finanserna i kris och de stora statliga un
derskotten ledde till en mycket snabb tillväxt av statsskulden.

62. Prop 1996/97:124 s 34.
63. Prop 1996/97:124 s 32.
64. Prop 1996/97:124 s 34.
65. Prop 1996/97:124 s 34.
66. Prop 1996/97:124 s 36.
67. Prop 1996/97:124 s 36.

Den negativa tillväxten och den vikande sysselsättningen tvingade fram 
nedskärningar i det sociala trygghetssystemet. Minskade barnbidrag, höjda 
avgifter för bland annat sjukvård och läkemedel samt minskade boendesub
ventioner ansågs nödvändiga för att sanera statens finanser. Dessa förändring
ar slog hårt på ekonomin för många hushåll. Ungdomar och småbarnsfamiljer 
samt ensamföräldrar drabbades särskilt hårt.63 De kommunala finanserna ut
vecklades starkt negativt genom den ekonomiska krisen, vilket i förening med 
realt minskade statsbidrag framtvingade omfattande nedskärningar av den 
kommunala verksamheten.64

Den andra hälften av 1990-talet medförde en förbättring av den ekono
miska situationen och tillväxten har sedan år 1994 legat på en relativt hög ni
vå. Förbättringen gällde först huvudsakligen exportindustrin.65 Den inhem
ska efterfrågan var fortfarande låg och arbetslösheten låg i stort sett kvar på 
den nivå som etablerades i krisens inledningsskede. Den svenska arbetsmark- 
nadsutvecklingen under 1990-talet sönderföll i tre olika perioder. Under åren 
1990-93 minskade antalet sysselsatta med ca 500 000 personer. Det var 
främst inom industrin och byggsektorn som antalet sysselsatta minskade. 
Detta fick som följd att antalet arbetslösa ökade från 76 000 till 356 000 
personer. Relaterat till den totala arbetskraften var detta en ökning från
1.7 % till 8,2 %. Under den exportledda konjunkturuppgången under åren 
1994-95 ökade antalet sysselsatta med drygt 60 000 personer, vilket innebar 
att antalet arbetslösa personer minskade med ca 24 000. Relaterat till arbets
kraften var detta en minskning av arbetslösheten från 8,2 % år 1993 till
7.7 % år 1995. Under 1996 försvagades återigen den svenska arbetsmarkna
den och antalet sysselsatta minskade med 24 000 personer. Det var främst 
under de inledande månaderna av år 1996 som antalet sysselsatta min
skade.66

Decenniets sista år präglades dock av en mycket kraftig ekonomisk upp
gång, en låg arbetslöshet och balans i statens budget. Under 2001 började en 
kraftig avmattning i ekonomin att göra sig gällande.

Det ökade trycket på de äldre att lämna förvärvsarbetet under 1990-talet 
ledde till att den faktiska genomsnittliga pensionsåldern sjönk från 62 till 
59 år.67 Antalet personer som var 80 år och äldre förväntades öka med 17 % 
från år 1995 till år 2005. I gruppen 90 år och äldre var ökningen ännu mer
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uttalad - från 52 000 till 76 200 personer, dvs 47 %. De yngre äldre minskade 
till att börja med i antal, men en ny ökningsvåg beräknas sätta in omkring år 
2010 då 1940-talets stora födelsekullar når pensionsåldern.68

68. Prop 1996/97:124 s 35.
69. Prop 1996/97:124 s 39.

Den stora ökningen av antalet äldre hade ett samband med en minskande 
dödlighet i alla åldersgrupper. Detta avspeglade i sin tur ett internationellt sett 
gott hälsotillstånd hos den svenska befolkningen. Sverige tillhör de länder i 
världen som har den lägsta barnadödligheten. Nativiteten hade dock sjunkit 
kraftigt. För år 1996 låg fruktsamhetstalet på 1,6 barn per kvinna.69 Det hade 
varit nere i betydligt lägre tal under 90-talet. Den senaste tioårsperioden hade 
medellivslängden ökat med 1,2 år för kvinnor och 1,9 år för män. Skillnaden 
i medellivslängd mellan män och kvinnor hade därigenom minskat från 6,0 till 
5,3 år.

Bostadsstandarden i Sverige är internationellt sett mycket hög. Mycket få 
personer är trångbodda eller bor i omoderna bostäder. Å andra sidan betalar 
man en hög andel av inkomsten för sin bostad och bostadsutgifterna har ökat 
mycket kraftigt under 1990-talet. Ökningen har fortsatt under 2000 och 
2001. Härigenom har många hushåll fått betydande problem att klara utgif
terna för bostaden samtidigt som det finns en begränsad tillgång på billigare 
bostäder.

6.3.2 Europeiseringen
1990-talet var det decennium då Sverige erhöll medlemskap i Europeiska Uni
onen, EU. Sverige hade tillsammans med övriga EFTA-länder utom Schweiz 
träffat avtal med Europeiska Gemenskaperna, EG och dess medlemsländer om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-avtalet. Avtalet trädde i kraft 
den 1 januari 1994. Målet var att med enhetliga regler främja handel och övrig 
ekonomisk samverkan mellan parterna i syfte att skapa ett enhetligt ekono
miskt samarbetsområde. För att nå detta mål skulle EG-rätten till huvudsaklig 
del tillämpas inom hela samarbetsområdet. Ett år efter avtalets tillkomst hade 
Österrike, Finland och Sverige blivit medlemmar i EU, Europeiska unionen, 
som 1995 bildades med de Europeiska gemenskaperna (EG) som grund. Avta
let fortfor dock att gälla mellan de EFTA-stater som inte var EU-medlemmar 
och EU och dess medlemsstater. Det innehöll dels huvudbestämmelser som 
motsvarade vissa av de grundläggande EG-bestämmelserna i Romfördraget, 
dels protokoll och bilagor som innehöll närmare bestämmelser för avtalets till- 
lämpning samt hänvisningar till de EG-rättsakter, som också ingick i avtalet, 
s k sekundär EG-rätt.

För att uppfylla skyldigheterna enligt avtalet inkorporerade Sverige vissa 
delar av avtalet i svensk lagstiftning. Det gällde i första hand EES-avtalets hu
vudbestämmelser och de EG-förordningar som var en del av avtalet. Inkorpo
reringen innebar att reglerna tillämpades som svensk rätt precis som de såg ut
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inom EU. Beträffande de direktiv som avtalet innefattade gällde för dem det
samma som gällde inom EU:s medlemsstater, dvs de var inte direkt tillämpliga 
men bindande för avtalets parter till det resultat som skulle uppnås. Mot den 
beskrivna bakgrunden gick man i Sverige som huvudregel på den linjen, att de 
avtalsbestämmelser som upptogs i bilagorna till EES-avtalet och de i dessa bi
lagor återgivna bindande rättsakterna, införlivades med svensk rätt genom 
författningar på respektive sakområde.

Med ett svenskt EU-medlemskap följde att EG-rätten blev en del av den svens
ka rättsordningen. De grundläggande fördragen och redan beslutade rättsakter 
blev genom den svenska anslutningsakten och den svenska anslutningslagen gäl
lande för och i Sverige på samma sätt som de gällde inom EU i övrigt.

Ett av EG:s/EU:s väsentligaste mål var att fortlöpande förbättra medbor
garnas levnads- och arbetsvillkor. Detta slogs fast redan i preambeln till Rom
fördraget. I dåvarande art 117 i fördraget framhölls nödvändigheten av att 
främja en förbättring av arbetstagarnas arbetsvillkor och levnadsstandard. En 
sådan utveckling krävde en fungerande gemensam marknad, vilken å sin sida 
krävde bl a fri rörlighet av personer. Kommissionens uppgift var att främja ett 
nära samarbete mellan medlemsstaterna på ”det sociala området”, särskilt i 
frågor angående sysselsättning, arbetsrätt och arbetsförhållanden, yrkesut
bildning, social trygghet, arbetarskydd, arbetshygien samt förenings- och för
handlingsrätt (dåvarande art 118 ).70

70. P J G Kapteyn, Introduction to the law of the European communities after the coming 
into force of the Single European Act, 1989, s 626-641; C Laske, The impact of the Single Euro
pean Market on social protection for migrant workers, i Common Market Law Review, Vol 30, 
3/93, s 515-539; D Lasok, An introduction to the law and institutions of the European commu
nities, 3 ed, 1982; J Steiner, Textbook on EEC Law, 1988, s 223-247; Ph Watson, Social policy 
after Maastricht, i Common Market Law Review, Vol 30, 3/93, s 481-513; E A Whiteford, Social 
policy after Maastricht, i European Law Review, Vol 18, 3/93, s 202-222.

71. P Teague, The European Community: The social dimension - Labour market policy for 
1992,1989.

72. Social Europe 1/90, Community Charter of Basic Social Rights for Workers; Social 
Europe Suppl 1/93, Second report on the application of the Community Charter of the Fundamen
tal Social Rights of Workers.

Redan från början hade alltså integrationsarbetet haft en social dimension 
som ytterligare hade förstärkts genom Single European Act. Från mitten av 
1980-talet hade denna ”sociala dimension” ägnats ökande uppmärksamhet.71 
Vikten av att den sociala utvecklingen skedde i takt med den ekonomiska till
växten och den inre marknadens etablering hade ofta framhållits. Denna mål
sättning resulterade i Community Charter of Fundamental Social Rights of 
Workers (Sociala Stadgan) 1989.72 Denna omfattade områdena fri rörlighet, 
anställning och lön, förbättring av levnads- och arbetsvillkor, social trygghet, 
förenings- och förhandlingsrätt, yrkesutbildning, likabehandling av kvinnor 
och män, information, samråd och medbestämmande, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, äldre personer, handikappade och skydd för barn och ung
domar. Europeiska Socialfonden bistod med pengar för olika projekt, som



98 Avdelning I Verktyg, tillvägagångssätt och kontextuell bakgrund

rörde dessa områden.73 Det fortsatta integrationsarbetet på den sociala dimen
sionens område centrerades sedan på Maastrichtfördragets ”sociala proto
koll”. Man lyckades inte hålla kvar vid enhetstanken p g a Storbritanniens 
motstånd mot utvidgning av gemenskapskompetensen på det sociala området. 
I ett särskilt protokoll, Sociala protokollet, som slöts mellan samtliga dåvaran
de tolv EG-medlemsstater gick Storbritannien med på att de övriga staterna 
gemensamt arbetade vidare på det sociala området med stöd av dåvarande 
EG:s organisation och procedurteknik. Som en bilaga till Sociala protokollet 
var fogad den mellanstatliga överenskommelse som ingåtts med de elva stater
na om att fortsätta arbetet på det sociala området enligt de riktlinjer som fast
slagits i Sociala Stadgan. Detta innebar att de ovan uppräknade områdena 
fortfarande räknades till ”det sociala området”.

Det sociala protokollet och nämnda mellanstatliga överenskommelse var 
en integrerad del av Romfördraget och underkastade EG-rätten. Det innebar 
bland annat att Gemenskapsdomstolen hade rätt och skyldighet att avgöra 
tvister om tolkningen av beslut som fattats enligt överenskommelsen. Detta 
bekräftades skriftligen av både Ministerrådet och Kommissionen inför Euro
paparlamentet.

Socialförsäkringssystemen i EU:s medlemsstater var mycket betydelsefulla 
sociala institutioner. Efter andra världskriget hade utvecklingen av socialför
säkringssystemen i Europa på ett påtagligt sätt gått i två riktningar. Man tala
de å ena sidan om Beveridge-modellen eller den atlantiska modellen, enligt vil
ken socialförsäkringssystemen utvecklats som svar på svag lagtradition på det
ta område. Även om trygghetssystemet var av försäkringskaraktär, såsom var 
fallet i England i enlighet med förslagen i Beveridge-rapporten, var tyngdpunk
ten lagd i minimiinkomstskydd för hela befolkningen.

Å andra sidan talade man om Bismarck-modellen eller den kontinentala 
modellen, vilken refererade till sociala trygghetssystem som hade vuxit fram 
ur skiftande hjälpinitiativ och socialförsäkringar skapade för den förvärvsak- 
tiva befolkningen. Tyngdpunkten hade lagts i inkomstrelaterade förmåner.

Hur hade man då burit sig åt för att kunna genomföra en integration avse
ende social trygghet inom EG, när trygghetssystemen var av så komplex natur 
och varierade så mycket från land till land?

EG:s aktiviteter på detta område kunde delas upp i två lätt urskiljbara ka
tegorier, nämligen

1. åtgärder som var en följd av EG:s socialpolitik i syfte att förbättra med
lemsstaternas sociala trygghetssystem samt

2. ingripanden av EG:s institutioner (framför allt Gemenskapsdomstolen) i 
syfte att tillförsäkra arbetskraften fri rörlighet.

Den förstnämnda kategorin av åtgärder, nämligen att förbättra medlems
ländernas sociala trygghetssystem, hade man velat förverkliga genom viss har-

73. Social Europe 2/91, The European Social Fund; C Alexopoulou, What the European 
Social Fund does for women, Social Europe 3/91 s 42 ff; Social Europe Suppl 2/93, Evaluation of 
women's involvement in European Social Fund cofinanced measures in 1990.
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monisering och genom konvergens,74 medan man sökt trygga den andra, 
arbetskraftens fria rörlighet, genom koordinering eller samordning.75

74. Se exempelvis Social Europe Suppl 5/92, The convergence of social protection objectives 
and policies, s 7-65. Se även H-D Steinmeyer, The German Case. Paper prepared for the Commis
sion of the European Communities GD V/C/1, Expert group on Convergence.

75. Se exempelvis Social Europe 2/92, The 1991 Social Year; Improvement of national pro
tection in the field of social security in the light of the coordination of Community Law.

76. SOU 1993:117 s 101; se vidare härom R Nielsen - E Szyszczak, The Social Dimension of 
the European Community, 2 ed, 1993, s 84 ff.

77. I Rådets direktiv 73/148/EEG åläggs länderna att avskaffa restriktioner för medborgare 
och deras familjer i medlemsländerna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster samt 
beträffande sociala förmåner.

Den EG-lagstiftning som fanns på området för social trygghet syftade till 
att skydda de sociala rättigheterna för en migrerande arbetstagare, som flytta
de mellan olika stater inom EG/EU. Denna lagstiftning syftade inte till harmo- 
nisering men krävde koordinering av de olika medlemsstaternas sociala trygg
hetssystem.76 Som ovan framhållits kunde dessa se mycket skiftande ut men 
måste samordnas i de avseenden EG-lagstiftningen gjorde gällande (förord
ningarna 1408/71 och 574/72). Diskussionen inom EG/EU rörande social 
trygghet var mycket livaktig och visade den stora vikt som tillmättes migra- 
tionsfrågorna. Den fria rörligheten var en av hörnstenarna inom EG/EU. En av 
de viktigaste förutsättningarna för denna rörlighet var ett väl fungerande 
trygghetssystem.77

Den grundläggande regleringen i fråga om arbetstagares rätt att flytta mel
lan medlemsstaterna fanns, förutom i Romfördraget, i förordningen 1612/68. 
Reglerna i förordningen kompletterades av ett antal rådsdirektiv. Innebörden 
av dessa rättsakter var att rätt till vistelse och bosättning i inflyttningslandet 
tillkom den som tog anställning eller bedrev egen rörelse samt dennes familje
medlemmar, oavsett nationalitet.

Gränsdragningen mellan förordningen 1612/68 och förordningen 1408/71 
var svår att göra. Tolkningen av begreppet sociala förmåner hade stor betydel
se i det avseendet att en förmån som inte omfattades av förordningen 1408/71 
kunde omfattas av förordningen 1612/68. Medan 1408/71 samordnade syste
men för social trygghet, dvs de speciella socialförsäkringssystemen, angav 
1612/68 de grundläggande reglerna för rätt till sociala förmåner för migreran
de arbetstagare, vilket också innebar socialt bistånd enligt nationella regler. 
Välfärdssystemens olika bakgrund och utveckling hade gjort det svårt att ur
skilja en tydlig gräns mellan socialt bistånd och social trygghet. Kännetecknan
de för reglerna för socialt bistånd var att de syftade till att - oberoende av an
ställning eller tillhörighet till försäkring - garantera dem som var i behov av 
hjälp en minimistandard. Det för trygghetsförmånerna karakteristiska var i 
stället att de utgjorde rättigheter, som utgick på grund av t ex anslutning till 
ett försäkringssystem och efter klart avgränsade villkor för rätt till förmånen.

Av de områden som i detta arbete är föremål för behandling ”faller” i en 
migrationssituation det sociala biståndet följaktligen ”under” förordningen 
1612/68, medan i de flesta fall socialförsäkringarna, som i sig inkluderar med-
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icinsk vård och behandling, regleras genom förordningen 1408/71. Jag kom
mer inte i det följande att behandla dessa förordningar ytterligare utan hänvi
sar till adekvat litteratur om desamma.78 Däremot kommer vissa effekter av 
integrationen av EG-rätten att diskuteras i det följande.

78. Se exempelvis min bok Social trygghet och migration. Kommentar till förordningen 1408/ 
71, 1995 och däri anförd litteratur.
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Närrätten och försörjningsbehov





1 Försörjningsbehov under 1950- 
och 60-talen

1.1 Behovsprövat försörj ningsstöd
Den rättsliga regleringen av understöd till medborgare som saknar medel för 
det dagliga uppehället kommer att undersökas i detta kapitel. Statens uppfatt
ning om vikten av detta område fick sin konkreta gestaltning genom en både 
formellt och materiellt moderniserad lagstiftning, vars tillkomsthistoria i tiden 
omfattade ca femton år. Flera centrala utredningar hade av staten ålagts att ar
beta med rättsliggörandet av statens ansvar för de obemedlade i syfte att åstad
komma en formell och materiell rättssäkerhet för dem.

1.1.1 Fattigvårdsfrågan och arbetarfrågan
Under hela 1800-talet var fattigvårdsfrågan det stora sociala problemet. Mot 
slutet av seklet kom denna fråga att få konkurrens av en annan fråga som 
brukade benämnas ”arbetarfrågan’’.1 Medan fattigvårdsfrågan inrymde pro
blem som man brottats med under långliga tider, var arbetarfrågan något nytt. 
Den hängde ihop med industrialismen och det därur emanerade kravet på ett 
socialt skydd för de många risker som följde i industrialismens fotspår. En mo
dern socialpolitik började vid denna tidpunkt att växa fram i Europa, framför 
allt i Tyskland (se ovan), där Bismarck stiftade lagar om skydd för inkomst
bortfall till följd av arbetsskador och arbetsolycksfall, sjukdom, ålderdom 
m m. Inkomstbortfallskompensationsprincipen som kännetecknar den social- 
försäkringsmodell som än idag kallas för Bismarckmodellen kom att i hög 
grad influera svensk lagstiftning på socialförsäkringsområdet fr o m 1950 och 
framåt (se nedan avdelning III). Redan under 1800-talets slutskede diskutera
des frågan om införande av socialförsäkringar i Sverige och resulterade i bl a 
en sjukkasselag och en lag om ersättning för skada till följd av olycksfall i ar
betet.

Strävan hos staten var tvivels utan att reducera omfattningen av situationer 
som nödvändiggjorde behovsprövade förmåner, framför allt i form av fattig
vård. Olika lagar och förordningar om fattigvårdens handhavande i kommu
nerna hade avlöst varandra. 1871 års förordning, som ansågs göra de fattigas 
ställning än mer osäker än tidigare, ersattes av 1918 års lag om fattigvården. 
1918 års fattigvårdslag var ändå präglad av sin föregångare. Även om en be-

1. H Eek, Socialrätt, 1954, s 21.
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gränsad besvärsrätt hade återinförts 1918 från att inte alls ha funnits i 1871 
års förordning blev ändå fattigvården i 1918 års lag präglad av uppfattningen 
att fattigvården var en barmhärtighetsverksamhet. ”Den plikt som kommunen 
har att uppfylla är icke en plikt emot den fattige utan mot staten.”2 Staten an
sågs vara den som var förpliktad att visa barmhärtighet. Genom att en viss be
svärsrätt återinförts blev också statskontrollen något starkare i 1918 års lag 
än på sin föregångares giltighetstid, men statskontrollen var dock även fort
sättningsvis svag.

2. SOU 1974:39 s 30 f.
3. SOU 1950:11 s 27.
4. SOU 1950:11 s 27.
5. SOU 1950:11 s 27.

Fattigvården under fattigvårdslagens giltighetstid var starkt konjunktur
känslig. I högkonjunkturer blev inställningen till fattigvården liberal, medan 
den i lågkonjunkturer utvecklades i restriktiv riktning. Denna konjunktur
känslighet var dock inte unik för fattigvården under 1918-1956 utan har 
präglat lagstiftningen om social trygghet också under andra hälften av 1900- 
talet (se mer om detta nedan).

1950 års förslag till en lag om socialhjälp m m var avsett att träda i fattig
vårdslagens ställe. Den statliga utredning som stod bakom detta förslag var so- 
cialvårdskommittén. Från statligt håll anfördes som skäl mot behovsprövning 
att den krävde omfattande administration med omfattande kostnader härför 
samt medförde byråkrati och ”krångel” (se ovan a vdelning I). Staten uppfattade 
att hjälpens anpassning efter behovet kunde ha en tendens att ”minska lusten 
att spara och vara förtänksam”,3 eftersom den som sörjt för sig själv utestängs 
från de hjälpformer som vilar på behovsprövningsprincipen. Men oberoende 
av olika sociala försäkringar och bidragsförmåner måste man ha en hjälpform 
som är generell och grundad på behovsprövning. ”Hur vi än söka höja de sämst 
ställdas standard samt bygga ut socialvården med särskilda grenar för varje be
hov, så kommer det alltid på grund av de skiftande förhållandena att emellanåt 
uppstå hjälpbehov, vilka ej kunna bli avhjälpta från någon av de speciella gre
narna.”4 Med emfas framhölls att ”endast en generell och behovsprövad hjälp
form utgör garanti för medborgaren, att han i varje nödläge, vad det än må 
vara orsakat av och hur omfattande det än må vara, skall få erforderlig hjälp”.5 
Staten beslöt att kalla denna hjälpform för socialhjälp.

Vid denna tidpunkt hade staten uttryckligen bestämt sig för att skapa en 
allmän obligatorisk statlig sjukförsäkring. I och med att ett försäkringstänkan
de alltmer kom att slå igenom i statens agerande på det sociala trygghetsom
rådet, inverkade detta på synen på det behovsprövade understödet. Tidigare 
när fattigvården var den enda sociala hjälpformen, omfattade den även åld
ringsvård, sjukvård, barnavård och arbetslöshetshjälp. Men efterhand skilde 
staten ut de speciella vårdformerna och fattigvårdens huvuduppgift blev mer 
och mer att lämna behovsprövat ekonomiskt understöd. Barnavården och åld
ringsvården hade dock fortfarande sin systematiska förankring kvar inom det 
rättsområde som vid denna tidpunkt började kallas socialvård.
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Men även om staten såg det som nödvändigt att ha kvar det behovsprövade 
ekonomiska understödet var utgångspunkten för staten att bygga ut de inte be
hovsprövade hjälpformerna både på så sätt att de täckte så stort riskområde 
som möjligt och att ersättningarna blev tillräckliga.

”Men det framgår även, att vår socialvård dock icke kan erbjuda medborgaren full 
säkerhet för en viss realstandard, därest den icke innesluter en generell och behovs
prövad hjälpform. Den senare är nödvändig om man icke skall lämna många behov 
av legitim karaktär utanför. Redan därav följer att det bör vara uteslutet att söka 
begränsa hjälpformens användning genom att utrusta den med speciella egenskaper 
av sådan art, att dess mottagande blir nedsättande för den behövande. Om man gör 
så når man icke alla hjälpbehövande.”6

Av detta citat går att utläsa att social trygghet i första hand skulle skapas med 
hjälp av icke behovsprövade förmåner men att en behovsprövad förmån ändå 
måste finnas för att fånga upp alla hjälpbehövande. Ingen fick falla mellan 
maskorna i det sociala skyddsnätet. Detta kom ju att bli mycket finmaskigare 
längre fram, men det är intressant att konstatera att staten vid denna tidpunkt 
hade den bestämda uppfattningen att det var statens skyldighet att tillhanda
hålla ett så finmaskigt socialt skyddsnät som möjligt. Sättet på vilket detta 
skulle ske är också viktigt att framhålla. Det skulle vara fritt från alla egenska
per som kunde göra att det upplevdes som en ovärdig hjälpform för mottaga
ren. Detta var lätt att leva upp till när det gällde försäkringsformen men 
betydligt svårare när det gällde bidragsformen.

1.1.2 B iståndstagarna
Under åren närmast före tillkomsten av 1918 års fattigvårdslag och under hela 
dess giltighetstid byggdes som ovan framkommit ett system av sociala åtgärder 
upp, som alla hade till syfte att successivt minska området för den egentliga 
fattigvården. Före lagens ikraftträdande genomfördes behovsprövad arbets- 
löshetshjälp, ålders- och invalidpension, olycksfall i arbete m m. Genom 1924 
års barnavårdslag kom barnavårdsnämnderna att överta ansvaret för en stor 
del av de barn, som tidigare försörjts av fattigvården. Mot mitten av 30-talet 
blev befolkningsfrågan aktuell i den allmänna diskussionen, varför de sociala 
reformerna mot slutet av det decenniet i stor utsträckning kom att inrikta sig 
på åtgärder till förmån för barnfamiljerna såsom förmåner vid barnsbörd, 
stödåtgärder för att höja bostadsstandarden för barnfamiljer, fria skolmåltider 
m m. År 1947 tillkom två viktiga lagar, nämligen den om de allmänna barn
bidragen och lagen om folkpensionering. 1955 trädde sjukförsäkringsrefor- 
men i kraft (se nedan avdelning III).

Tillkomsten av dessa förmåner påverkade givetvis kretsen av fattigvårds- 
respektive socialhjälpsberättigade. Att undersöka vilka dessa var kan dels ge 
svar på hur fattigvårdslagen eller socialhjälpslagen hade fungerat, dels omtala

6. SOU 1950:11 s 28.
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vilka hjälpbehov som funnits i Sverige under 1940- och 50-talen, dvs den tid 
då arbetet med en ny lagstiftning rörande ett generellt behovsprövat försörj- 
ningsstöd påbörjades av socialvårdskommittén.

År 1938 utfördes för socialvårdskommitténs räkning en undersökning rö
rande hjälpsökande som av fattigvårdsstyrelse erhållit hjälp i hemmet eller i 
form av vård på sjukvårdsanstalt. Avsikten med undersökningen, som företogs 
i 27 städer och 350 landskommuner, var att kartlägga hjälptagarnas familje
förhållanden samt arten och storleken av olika understöd. Därjämte ville man 
ha uppgift om vilka omständigheter som föranlett hjälpbehovet. Enligt direk
tiven skulle, i likhet med vad som gällde i den årliga statistiken, endast en hjäl- 
panledning anges för varje hjälpsökande. Undersökningens resultat redovisa
des i socialvårdskommitténs betänkande ”Fattigvårdens understödsverksam- 
het”.7 De i denna undersökning angivna ”huvudorsakerna” till hjälpbehovet 
framgår av nedanstående tablå.

7. SOU 1941:29.
8. G Inghe, Monografier utgivna av Stockholms kommunalförvaltning, nr 24, 1960.
9. Stadskollegiets utlåtanden och memorial, bihang nr 86, 1960.

Huvudorsak till hjälpbehovet Antal fall i %

Sjukdom och otillräcklig arbetsförmåga 60
Arbetslöshet 17
Otillräcklig inkomst i förhållande till 
familjens storlek

13

Vård av minderåriga barn 3
Övriga orsaker 8
Summa 100

Vidare bör två undersökningar rörande socialhjälpsklientelet nämnas, båda 
avseende förhållandena i Stockholm, nämligen ”Fattiga i folkhemmet”8 och 
”Utredning angående socialhjälpen i Stockholm”.9

Den förra utförd av Gunnar Inghe omfattade 500 familjer, där huvudper
sonen var mellan 16-66 år, och som hade uppburit hemunderstöd under mer 
än 6 månader under år 1943. Ur materialet hade sålunda bortsorterats alla 
som vistades på anstalt av något slag, alla åldringar samt alla mera kortvariga 
fall. De fysiska sjukdomarna som orsak till hjälpbehovet dominerade i hög 
grad, drygt 80 %. Ungefär hälften av fallen uppvisade psykiska besvär, och i 
mellan en femtedel och en fjärdedel av fallen var det ”sociala” faktorer som 
hade skapat hjälpbehovet. Kombinationer mellan de olika orsakerna var så
lunda vanliga.

Den senare undersökningen företogs betydligt senare, nämligen år 1957, på 
uppdrag av socialnämnden i Stockholm. Undersökningen omfattade 1/20 av 
de hjälpfall, som uppburit hemunderstöd under 1957. Även denna undersök
ning uppvisade en stark dominans för sjukdom och arbetsoförmåga bland 
hjälporsakerna, 75 %.
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Fattigvården hade tidigare i stor utsträckning fått bekosta vården på sjuk- 
vårdsanstalt för hjälptagare, men allteftersom sjukförsäkringen vuxit i omfatt
ning hade denna form av hjälp minskat. Utvecklingen från mitten av 1930- 
talet framgår av nedanstående tablå hämtad från 1959 års socialhjälpsunder
sökning.10

År Antal personer med fattigvård i form av 
vård på sjukvårdsanstalt

1935 83 588
1940 78 114
1945 62 124
1950 42 755
1955 17 365
1956 13 175
1959 8 400

Tydligt var att de sjukhusvårdsfall, för vilka fattigvården tidigare betalade 
kostnaderna, till en mycket stor del utgjordes av kortvarigare sjukdomsfall. Ef
ter den allmänna sjukförsäkringens genomförande utgjordes de inom social
hjälpen kvarstående sjukhusvårdsfallen huvudsakligen av långvarigt sjuka 
(folkpensionärer med en vårdtid över 180 dagar, sinnessjuka och kroniskt sju
ka, samt andra med en vårdtid över 2 år) samt en del utlänningar.

Före 1947 års folkpensionsreform uppbar en avsevärd del av folkpensionä
rerna med inkomstprövad pension även fattigvård. I 1959 års socialhjälpsun- 
dersökning, där 1/10 av alla aktuella hjälpsökande under april månad 1957, 
dvs 5 000 personer hade fått besvara ett antal frågor, framgick att 1,2 % av 
ålderspensionärerna, 3,4 % av invalidpensionärerna och 3,8 % av kvinnor 
med änkepension uppbar socialhjälp, vilka utgjorde något mer än 20 % av 
samtliga hjälpfall i undersökningen.10 11

10. 1959 års socialhjälpsundersökning, Sveriges officiella statistik. Socialvård, Kungl Social
styrelsen 1961.

11. 1959 års socialhjälpsundersökning, Sveriges officiella statistik. Socialvård, Kungl Social
styrelsen 1961.

I samma undersökning tillhörde närmare hälften av de manliga social- 
hjälpsmottagarna sjukpenningklass 0, dvs de saknade helt inkomst eller hade 
en årsinkomst under 1 200 kr. I stort sett samma förhållande gällde kvinnor
na. En stor del av hjälptagarna kunde inte heller betraktas vara aktuella på 
arbetsmarknaden under april månad, då undersökningen genomfördes. Av 
samtliga i undersökningen utgjorde de ca 40 %. Förutom sjukdom var ar
betslöshet den viktigaste orsaken till att vederbörande inte hade något ar
bete.

Det gjordes även en enkät bland handläggarna, där de ombads ange vilken 
eller vilka omedelbara omständigheter som kunde anses ha föranlett behovet 
av socialhjälp (i april 1959).12 Sjukdom dominerade i hög grad som orsak till
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hjälpbehovet. Därtill kom otillräcklig arbetsförmåga p g a invaliditet, hög ål
der m m samt ett mindre antal fall där vederbörande ansetts böra avhålla sig 
från arbete p g a hälsoskäl.

Arbetslöshet var orsak till försörjningsbehov i nästan 13 % av fallen. Bland 
ensamma kvinnor med barn var det främst nödvändigheten att ta vård om 
minderåriga barn som skapat hjälpbehovet.

Sammanfattningsvis kan anföras att sjukdom och arbetsoförmåga var vik
tiga orsaker till ett biståndsbehov. Ett sådant uppkom också ofta i samband 
med barnafödande och barnavård. Till detta återkommes nedan i 1.2.4.

1.1.3 Socialhjälpen i 1956 års socialhjälpslag
Hur omfattande blev rättigheten i 1956 års socialhjälpslag och vilket innehåll 
fick den? Lagstiftningen kom att skilja mellan obligatorisk och frivillig social
hjälp. Obligatorisk var socialhjälpen om följande tre förutsättningar var upp
fyllda, nämligen: 1. den behövande var under 16 år, sjuk eller ålderdomssvag 
och på grund härav oförmögen till arbete eller för att återfå hälsan i behov av 
att avhålla sig från arbete; 2. medel saknades för uppehälle eller vård; och 3. 
behovet avhjälptes inte på annat sätt (§ 12).

Frivillig (§ 13) var all annan socialhjälp, t ex till arbetslösa eller för att fö
rebygga framtida hjälpbehov. Kommunen hade att bestämma de grunder, efter 
vilka frivillig socialhjälp skulle utgå. Som regel överlämnades beslutanderätten 
till socialnämnden. Förutom för tilldelandet av socialhjälp hade uppdelningen 
i obligatorisk och frivillig hjälp betydelse också i en rad andra avseenden, bl a 
förelåg rätt till ersättning av annan kommun12 13 eller av staten14 endast beträf
fande obligatorisk socialhjälp.

12. S69ff.
13. 22 §.
14. 23 §.

Vad angick förutsättningarna för att obligatorisk socialhjälp skulle utgå 
innebar socialhjälpslagen inte någon annan avvikelse från vad som gällde be
träffande obligatorisk fattigvård än att obligatorisk socialhjälp skulle utges 
även till den, som visserligen kunde försörja sig genom arbete, men som med 
hänsyn till sitt hälsotillstånd helt eller delvis borde avhålla sig från arbete, gi
vetvis under förutsättning att personen saknade medel till sitt livsuppehälle 
och behovet inte avhjälptes på annat sätt. Rätt till fattigvård hade inte före
legat förrän arbetsförmågan redan - och ofta definitivt - gått förlorad.

Oförmåga att försörja sig genom arbete medförde rätt till socialhjälp endast 
om den hade sin grund i ålderdom, sjukdom, lyte eller eljest bristande kropps- 
eller själskrafter. Oförmågan behövde inte vara total. Det räckte med att ved
erbörande saknade tillräcklig förmåga att genom arbete förskaffa sig vad som 
erfordrades till livets uppehälle.

Den obligatoriska socialhjälpen hade sålunda förebyggande karaktär. Det 
kunde gälla t ex en konvalescent, som för att undgå risken av ett återfall i sjuk-
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domen borde avhålla sig från arbete eller begränsa arbetets omfattning, eller 
en person, som befunnits lida av en sjukdom, vilken visserligen inte framskridit 
så långt att den hindrade vederbörande från att arbeta, men som kunde antagas 
komma att förvärras, såvida denne inte helt eller delvis avstod från att arbeta.

Den obligatoriska hjälpen omfattade vad som erfordrades för den enskildes 
livsuppehälle. Staten överlämnade till de tillämpande myndigheterna att från 
fall till fall avgöra, vad som med hänsyn till förhållandena på orten och hjäip- 
tagarens personliga omständigheter kunde anses erforderligt för vederböran- 
des livsuppehälle.

Frågan om viss hjälp varit obligatorisk eller inte hade varit föremål för pröv
ning i ett stort antal rättsfall under fattigvårdslagens giltighetstid. Bland annat 
på grund av att levnadsstandarden och vårdmöjligheterna efter hand förbätt
rats, varför uppfattningen om vad som var att räkna till ”livsuppehälle" och 
”erforderlig vård” kunde antas ha undergått en viss förskjutning var det vansk
ligt att säga, i vad mån den praxis, som utbildat sig vid tillämpningen av fat
tigvårdslagen kunde vara vägledande även vid tillämpningen av socialhjälpsla
gen. Men av dåtida doktrin att döma ansågs dock detta vara fallet.13

15. Se E Wahlberg - G Engström - S Wernlund, Socialhjälpslagen, 1957, s 39 ff.
16. Se L Westerhäll-Gisselsson, Sjukdom och arbetsoförmåga. Om rätten till sjukpenning, 

1983.
17. Se även avsnitt 1.2 i denna avdelning.
18. SOU 1950:11 s 212 ffochs 300 ff.

Det är iögonfallande att de hjälpsituationer som gav rätt respektive möjlig
gjorde socialhjälp låg mycket nära socialförsäkringarnas riskområden, fram
förallt sjukförsäkringen, ålderspensionen och arbetslöshetsförsäkringen. Så 
var exempelvis både begreppen sjukdom och arbetsoförmåga,15 16 som samtidigt 
blev centrala begrepp för rätten till sjukpenning enligt 1955 års sjukförsäk
ringslag fortfarande betydelsefulla i socialhjälpssammanhang (liksom tidigare 
i fattigvårdsavgöranden).17

1.1.4 De rättsliga aktörerna

1.1.4.1 Socialhjälp - en statlig eller kommunal uppgift?
Socialvårdskommittén tog 1942 i sitt betänkande nr VI angående socialvår
dens organisation m m ställning till frågan om huvudmannaskapet för social
hjälpen liksom till frågan om statsbidrag till denna.18 Kommittén övervägde 
att låta staten eller landstingskommunen vara huvudman men fann sig inte 
kunna förorda något av dessa alternativ, inte heller att låta härads- eller pas- 
toratsindelningen tjäna som underlag. Det fanns därför enligt kommitténs me
ning ingen annan väg att gå än att i princip behålla primärkommunerna som 
huvudmän för socialhjälpen. Den kostnadsutjämning som utgjort det huvud
sakliga motivet till tidigare yrkanden om förändring av huvudmannaskapet 
ansågs kunna vinnas genom att betydande statsbidrag lämnades till kommu
nerna för verksamheten.
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Kommunerna hade redan från början till uppgift att handlägga två slags uppgifter. Dels 
var de genom speciallagstiftning ålagda att handha vissa frågor, dels fick de enligt ett 
allmänt kompetensstadgande rätt att även i övrigt ”sköta sina egna gemensamma ord
nings- och hushållningsangelägenheter” enligt bestämmelser i 1982 års kommunalför
ordning. Kommunerna gavs också en rätt att ta upp skatt av kommunmedlemmarna 
för att finansiera sin verksamhet. För att säkerställa att kommunernas handlande höll 
sig inom det tillåtnas gränser kunde de kommunala besluten överklagas genom laglig- 
hetsprövning. Dessa omständigheter, dvs självbestämmanderätten, självbeskattnings- 
makten och det kommunala besvärsinstitutet etablerades redan i 1862 års 
kommunalförordningar. Här användes som ovan framkommit ordet "sina”, vilket an
gav att den verksamhet som en kommun bedrev skulle ha anknytning till det egna geo
grafiska området eller till de egna medlemmarna, den s k lokaliseringsprincipen.

Genom 1862 års kommunalförordningar tillskapades ca 2 500 kommuner på lokal 
nivå och som en särskild kommuntyp en landstingskommun i varje län. I samband med 
rösträttsreformerna 1907/09 och 1918 vidgades kommunernas kompetens och beslut
skapacitet. Detta möjliggjorde en partipolitisering, som på sikt fick genomgripande 
konsekvenser för hela kommunalpolitiken. Efter 1932 skedde en social och ekonomisk 
utveckling med betydande nya uppgifter för kommuner och landstingskommuner. Ef
ter andra kriget fortsatte denna. År 1946 beslutade riksdagen om en storkommunre- 
form som genomfördes 1952. Antalet kommuner minskade för att i skrivande stund 
utgöra 288. Medan staten ända fram till mitten av 1950-talet svarade för större delen 
av den offentliga verksamheten, har tillväxten därefter till övervägande del skett på det 
kommunala och landstingskommunala området. Under 1950-talet skedde en årlig till
växt i fasta priser med drygt 5 % och 8 % under slutet av 1960-talet.

Den kraftiga expansion som kännetecknat den kommunala sektorn berodde inte så 
mycket på att uppgifter som tidigare ombesörjdes av staten överförts till kommun eller 
landstingskommun. I stället hade expansionen till stor del sin grund i att sådana verk
samhetsområden som redan i början av 1900-talet åvilade kommunerna och lands
tingskommunerna vuxit såväl i omfattning som till sitt innehåll. Kommunerna och 
landstingskommunerna tog även på sig nya uppgifter. En del av de uppgifter som kom
munerna tidigare utförde inom ramen för sin allmänna kompetens gjordes genom spe
ciallagstiftning obligatoriska.19

19. SOU 1996:129 s 15.
20. SOU 1950:11 s 390 ff.

Men samtidigt som socialvårdskommittén stannade för att kommunerna 
skulle handha socialhjälpen,20 konstaterade man, att de flesta kommuner var 
för små för denna uppgift. Det var nödvändigt med antingen en genomgripan
de kommunal nyindelning eller bildandet av specialkommuner för socialvård 
(och hälsovård), s k socialvårdskommuner. Kommittén kom också med ett för
slag avseende de sistnämnda men detta gick inte igenom. 1946 utfärdades en 
lag rörande en ny indelning av landet i borgerliga kommuner, som först skulle 
vara slutförd 1950 men blev uppskjuten till 1952. Innan dess kunde i alla hän
delser en ny socialhjälpslag inte träda i kraft. Kommittén föreslog också inrät
tandet av en socialnämnd, som skulle ha en central ställning inom kommunens 
socialvård och handlägga ärenden om socialhjälp.

Som ovan anförts föreslog socialvårdskommittén att kommunerna som hu
vudmän för socialhjälpen skulle erhålla betydande statsbidrag. Kommittén an
såg att en hjälpform av socialhjälpens natur principiellt utan tvivel vore en 
statsuppgift. Men med hänsyn till faran för en alltför bunden administration
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och riskerna för missbruk ansåg kommittén inte att det var lämpligt att staten 
övertog det faktiska handhavandet av socialhjälpen.21 När kommunerna före
slogs bli huvudmän var detta inte föranlett av att socialhjälpen i och för sig be
traktades som en kommunal uppgift utan skälen var enbart av praktisk natur. 
Vid övervägande av statsbidragets storlek var det endast dessa praktiska skäl 
som skulle tillmätas betydelse i motsats till vad som gällde under fattigvårds- 
lagstiftningens tid. Man hade då betraktat denna verksamhetsgren som kom
munal och motiverat statsbidraget med behovet av kostnadsutjämning.

21. SOU 1950:11 s 300.
22. SOU 1950:11 s 303 ff.
23. SOU 1950:11 s 319.
24. SOU 1950:11 s 15.

Socialvårdskommittén föreslog att statsbidrag skulle utgå efter enhetliga 
grunder för alla slag av socialhjälp, vidare att statsbidrag skulle utgå till kom
munens utgifter för socialhjälp utan hänsyn till frågan på vad sätt kommuner
na bestritt dessa utgifter.22 Det var också socialvårdskommitténs uppfattning 
att principen om statsbidragets variering efter antalet skattekronor per invå
nare skulle vinna tillämpning med avseende på socialhjälpen.

Den starka statliga kopplingen framkom även i ett annat sammanhang 
nämligen att, vid allvarligare anmärkningar mot en kommuns skötsel, bidraget 
från staten kunde nedsättas.23 Kommittén ville dock inte ge några regler för 
dylika avvikelser från den bidragsprocent som de med hänsyn tagen till antal 
skattekronor och invånareantal. Statsbidrag söktes hos och beviljades av läns
styrelsen och det ankom alltså i första hand på denna att tillämpa bestämmel
sen om nedsättning. För den händelse länsstyrelsen beslutade nedsättning och 
kommunen besvärade sig, insändes besvären till socialstyrelsen, som med eget 
yttrande överlämnade ärendet till Konungen. Om en länsstyrelse underlät att 
nedsätta statsbidraget, trots att socialstyrelsen ansåg att så borde ske, hade so
cialstyrelsen befogenhet att hos Konungen begära prövning av länsstyrelsens 
beslut.

Statens intresse av att övervaka socialhjälpsverksamheten var organiserad 
så, att länsstyrelserna fungerade som statens förlängda arm med befogenhet 
att ålägga socialnämnderna att utge socialhjälp och föreskriva att socialhjälp 
skulle utgå i viss form. Länsstyrelserna skulle fungera som en socialnämnd för 
hela länet enligt socialvårdskommitténs förslag.24 I denna del blev förslaget 
också gällande rätt (se nedan mer härom).

Högsta tillsynen över socialhjälpsverksamheten skulle enligt social
vårdskommittén utövas av en statlig myndighet, socialstyrelsen. I detta sam
manhang kan omtalas att socialvårdskommittén för första gången lanserade 
idén om en högsta dömande special domstol i sociala mål, nämligen den s k so- 
cialöverdomstolen, som skulle vara förlagd vid socialstyrelsen. Besvär över 
länsstyrelsernas beslut i socialhjälpsfrågor skulle alltså gå dit. I socialstyrelsen 
skulle inrättas en överdirektörsbefattning, vars innehavare skulle vara en högt 
kvalificerad jurist. Vederbörande skulle vara ordförande i socialöverdomsto- 
len och administrativ chef för den domstolsavdelning som skulle finnas inom
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socialstyrelsen för förberedande av målens handläggning i domstolen.25 Detta 
förslag kom dock aldrig att gå igenom. I stället kom en försäkringsdomstol att 
inrättas i början av 1960-talet, till vilken domstol jag återkommer nedan. I ett 
rättsstatsperspektiv, där fristående, självständiga domstolar utgör ett synner
ligen centralt moment vore en domstolslösning med nära koppling till ett stat
ligt verk eller en statlig myndighet inte en helt lämplig lösning med tanke på 
en alltför stor risk för sammanblandning med statliga intressen.

25. SOU 1950:11 s 15.
26. S 73 f.
27. Prop 1955:177 s 73 f.

I prop 1955:177 framhöll departementschefen26 den starka kritik som so- 
cialvårdskommitténs förslag rönt när det gällde socialhjälpens finansiering. 
Remissinstanserna hade framhållit att kommitténs utgångspunkt att social
hjälpen var en statsuppgift saknade historiskt underlag. Fattigvården var av ål
der en socknens angelägenhet och ”således av rent kommunal karaktär". Ge
nom kommunindelningsreformen och genom antagandet av en ny kommunal
lag 1955 hade kommunerna fått större ekonomisk bärkraft, varför man 
ifrågasatte om det överhuvudtaget förelåg något behov av statsbidrag till soci
alhjälpen. En mer vägande invändning var att förekomsten av statsbidrag skul
le medföra statskontroll och centraldirigering med därav följande detaljregle
ring och inskränkning i den kommunala självbestämmanderätten. Man peka
de också på ökade administrationskostnader.

Från statligt håll fann man att det inte var läge att gå emot uppfattningen 
att socialhjälpen var en kommunal angelägenhet. Departementschefen instäm
de därför i kritiken och fann att skäl saknades att frångå det då gällande sys
temet att det var kommunerna som skulle stå för finansieringen av socialhjäl
pen med vissa undantag.

Ett karakteristiskt drag i 1918 års fattigvårdslagstiftning var som ovan 
framkommit att kommunerna hade en i det närmaste full frihet att bevilja fat
tigvård i den utsträckning de själva fann lämpligt. Tack vare denna obunden
het kunde de mest skiftande behov tillgodoses och hjälpen differentieras efter 
omständigheterna i varje särskilt fall. Detta ansåg departementschefen vara 
mycket vällovligt och fann att den påtagligt minskade handlingsfrihet för 
kommunerna som socialvårdskommittén föreslog inte gick att förena med en 
lagstiftning, som syftade till att lämna hjälp utan hänsyn till vad som förorsa
kat hjälpbehovet.27 Det främsta skälet till att kommittén velat beskära kom
munernas handlingsfrihet var dock det av kommittén föreslagna finansierings
systemet. I och med att förslaget om statsbidraget till socialhjälpsverksamhe- 
ten inte gick igenom, förföll skälet att katalogisera de olika hjälpbehoven.

Att kommunerna dock inte agerade så fritt och obundet som departements
chefen ville göra gällande framgår av vad som anförs i de följande avsnitten.
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1.1.4.2 Betalningsansvarig kommun
Enligt 1918 års fattigvårdslagstiftning gällde som huvudregel, att svensk med
borgare ägde hemortsrätt i det fattigvårdssamhälle, inom vilken hon eller han 
senast varit mantalsskriven utan att ha under det år, som mantalsskrivningen 
avsåg, kommit i åtnjutande av sådan fattigvård som inverkade på förvärv av 
hemortsrätt. Så var fallet om vederbörande erhållit fattigvård av annat fattig
vårdssamhälle än där denne just blivit mantalsskriven. Följden blev då att 
mantalsskrivningen inte grundade någon hemortsrätt.

Hemortsrättsreglerna i fattigvårdslagen utsattes får en massiv kritik från 
olika håll och staten fann att denna kritik var berättigad. I prop 1955:177 står 
följande att läsa:

”1 den offentliga debatten hade särskilt framhållits såsom olämpligt att kvinna med 
minderåriga barn, vilka fötts utom äktenskapet, genom äktenskap erhöhe mannens 
hemortsrätt, samt att barnen förty erhöhe samma hemortsrätt. Denna innebörd av 
gällande bestämmelser föranledde anstiftande av s k fattigvårdsäktenskap. Till mot
verkande av dylika manipulationer med hemortsrätten hade föreslagits, att, om 
kvinna med minderårigt barn inginge äktenskap och barnet under det år, äktenska
pet blivit ingånget, erhållit fattigvård eller varit föremål för sådan åtgärd från bar
navårdsnämnden, som utgjorde hinder för förvärv av hemortsrätt, barnet skulle 
behålla den hemortsrätt det ägde, då modern ingick äktenskapet. - Som en generell 
anmärkning mot nuvarande hemortsrättsregler liksom mot hemortsrättssystemet 
som sådant hade - fortsätter kommittén - ofta anförts, att de främjade uppkomsten 
av en osund anda och misstänksamhet i det interkommunala umgänget. Kommu
nerna underkastade ärendena en byråkratisk och formalistisk prövning, vore obe
nägna att göra medgivanden, som kunde öka deras försörjningsbörda, och 
misstänkte gärna förekomsten av manipulationer av ett eller annat slag från andra 
kommuners sida i syfte att undslippa kostnaderna för en persons underhåll och 
vård. Tendenser till rättshaveri vore icke sällan märkbara. Ett ofta uppmärksammat 
förhållande vore därjämte, att nuvarande hemortsrättssystem och hemortsrättsreg
ler föranlett tvister mellan kommuner liksom mellan kommuner och enskilda i en 
betydande omfattning.”28

Hemortsrättsreglerna hade ursprungligen haft som syfte att åstadkomma en 
lämplig fördelning av socialhjälpskostnaderna mellan rikets olika kommuner. 
De skulle bygga på verklig samhörighet mellan kommunen och den hemorts- 
rättsberättigade. Samhörigheten manifesterade sig i ett ansvarstagande gent
emot en behövande av de andra kommunmedlemmarna. Hemortsrätten hade 
sitt ursprung i ett solidaritetstänkande samtidigt som de bördor som var en 
följd av detta synsätt skulle fördelas så rättvist som möjligt mellan kommuner
na. Det samhälle som fanns på 1950-talet hade dock mycket litet gemensamt 
med det som fanns vid tillkomsten av 1918 års fattigvårdslag.

Detta påtalades också av både socialvårdskommittén och departementsche
fen. En faktisk samhörighet av det här slaget var omöjlig att tänka sig med 
hänvisning till industrialiseringen, förbättrade kommunikationer och ökad 
rörlighet. I propositionen framhölls att p g a dessa förhållanden var den gene-

28. S 140.
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relia, behovsprövade hjälpformen liksom socialvården ”principiellt” en stats- 
uppgift,29 en uppfattning som kommittén framfört redan i början av 1940-ta- 
let. Departementschefen menade att rättviseskälet kommuner emellan hade 
förlorat i betydelse i och med den förändrade kommunindelningen. Den stora 
mängden av småkommuner med ringa folkmängd och liten ekonomisk bär
kraft fanns inte längre.

29. Prop 1955:177 s 140.
30. Se A Bruzelius - G Engström - A Åström, Handbok för socialnämnden, Sociallagarna II, 

1961, s 101 ff.
31. Prop 1955:177 s 222.

1 1956 års lag om socialhjälp kom därför varken uttrycket hemortsrätt eller 
ersättningskommun att användas utan man skrev om texten istället. Anknyt
ningen till kommunen blev mantalsskrivningen. Som huvudregel gällde att en 
kommun som lämnat obligatorisk socialhjälp (se nedan) till en hjälpbehövan- 
de, som var svensk medborgare men inte mantalsskriven i den kommunen, 
hade rätt att få ersättning för sina utgifter från mantalsskrivningskommunen 
(22 § första stycket). Om vederbörande inte var mantalsskriven i en kommun 
för det år hjälpen utgivits, fick kommunen ersättning av staten. Detta gällde 
också om den hjälpbehövande var utländsk medborgare (23 § ). Ersättning ut
gick med det belopp som kommunens kostnader skäligen kunde beräknas till 
(24 §). När det gällde beräkningen av kostnader för ”vanlig” socialhjälp till 
enskild i form av mat, bostad, bränsle, el, kläder, inventarier osv hade på kom
munalt initiativ överenskommelse träffats om storleken av den ersättning som 
skulle utgå kommuner emellan. Den var fastställd av Svenska socialvårdsför- 
bundets taxedelegation och omfattades av nästan samtliga kommuner i landet. 
Nämnas kan att staten hade förordnat om en särskild vårdtaxa enligt social
hjälps- och barnavårdslagarna att gälla fr o m 1957. Den gällde vård på olika 
slags sjukhus och på ålderdomshem.

Socialhjälpslagen innehöll också särskilda regler om processförfarandet i 
mål mellan kommuner om ersättning för lämnad socialhjälp (25-29 §§). En 
genomgång av rättstillämpningen visar att antalet sådana mål var mycket om
fattande och betydligt fler än enskildas överklaganden.30 Även sjukvårdsin
rättningar o dyl, som lämnat vård åt någon som kunde antas ha rätt till soci
alhjälp, fick föra talan mot den betalningsansvariga kommunen enligt samma 
regler som gällde processer mellan kommuner. Utbetalande kommun ägde 
också att kräva åter av enskild. I 33 § reglerades hjälptagares skyldighet att 
återbetala obligatorisk socialhjälp och i 34 § hjälptagarens skyldighet att åter
betala frivillig socialhjälp. Huvudregeln var att obligatorisk socialhjälp inte 
var återbetalningspliktig annat än i vissa bestämda situationer, medan i prin
cip det motsatta förhållandet rådde vid frivillig socialhjälp. Lagtexten kunde 
dock tolkas så att det stod kommunerna fritt att efter egen prövning avgöra 
om återbetalning skulle ske eller inte, eftersom det stod dem fritt att avgöra om 
socialhjälp skulle utgå eller inte. Detta framhölls av departementschefen på 
följande sätt:31
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”Det synes mig med hänsyn härtill mest konsekvent att också överlåta åt kommu
nerna att bestämma, om hjälpen helt eller delvis skall återbetalas. Även ur andra 
synpunkter synes denna lösning vara att förorda. Jag syftar härvid särskilt på att 
den frivilliga hjälpen i stor utsträckning kommer att få förebyggande karaktär och 
att den i många fall kan innebära en betydande kapitalinsats från samhällets sida, 
t.ex. för att starta en rörelse, inköpa en arbetsmaskin e.dyl. I dessa fall kan det, så
som kommittén framhåller, vara klokt att ge hjälpen som ett förlagslån, enär hela 
syftet med åtgärden skulle kunna äventyras, om vederbörande finge på egen hand 
disponera över hela kapitalbeloppet utan återbetalningsskyldighet. I andra fall, då 
frivillig hjälp lämnas, framstår det säkerligen som mindre motiverat att föreskriva 
återbetalningsskyldighet. Förhållandena är emellertid så skiftande, att det knappast 
torde vara möjligt att på ett tillfredsställande sätt lösa hithörande spörsmål genom 
detaljerade lagbestämmelser. Då fråga är om vuxna hjälpbehövande bör det därför 
enligt min mening överlämnas åt kommunerna att liksom hittills fritt pröva, inte 
bara om frivillig hjälp skall utgivas utan även huruvida meddelad hjälp av denna ka
raktär skall vara förenad med återbetalningsskyldighet. En dylik frihet för kommu
nerna bör vara ägnad att vidmakthålla och stärka intresset för att sätta in den 
förebyggande socialhjälpen på ett så tidigt stadium som möjligt.”

Om kommun krävt den enskilde på ersättning enligt 33 och 34 §§ och denne 
inte betalade ”godvilligt", kunde kommunen hos länsstyrelsen i det län, där 
den enskilde hade att svara i tvistemål, föra talan om utbekommande av er
sättningen (39 §). I de allra flesta fall innebar det att talan fördes hos den läns
styrelse, där den enskilde var mantalsskriven.

Reglerna om återbetalningsskyldighet hade delvis givits en folkuppfostran- 
de funktion. Huruvida reglerna hade haft någon betydelse härvidlag är svårt 
att säga. Däremot var det ganska påtagligt att ifrågavarande regler haft en an
nan folkpsykologisk effekt, som måhända inte varit förutsedd vid lagens till
komst. Efter hand som socialvården byggts ut med nya hjälpformer, vilka inte 
förknippats med återbetalningsskyldighet, hade den i princip oinskränkta 
skyldigheten att betala tillbaka erhållen fattigvård alltmera kommit att fram
stå som en kvarleva från äldre tid. Återbetalningsskyldigheten hade medverkat 
till att diskreditera fattigvården som hjälpform betraktad och i vida kretsar 
skapa motvilja mot att anlita denna hjälpform. Detta var en av anledningarna 
till att återkravsrätten med åren kommit att begagnas med allt större försiktig
het. Utvecklingen hade i själva verket gått så långt, att återkrav i de flesta kom
muner endast skett i undantagsfall.

Av det nu anförda framgår att staten i socialhjälpslagen styrde uppdelning
en av betalningsansvaret mellan olika offentliga organ och enskilda. Kommu
nen var den som var primärt ansvarig i förhållande till den enskilde. När det 
gällde det sekundära ansvaret kom staten med sitt betalningsansvar att funge
ra som en "uppsamlare” av ansvar, då detta inte kunde förläggas på någon an
nan. Eftersom socialhjälpen ansågs vara en hjälp till självhjälp, var huvudre
geln en återbetalningsskyldighet för biståndstagaren. Om kommunen inte 
kunde eller inte ville återkräva den enskilde eller staten, fick kommunen också 
stå för slutansvaret.

Sammanfattningsvis var det alltså en kommunal uppgift att sörja för att den 
som vistades i kommunen och befanns vara i behov av hjälp skulle erhålla so-
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cialhjälp. I så måtto var socialhjälpsverksamheten en kommunal angelägenhet, 
åtminstone primärt. Vistelsekommunen kunde inte vägra att lämna hjälp av 
den anledningen att den behövande var kyrk- eller mantalsskriven i annan 
kommun eller att denne saknade svenskt medborgarskap. Vistelsekommun 
kunde dock få ersättning för lämnad socialhjälp av mantalsskrivningskommu- 
nen eller av staten enligt ovan.

1.1.4.3 Statens uppgifter
Om nu ansvaret för socialhjälpen i första hand lades på kommunerna, vilken 
roll kom då staten att spela? I doktrinen såg man på följande sätt på staten och 
dess ansvarsområden.

”Socialpolitiken är i sin helhet statsdirigerad. Den grundar sig på lagstiftning. Den 
följer riktlinjer, som komma till uttryck i offentliga utredningar, propositioner och 
utlåtanden av riksdagsutskott samt direktiv givna av Kungl. Maj:t och statliga verk. 
Den står också under kontinuerlig tillsyn av statliga organ. Kommunernas uppgifter 
’på fältet’ äro visserligen omfattande - de sociala åtgärderna vidtagas i stor omfatt
ning inom ramen för den kommunala verksamheten - men de utföras i allmänhet 
för statens räkning.”32

Statens roll blev alltså att utöva tillsyn och att ombesörja besvär över kommu
nens beslut. Dessa båda institut kom att innehållsmässigt ligga mycket nära 
varandra.

Liksom under fattigvårdslagens giltighetstid utövades tillsynen över social
hjälpsverksamheten inom varje län av länsstyrelsen. Länen var statligt regio
nala enheter, vars styrelse var anförtrodd åt en landshövding, statens represen
tant i regionen. Länsstyrelsen hade både rätt och plikt att ålägga kommuner 
inom länet, vilka underlät att lämna socialhjälp, där sådan var obligatorisk, 
dvs den enskilde hade en legal rättighet att få socialhjälp, att fullgöra denna 
skyldighet som ålåg dem. Länsstyrelserna hade också att vidta erforderliga åt
gärder för att avhjälpa annat missförhållande. Detta reglerades i social
hjälpslagen 52 § men också i länsstyrelseinstruktionen från 1953, som ersattes 
av en ny sådan 1958. Envar hade rätt att göra anmälan om att ett sådant miss
förhållande förelåg, t ex som att vederbörande inte hade fått den socialhjälp 
som denne hade rätt till enligt 12 § första stycket. En sådan anmälan kunde 
göras när som helst. Om länsstyrelsen hade fått en anmälan om att kommunen 
inte skötte sina åligganden inom socialhjälpsverksamheten, hade länsstyrelsen 
att påtala detta för kommunens socialnämnd och tillhålla denna att fullgöra 
sin skyldighet.

Den som beslutet rörde hade också besvärsrätt. Länsstyrelsen var första 
besvärsinstans. Enligt 1954 års lag om besvärstid vid talan mot förvaltande 
myndighets beslut var besvärstiden fem veckor för menighet och tre veckor 
för annan klagande. Om en enskild klagade över ett beslut rörande social-

32. H Eek, Socialrätt, 1954, s 47.
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hjälp jämlikt 12 § första stycket inom besvärstiden, uppfattades detta som ett 
överklagande och länsstyrelsen fattade då ett eget beslut som måste verkstäl
las av socialnämnden i kommunen (om förfarandet i socialhjälpsmål, se ne
dan).

Länsstyrelserna biträddes i sin tillsynsverksamhet av statens socialvårds- 
konsulenter (52 § första stycket). Landet var indelat i tretton socialvårdsdis- 
trikt, inom vilka socialvårdskonsulenterna hade att verka med utgångspunkt 
från en fast stationeringsort.33 Socialvårdskonsulenternas åligganden reglera
des i K Instr 1960 för landets socialvårdskonsulenter. Där framgick att social
vårdskonsulenterna skulle biträda länsstyrelserna men även avge yttranden, 
vara föredragande, delta i handläggning m m. Därtill kom skyldighet att läm
na upplysningar och råd åt socialnämnder, att göra inspektionsresor inom di
striktet, besöka hem och anstalter inom kommunen, granska av socialnämn
den vidtagna socialhjälpsärenden, granska handlingar och anstaltsvård m m.

Statens tillsyn genom socialvårdskonsulenterna var mycket omfattande. 
Statens insyn gällde alla delar av socialhjälpsverksamheten. Konsulenterna 
skrev utförliga årsberättelser som lämnades in till respektive länsstyrelse. Alla 
årsberättelserna skickades sedan samtidigt till socialstyrelsen för utvärdering 
av socialhjälpsverksamheten i länen. Genom att tillsynen skedde på regional 
nivå innefattande lokala tillsynsåtgärder var statens makt över socialhjälps
verksamheten detaljerad och därmed stor.

Tillsynen på regional och lokal nivå förstärktes av den nationella upplys
ningsverksamhet som socialstyrelsen utövade. Socialstyrelsen hade att med bi
träde av statens socialhjälpsinspektör genom råd och upplysningar verka för 
att socialhjälpsverksamheten ordnades och utvecklades på ett ändamålsenligt 
sätt. Under förarbetena till socialhjälpslagen övervägdes att göra socialstyrel
sen till ett centralt tillsynsorgan för socialhjälpsverksamheten i riket med rätt 
för styrelsen att utfärda bindande anvisningar för verksamhetens bedrivande. 
Tanken härpå avvisades emellertid med motiveringen, att den personkategori, 
som kom i fråga för socialhjälp, var alltför heterogent sammansatt samt verk
samhetens art och medel alltför skiftande för att en central ledning av verk
samheten skulle vara erforderlig eller ens möjlig. Socialstyrelsen tillerkändes 
därför inte andra befogenheter än som hade tillkommit densamma enligt fat
tigvårdslagen, dvs att genom råd och upplysningar verka för att socialhjälps
verksamheten ordnades på ett ändamålsenligt sätt. Denna uppgift skulle full
göras bl a genom att styrelsen utgav ”Råd och anvisningar i socialvårdsfrå- 
gor”. Frågor, som angick socialhjälpsverksamheten, handlades på social
styrelsens socialvårdsbyrå, vars chef tillika var socialhjälpsinspektör.

33. KK 1960 om rikets indelning i socialvårdsdistrikt.
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1.1.4.4 Beslutsfattande organ

1.1.4.4.1 Förfarandet i fattigvårdsmål
Fattigvården innehöll uppgifter som lagts på kommunerna som huvudmän 
samtidigt som staten åtagit sig en stor del av det ekonomiska ansvaret. Trots 
detta uppfattades kommunerna i doktrinen såsom självförvaltningssamhäl- 
len.34 I doktrinen påtalades att uppgifter som hade karaktären av välfärdsan- 
gelägenheter endast kunde handhas av kommunen med stöd av särskilt be
myndigande i lag och att det därför var egendomligt ”att man i den socialpo
litiska diskussionen gång efter annan påträffar uppgifter om de påtagliga 
skillnaderna i olika kommuners ’sociala standard’ och om skiljaktigheter i oli
ka kommuners socialpolitiska program”.35 Hela förklaringen torde inte ligga 
i att kommunerna inom ramen för sitt fakultativa område kunde åstadkomma 
standardhöjningar, vilket kunde förklara skillnaderna. Även den obligatoriska 
lagregleringen i fattigvårdslagen och socialhjälpslagen var otvivelaktigt utfor
mad så, att den gav ”kommunerna ett visst svängrum i valet av lämpliga me
toder för uppgifternas fullgörande”.36

34. H Eek, Socialrätt, 1954, s 48.
35. H Eek, Socialrätt, 1954, s 52.
36. H Eek, Socialrätt, 1954, s 52.
37. SOU 1942:56 s 171.
38. H Sundberg, Förvaltningsrättslig specialprocess, 1944, s 11.

Socialvårdskommittén påpekade vidare att svensk fattigvård hade en starkt 
splittrad organisation. Detta gällde både i förhållande till primärkommunerna 
och läns- och centralinstanserna.37 I doktrinen skyllde man på ”författnings- 
skrivarnas bristande kännedom om förvaltningsrätten och dess principer” och 
att detta ”alltför ofta medfört, att man förbisett behovet, ur rättssystematisk 
och därmed rättssäkerhetssynpunkt, av att likformighet och enhetlighet i pro- 
cessuellt hänseende upprätthållas, så långt ej särskilda förhållanden inom ett 
visst förvaltningsområde nödvändiggöra avvikelser!”38

Avsikten med förfaranderegler i sociala mål och ärenden var att skapa ga
rantier för riktig och enhetlig lagtillämpning. Denna uppfattning framkom 
mycket påtagligt på 1940- och 50-talen i den juridiska doktrinen. Det ovan
nämnda svängrummet talade dock emot en enhetlig rättstillämpning. Det var 
otvivelaktigt så att möjligheterna för sociala myndigheter och organ att laga 
efter läglighet var tämligen omfattande. Orsaken härtill angavs vara att alla 
ärenden hade sin särprägel och egenart och den ena individens hjälpbehov var 
inte den andras likt. Vidare handhades förfarandet i första instans inte av ju
rister utan av tjänstemän som hade skiftande kunskaper om olika sociala mil
jöer inom kommunen, hur arbetsförhållandena gestaltade sig osv. Ytterligare 
en förklaring ansågs vara att det var en medveten hållning hos lagstiftaren, att 
socialförvaltningen skulle fungera med viss skönsmässighet och frihet. Det 
skulle vara en skillnad mellan första instansförfarandet och förfarandet i an
dra instans. Förfarandet hos en fattigvårdsstyrelse eller en socialnämnd skulle 
inte kännetecknas av samma formbundenhet och konsekvens som fallet var
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hos en länsstyrelse. Samtidigt framhölls att det ingalunda var lagstiftarens me
ning att socialförvaltningens frihet skulle vara obegränsad. Kravet på legalitet 
satte stopp för detta.39

39. H Eek, Socialrätt, 1954, s 60.
40. Om dessa regler, se H Sundberg, Förvaltningsrättslig specialprocess, 1944, s 128-145.
41. H Sundberg, Förvaltningsrättslig specialprocess, 1944, s 145 f.
42. H Sundberg, Förvaltningsrättslig specialprocess, 1944, s 149.

Hur gestaltade sig fattigvårdsprocessen? De allra flesta förfarandereglerna 
gällde ersättningskrav av kommun mot kommun, av myndighet eller anstalt 
mot kommun, av kommun mot enskild, av kommun mot staten och av kom
mun mot landstingskommun.40 De mål som den enskilde överklagade kallades 
allmänna fattigvårdsmål (FvL 78:1 §). Besvären kunde gälla beslut då fattig
vård vägrats eller avse formen för fattigvården. Det måste dock vara fråga om 
ett formellt beslut. Besvärsrätt hade ”den som beslutet rörer”. Därmed avsågs 
i första hand den nödställde själv eller dennes legale ställföreträdare, såsom 
barnavårdsman eller förmyndare. Klagorätten var dock inte inskränkt till de 
nu nämnda. Även andra, som kunde anses äga ”intressentställning”, ansågs 
berättigade att överklaga fattigvårdsstyrelsens beslut. En utomstående var så
lunda berättigad att begära fattigvård åt en person, som hon eller han tagit sig 
an. Vederbörande ansågs även kunna anföra besvär över fattigvårdsstyrelsens 
beslut i anledning av hennes eller hans egen begäran. I praxis hade den regeln 
utbildat sig, enligt vilken en enskild person, som hade omhändertagit en nöd
ställd, kunde föra talan om ersättning för vård, som vederbörande redan läm
nat den enskilde.41

Länsstyrelsen i fattigvårdsstyrelsens län var besvärsmyndighet. Länsstyrel
sens bifall till besvären kunde användas som exekutionstitel gentemot fattig- 
vårdsstyrelsen. Besvärsinstitutets betydelse var i realiteten väsentligt begrän
sad genom den anmälningsrätt, som enligt 78:2 § tillkom envar. Försummad 
besvärstid medförde alltså inte förlorad möjlighet att erhålla fattigvård enligt 
1 §, enbart förlorad klagotid. Anmälningsmöjligheten kunde även användas 
av den, som inte var besvärssubjekt. Hade fattigvårdsstyrelsen inte meddelat 
ett formellt och sålunda överklagbart beslut, stod denna väg öppen.42

Besvär över länsstyrelsens beslut fullföljdes jämlikt FvL 81:1 § hos kam
marrätten. Besvärssubjekt var den som var missnöjd. Det kunde endast den 
vara som varit part i målet hos länsstyrelsen. Fullföljdstiden var trettio dagar. 
Nya yrkanden i huvudsaken kunde inte göras, vilket innebar att man följde in
stansordningens princip. Kammarrätten var högsta instans i de mål som den 
handlade.

1.1.4.4.2 Förfarandet i socialhjälpsmål
Sedan socialvårdskommittén avgav sitt förslag rörande socialhjälpens kom
munala administration, hade en ny kommunallag antagits, vilken trätt i kraft 
1955. Den nya lagen innebär bl a, att en för stad och land enhetlig organisa
tion skapats för den centrala kommunalförvaltningen och dess ledning. I varje
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kommun fanns sålunda en styrelse, som i landskommun utgjordes av kommu
nalnämnden och i stad i regel av drätselkammaren. Styrelsen ledde förvalt
ningen, tog erforderliga initiativ och hade överinseende över övriga nämnders 
verksamhet. I lagen fanns upptagna åtskilliga organisatoriska föreskrifter för 
kommunens styrelse. I förarbetena till lagen uttalade föredragande departe
mentschefen43 att kommunerna borde åtnjuta största möjliga frihet att ordna 
sin förvaltning och sina verksamhetsformer med hänsyn till skiftande lokala 
behov. Samtidigt underströks, att det var önskvärt att de bestämmelser om den 
kommunala förvaltningsorganisationen som fanns upptagna i specialförfatt
ningar, i möjligaste mån anpassades efter den nya kommunallagen. Riksdagen 
fann det vara av största vikt för vinnande av enkla och rationella arbetsformer 
i den kommunala förvaltningen, att en sådan anpassning skedde så snart som 
möjligt.44 Detta gällde också handhavandet av socialhjälpen.

43. Prop 1953:210.
44. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 22/1953.
45. Se även 1955 års lag om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunalfullmäk

tige m m.

I varje kommun skulle finnas en socialnämnd. Staten tillät alltså inte kom
munerna att uppdra åt något annat kommunalt organ att fullgöra de uppgif
ter, som enligt lagen ankom på socialnämnden. De skilda meningsinriktningar 
som var företrädda i kommunens fullmäktige gavs möjlighet att i förhållande 
till sin styrka öva inflytande på nämndens sammansättning genom att möjlig
heter till proportionella val (3 §) infördes i och med 1956 års socialhjälpslag.45

Socialnämndens huvuduppgift var att behandla frågor om beviljande av so
cialhjälp och att ge bistånd i personliga angelägenheter (6 §). Det ankom också 
på socialnämnden att ombesörja alla de angelägenheter avseende socialhjälpen 
som var att hänföra till förvaltning och verkställighet. Socialnämnden hade 
också att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ären
den som angick socialhjälpsverksamheten.

Besvär över socialnämndens beslut om socialhjälp kunde anföras hos läns
styrelsen, som ju företrädde staten på regional nivå. Besvärstiden var fem veck
or för menighet och tre veckor för annan klagande. Länsstyrelsen hade att 
skyndsamt delge enskilda och kommuner som berördes av beslutet (57 §). 
Över länsstyrelsens slutliga beslut anfördes besvär hos kammarrätten (58 §). 
Sådana besvär handlades i den för socialhjälpsmål stadgade ordningen. Samma 
hade gällt under fattigvårdslagens giltighetstid, då målen handlades ”i den för 
fattigvårdsmål stadgade ordningen”. Besvär till kammarrätten skulle avlämnas 
till den länsstyrelse som ”dömt i målet”. Genom länsstyrelsens försorg delgavs 
motparten besvärsinlagan liksom föreläggande om att inom viss tid inkomma 
med skriftlig förklaring. Denna förklaring skulle också tillställas länsstyrelsen, 
som sedan hade att tillsammans med ett eget utlåtande översända handlingarna 
i målet till kammarrätten i Stockholm, som vid denna tidpunkt var den enda 
kammarrätten. Först 1971 inrättades ytterligare tre kammarrätter.

Tillämpningen av socialhjälpslagen handhades huvudsakligen av lekmän, 
eftersom juristernas roll begränsades till kammarrätten och de flesta ärenden
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stannade på socialnämndsnivå och om de gick vidare var det oftast inte längre 
än till länsstyrelsenivå. Detta försvårade givetvis utvecklingen av en vägledan
de tillämpning och judikatur när nu socialpolitiken genom lagstiftningen skul
le omsättas i verkligheten.

Över länsstyrelsens beslut i andra frågor än de som skulle handläggas i den 
för socialhjälpsmål stadgade ordningen fick ”ändring sökas hos Konungen ge
nom besvär”. Dessa skulle inges till socialdepartementet. Besvären i dessa fall 
avgjordes av regeringsrätten.

Sammanfattningsvis kan anföras att de aktörer som hade att fatta rättsligt 
bindande beslut på detta område var socialnämnd, länsstyrelse och kammar
rätt, dvs en kommunal aktör, en statlig aktör och en fristående domstol. Be
svär hos Konungen (regeringsrätten) hade begränsad omfattning och rörde 
inte egentliga socialhjälpsmål. Till dessa återkommer jag nedan.

1.1.5 Sammanfattning
Det behovsprövade försörjningsstödet hade en mycket lång historik. När lag
stiftaren på 1950-talet arbetade på en ny lagstiftning, en socialhjälpslag som 
skulle ersätta fattigvårdslagstiftningen, strävade man efter att förändra de 
ideologiska överväganden som låg till grund för en dylik lagstiftning. Att verk
ligheten nödvändiggjorde en behovsprövad reglering om bistånd till den en
skildes försörjning var man helt på det klara med, även om den socialpolitiska 
huvudfåran utgjordes av generella försäkringar för vissa risker och inte ett ge
nerellt behovsprövat försörjningsstöd. Man försökte tona ner förmånens 
barmhärtighetskaraktär och undvika att använda lagstiftningen i uppfostran
de syfte utan att dock helt lyckas härmed.

Den övervägande delen av biståndstagare var sådana som p g a sjukdom, 
arbetsoförmåga, invaliditet, ålderdom, barnomsorg och arbetslöshet hade ett 
biståndsbehov. Dessa situationer hade vid denna tidpunkt kommit att upp
märksammas som försäkringsbara sociala risker. Ju mer utbyggt socialför
säkringssystemet kom att bli, desto mer avlastades fattigvården/socialhjälpen, 
utan att för den skull biståndsbehovet helt kom att upphöra (se avdelning 
III).

Frågan om socialhjälpen i den nya socialhjälpslagstiftningen skulle vara en 
statlig eller kommunal uppgift diskuterades i förarbetena. Staten såg den som 
en nationell uppgift som krävde statligt ekonomiskt stöd, medan kommunerna 
menade att om de nu rent faktiskt handhade socialhjälpen de också skulle ha 
det reella inflytandet över densamma. Den kommunala linjen kom att segra, 
men problemet fick aldrig någon slutgiltig lösning, varför det fortfarande in på 
2000-talet hade en brännande aktualitet.

Det blev sålunda en kommunal uppgift att sörja för att den som vistades i 
kommunen och befanns vara i behov av ekonomiskt stöd skulle erhålla soci
alhjälp. Vistelsekommunen var den kommun som blev huvudansvarig, även 
om annan kommun i slutändan ansågs betalningsansvarig. I vissa fall kunde 
kommunen kräva att den enskilde återbetalade vad hon eller han erhållit i so-
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cialhjälp. Dessa regler ansågs ha en uppfostrande effekt. När det gällde förfa
randet i socialhjälpsmål fanns i varje kommun en socialnämnd, som hade att 
behandla frågor om socialhjälp.

Statens roll blev att utöva tillsyn och att ombesörja besvär över kommunens 
beslut, två institut som innehållsmässigt kom att ligga mycket nära varandra. 
Tillsynen utövades av länsstyrelserna i varje län. De hade både rätt och plikt 
att ålägga kommuner inom länet att fullgöra sin skyldighet att lämna obliga
torisk socialhjälp. En enskild kunde också när som helst anmäla en kommun 
som underlåtit att fullgöra sin skyldighet, och då hade länsstyrelsen att ta upp 
ärendet. Staten hade även en omfattande tillsyn genom socialvårdskonsulen- 
ter. Socialstyrelsen gav råd och anvisningar i socialvårdsfrågor.

1 både fattigvårdsmål och socialhjälpsmål hade den som beslutet rörde be- 
svärsrätt och länsstyrelsen var första besvärsinstans. Den ovan nämnda anmäl- 
ningsmöjligheten kunde användas av den som inte hade besvärsrätt. Den som 
varit part i målet hos länsstyrelsen kunde fullfölja målet hos kammarrätten (i 
Stockholm). Besvär till kammarrätten skulle avlämnas till den länsstyrelse som 
”dömt i målet”, dvs man uppfattade länsstyrelserna som jämförbara med en 
domstol.

1.2 Olika statliga försörj ningsstöd

1.2.1 Inledning
I föregående avsnitt har vi sett att fattigvården och den efterföljande socialhjäl
pen genom den kommunala finansieringen kommit att bli en till stora delar 
kommunal angelägenhet, ehuru med statlig överprövning och tillsyn. Vilka de 
hjälpbehövande varit har inte exklusivt penetrerats annat än i form av vissa 
statistiska uppgifter. Av dessa och av lagtextens ordalydelse rörande vilka som 
kunde erhålla hjälp har det ändå gått att utläsa att de som oftast behövt hjälp 
var de sjuka, de arbetslösa, pensionärerna och de barnafödande kvinnorna. Ef
tersom både fattigvårdslagen och socialhjälpslagen byggde på idén om arbets
linjen, dvs att man i första hand skulle försörja sig själv, var det hjälpbehov 
som skulle ersättas sådant som uppkommit, därför att den enskilde inte kun
nat arbeta p g a att denne var sjuk, var ålders- eller invalidpensionär, var bar
nafödande och, i vissa lägen, var arbetslös.

Som ovan framkommit präglades hela 1940- och 50-talen av önskan att 
skapa sociala trygghetsregler, som inte byggde på ett behovsprövat understöd. 
Ett sådant skulle endast behöva tas i bruk i undantagsfall. Detta lät sig dock 
inte göra omedelbart. Den största gruppen fattigvårds- eller socialhjälpsmot- 
tagare var de sjuka. Först 1955 skapades en obligatorisk och generell sjukför
säkring. Den frivilliga sjukförsäkring som fanns tidigare var visserligen delvis 
statsunderstödd men hade mycket dålig täckning. Till de sjuka och sjukförsäk
ringen återkommes nedan.
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Här skall i korthet nämnas statens insatser för de tre andra nämnda grup
perna av bidragstagare, nämligen för arbetslösa, pensionärer och barnafödan
de kvinnor. Samtliga insatser var till sitt syfte nära kopplade till det behovs
prövade försörjningsstödet. Juridiskt-tekniskt var de utformade på olika sätt, 
nämligen vid arbetslöshet och barnafödande som behovsprövade sociala bi- 
dragsförmåner men också som försäkringar och för pensionärer som en in- 
komstprövad försäkring. Staten finansierade förmånerna helt eller delvis och 
visade även på andra sätt att förmånerna sågs som ett statligt intresse.

1.2.2 Stöd till arbetslösa
Allt sedan början av första världskriget hade det funnits en för arbetslösa sär
skilt inrättad form för kontanta understöd. Den centrala ledningen av den 
statsunderstödda kontantstödsverksamheten för arbetslösa hade arbetsmark
nadsstyrelsen, dvs staten hade en direktinsyn och ett direktinflytande i verk
samheten. Styrelsen bestämde i förhållande till arbetslöshetsnämnderna på 
kommunal nivå den omfattning som detta understöd fick ha vid varje tidpunkt
1 de olika kommunerna, vilket skedde i förhållande till andra hjälpresurser 
med utgångspunkt från arbetslinjen (se nedan). Arbetslöshetsnämndernas 
verksamhet reglerades av 1944 års lag om arbetslöshetsnämnd.

Dagunderstöd utgick till den som p g a arbetslöshet i minst sex dagar an
sökt om hjälp och befunnits ha behov av sådan. Hjälpen kunde utgå högst sex 
dagar/vecka. Ett viktigt krav som dock inte var undantagslöst var, att den ar
betslöse inte samtidigt fick uppbära fattigvård. Vissa sanktioner visavi under- 
stödsmottagaren fanns inbyggda i systemet. Statsbidrag till kontantunder- 
stödsverksamheten utgick i två former, varav årskostnadsbidraget var klart 
viktigast. Detta bidrag hade också till syfte att utjämna kostnaderna för ar
betslöshet kommunerna emellan.

Den behovsprövade kontantstödsverksamheten jämte den behovsprövade 
fattigvården enligt fattigvårdslagen var de två hjälpformer som fanns fram till 
1934, då den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen infördes. Den kom dock inte 
att ersätta någon av de båda andra, varför tre kontantstöd fanns. Den behovs
prövade kontantstödsverksamheten kvarstod ända fram till 1970-talet.

Det frivilliga arbetslöshetsförsäkringssystemet innebar att staten lämnade 
bidrag till arbetslöshetskassor, som bildats av löntagarna själva och som be
drev sin verksamhet enligt givna föreskrifter. De liknade i hög grad de erkända 
sjukkassorna (se mera härom nedan i avdelning III). Det rörde sig om både en 
rättslig likhet och en organisatorisk likhet. Sjukkassorna var dock till skillnad 
från arbetslöshetskassorna lokalt avgränsade. De senare var rikskassor. För att 
kunna få statsbidrag måste kassan ha registrerats som understödsförening en
ligt 1938 års understödsföreningslag och antagits som erkänd arbetslöshets
kassa. Kassorna bestämde daghjälpens storlek, även om vissa inskränkningar 
härvid förekom. Daghjälpen fick inte överstiga 7 kr och inte vara lägre än
2 kr. Den fick inte heller för familjeförsörjare överstiga 4/5 och för andra 3/5 
av den dagliga arbetsförtjänsten på orten för arbetare inom samma yrke och
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med samma arbetsförmåga som den arbetslöse.46 Även barntillägg utgick med 
1 kr/dag och med maketillägg m m med 1:25 kr/dag. Understödstiden var 
högst 156 dagar och lägst 90 dagar under tolv på varandra följande månader.

46. SOU 1948:39 s 85.
47. SOU 1948:39 s 118.

Erkänd arbetslöshetskassa fick ta upp avgifter av sina medlemmar som 
skulle räcka till gjorda utfästelser, förvaltningskostnader och fondbildning. 
Statsbidrag utgick också i form av förvaltningsbidrag, daghjälpsbidrag och fa- 
miljetilläggsbidrag. Detta statens understöd var av central betydelse för kas
sans verksamhet.

1941 genomfördes stora förändringar i försäkringen; bl a gjordes statsbi- 
dragsgrunderna fördelaktigare och försäkringen växte i omfattning högst be
tydligt under de följande åren. Men den frivilliga försäkringen omfattade gi
vetvis inte alla utan många stod utanför. Om man 1948 beräknade att antalet 
löntagare med behov av försäkringsskydd uppgick till 1 895 000 personer, 
omfattades bort emot 1 300 000 inte av den frivilliga försäkringen. Tanken på 
en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring växte sig allt starkare. De som stod ut
anför försäkringen omfattades i första hand av fattigvården. Från statligt håll 
såg man på detta problem på följande sätt.47

”Över huvud taget är det otillfredsställande, att en grupp arbetslösa först efter be- 
hovsprövning erhålla sitt understöd. Hela det system för ekonomisk trygghet åt 
medborgarna, som är under uppbyggnad, karakteriseras av att dylik trygghet skall 
skapas i första hand genom försäkringsbetonade hjälpformer, för vilka normalise
rade förmåner utgå utan hänsyn till vederbörandes ekonomiska läge eller ock efter 
inkomstprövning. För alla mera väsentliga risker böra dylika hjälpformer skapas. I 
övrigt är man nödsakad lita till en hjälpform, vilken såsom fattigvården nu och so
cialhjälpen framdeles karakteriseras av fri, individuell behovsprövning. Införes icke 
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, kommer uppenbarligen en icke obetydlig del 
av hjälpuppgifterna vid arbetslöshet att vila på socialhjälpen och trygghetssystemet 
i detta avseende att få en efter kommitténs mening olycklig utformning. Härjämte 
bör uppmärksammas, att socialhjälpen för hela hjälpområdet har supplerande ka
raktär, enär de normaliserade belopp, som utgå från de särskilda socialförsäkrings- 
grenarna, i de individuella fallen kunna visa sig otillräckliga. Det kan befaras, att 
om socialhjälpen i större omfattning engageras som arbetslöshetshjälp, detta kom
mer att förrycka dess karaktär av supplerande hjälpform till skada för dess uppgif
ter på andra hjälpområden än arbetslösheten.”

Obligatorisk socialhjälp utgick inte heller till personer över 16 år, vilkas hjälp
behov var föranlett av arbetslöshet. I detta avseende överensstämde social
hjälpslagen med fattigvårdslagen. För arbetslösa fanns i stället en speciell 
hjälpverksamhet, reglerad i K.K. den 27 maj 1949 angående vissa statliga och 
statsunderstödda åtgärder vid arbetslöshet. Denna verksamhet drevs i olika 
former, nämligen anskaffande av arbete, meddelande av utbildning och läm
nande av kontantunderstöd. Av dem var arbetslinjen den primära och först då 
vederbörande inte kunde beredas arbete, följde man understödslinjen. Under
stöden bekostades av kommunerna med bidrag av statsmedel. Arbetsmark
nadsstyrelsen var centralorgan för verksamheten, vilken ingick som en
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integrerande del i landets hela arbetsmarknadspolitik. Obligatorisk socialhjälp 
kunde givetvis utgå till en arbetslös persons make och barn om beträffande 
dem förutsättningarna var uppfyllda för att få hjälp. Vidare hade en person, 
som på grund av sjukdom var oförmögen att försörja sig, rätt till obligatorisk 
hjälp utan hinder av att hon eller han samtidigt var att anse som arbetslös.

Även om huvudregeln var att den arbetslöse inte hade en legal rätt till soci
alhjälp, kunde kommunerna efter eget gottfinnande lämna hjälp genom att till
handahålla frivillig socialhjälp. I vilken utsträckning kommunerna faktiskt be
gagnade den frihet, som lagarna gav dem att lämna hjälp även åt arbetsdugliga 
personer, som befann sig i svårigheter p g a arbetslöshet är svårt att säga. Den 
statliga hjälpverksamheten fyllde i alla händelser under hela denna period en 
viktig funktion.

1.2.3 Stöd till pensionärer
Enligt 1913 års lag om allmän pensionsförsäkring hade pension utbetalats en
ligt försäkringstekniska grunder, dvs i förhållande till erlagda pensionsavgif
ter. Kopplingen till det privata försäkringstänkandet var stark. 1 1935 års folk
pensioneringslag hade man frångått detta system p g a att avgiftspensionerna 
blev mycket små för dem som erlagt endast låga avgifter och mycket lång tid 
fick gå, innan de uppnådde en något så när rimlig nivå. 1 1935 års lag utgjordes 
pensionen av ett grundbelopp på 70 kr (som "vilade” på de inbetalda avgifter
na) jämte 10 % av de erlagda avgifterna. Men ingen av dessa båda tillväga
gångssätt var att tänka på enligt socialvårdskommittén, om folkpensionen 
skulle kunna utgöra ett reellt om än knappt försörjningsstöd. Då skulle man 
behöva höja avgifterna avsevärt och tillsammans med avgifterna till sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringarna skulle den enskilde drabbas av en avgiftsbelast- 
ning på närmare 10 %, vilket bedömdes som otänkbart.48 Folkpensioneringen 
måste i stället finansieras med skattemedel.

48. SOU 1945:46 s 125.
49. SOU 1945:46 s 133 f.

I 1935 års lag finansierades tilläggspensionerna jämte invalidunderstöden 
helt av statliga medel. Det var också dessa stöd som sattes i relation till den 
pensionsberättigades egna inkomster. De regler som bestämde den egna in
komstens inverkan på folkpensionernas storlek kallades avdragsregler. Social
vårdskommittén menade att det i och för sig var rimligt att förmåner som fi
nansierades med allmänna medel endast utgick till personer med direkta behov 
av dem. Men samtidigt fanns det omständigheter som talade mot inkomst
prövning såsom att den enskildes intresse att själv sörja för sin ålderdom mins
kade. De förhindrades också att använda exempelvis sin restarbetsförmåga om 
de i stället erhöll pension. Arbetsgivarna blev också de mindre intresserade av 
sina anställdas försörjning om staten gick in i stället.49

Trots att skattemedel alltså kom till användning i 1935 års lag om folkpen
sionering, räckte det stöd man erhöll inte till för att försörja en pensionär, utan
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andra stöd krävdes också. År 1947 hade ca 1/3 av pensionärerna understöd av 
fattigvården. Först med den lag som var ett resultat av socialvårdskommitténs 
förslag 1945, nämligen 1946 års lag om folkpensionering som trädde i kraft 
1948 räknade man med att den enskilde kunde få en försörjning om än knapp. 
Pensionsformerna utgjordes av ålderspension, invalidpension, de särskilda 
barnbidragen (nu barnpensioner) och änkepension. Förändringarna i 1946 års 
lag var så vittgående att man kunde tala om en helt ny ordning för försörjning
en av de medborgare som var berättigade till folkpension.50 Den ledande nya 
principen var att de pensionsförmåner som lämnades skulle vara så beskaffa
de, att hjälp från det allmänna i annan ordning skulle vara obehövlig annat än 
i undantagsfall. En annan viktig nyhet var att erläggande av pensionsavgifter 
inte utgjorde någon förutsättning för pensionsrätten. Pensionsavgifterna sågs 
endast som ekonomiska bidrag till pensioneringen.

Med hänsyn till den stora betydelse som frågan om inkomstprövning fick, 
föreslog kommittén tre alternativ, varav det första såsom i 1935 års lag inne
fattade inkomstprövning av såväl ålderspension som invalidpension och sjuk
bidrag. Det andra alternativet skilde sig från det första genom att grundpen
sionen höjdes kraftigt och tilläggspensionen minskades. Inkomstprövning 
skulle inte göras. Det tredje alternativet innebar en sammanslagning av grund- 
och tilläggspensionerna för åldringar utan någon inkomstprövning. Det sist
nämnda förslaget kom att gå igenom, varför endast invalidpension blev in- 
komstprövad i 1946 års folkpensionslag.

När socialvårdskommittén diskuterade frågan huruvida ett skydd för inbe
talda avgifter gällde för den enskilde liknade resonemanget mycket en diskus
sion om ett grundlagsenligt egendomsskydd, dock utan att grundlagen nämn
des. Man framhöll att den ”stora del av svenska folket, som erlagt pensions
avgifter enligt 1913 års lag om allmän pensionsförsäkring, torde sålunda ha en 
ovillkorlig rätt att få tillförsäkrad valuta för de erlagda avgifterna. Även om 
motsvarande rätt icke kan anses föreligga på grund av avgifter erlagda enligt 
den nuvarande lagen om folkpensionering har dock gemene man bibragts den 
uppfattningen, att erläggande av pensionsavgifter medför rätt under alla för
hållanden till åtminstone ett visst mindre pensionsbelopp.” Uppenbarligen an
såg socialvårdskommittén att ett avtalsrättsligt förhållande rådde mellan sta
ten och den enskilde och att staten inte hade rätt att utan vidare konfiskera de 
medel som den enskilde satsat.

Frågan om bibehållandet av pensionsavgifter i ett system, där folkpension 
var tänkt att utgöra ett fullödigt försörjningsstöd besvarade socialvårdskom
mittén med att föreslå att de fanns kvar till samma låga nivå som tidigare. Men 
något krav på att den som inte betalt någon avgift inte skulle ha rätt till pen
sion förelåg som framkommit inte.

Staten godkände detta förslag och lagfäste detsamma genom 1946 års lag 
om folkpensionering, som alltså gav den enskilde en rätt till folkpensionering 
oberoende av inbetalda avgifter. Förmånen finansierades i dessa fall helt med

50. SOU 1945:46.
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skattemedel. Men detta synsätt hindrade inte staten att uppfatta den omvända 
situationen, nämligen att den enskilde betalat in sin avgift, som rättsligt skyd
dad för denne. Avgifterna var sålunda huvudsakligen avsedda att betona folk
pensionens karaktär av socialförsäkring och medborgarnas rätt till folkpen
sion. ”Varje medborgare får genom avgifterna en känsla av att han i mån av 
sin förmåga bidrager till sin pensionering, vilket bör bereda tillfredsställelse 
och medverka till känslan av medborgarnas solidariska ansvar för försörjning
en av de gamla och förtidsinvaliderna.”51

51. SOU 1945:46 s 177.
52. SOU 1945:46 s 180.
53. K Höjer, En svensk medborgares trygghet mot nöd, 5:e uppl, 1953, s 62, se även SOU 

1950:11 s 27.
54. H Eek, Socialrätt, 1954, s 140.

Folkpensionen sågs också som en statlig angelägenhet av det skälet att för
måner utgick med lika belopp i landets olika delar. Merutgifter, som var nöd
vändiga på vissa orter, bestreds av ifrågavarande kommun och inte av staten. 
Så ansågs exempelvis bostadstilläggen vara en kommunal angelägenhet.52

Men frågan om folkpensioneringen verkligen utgjorde en socialförsäkring 
eller om den i själva verket var ett understöd såsom socialhjälpen diskuterades 
i doktrinen i flera sammanhang. Höjer betonade att den rymde en försäkrings- 
del och en understödsdel.53 Eek framhöll att ”risken” vid ålderspension utgjor
des av behovet av en skälig levnadsstandard på ålderdomen men att de in- 
komstprövade tilläggen inte innebar någon försäkringsmässig garanti mot ris
ken av att sakna medel för sitt uppehälle på ålderdomen. En sådan skulle 
finnas endast om ålderspensionen hade fixerats till värde i stället för till be
lopp.54

1.2.4 Stöd till barnafödande kvinnor
Att ekonomiskt stöd skulle utgå till barnafödande kvinnor framställdes till en 
början som en behovsåtgärd för att täcka faktiska kostnader som kvinnorna 
hade i samband med barnafödandet. Nedan skall först den sjukkasserelaterade 
moderskapshjälpen behandlas, därefter det behovsprövade moderskapsunder- 
stödet.

Sedan en rad olika förslag om åtgärder till skydd och stöd för blivande 
mödrar framlagts, antog riksdagen år 1931 en ny sjukkasselagstiftning, där 
skyldighet för centralsjukkassa att utge moderskapshjälp till kvinnlig medlem 
reglerades. Denna hjälp omfattade dels ersättning för barnmorskevård eller 
vård å allmän sal på förlossningsanstalt, dels moderskapspenning. Moder- 
skapspenningen motsvarade den sjukpenning som kvinnan var försäkrad för 
och skulle utgå för viss tid (minst 30 och högst 56 dagar) men skulle upphöra, 
om kvinnan dessförinnan började förvärvsarbeta. Riksdagen biföll även ett 
förslag till förordning om moderskapsunderstöd. Moderskapsunderstödet 
skulle utgå efter en summarisk behovsprövning.

Efter 1931 undergick ifrågavarande sjukkassebestämmelser vissa föränd-
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ringar bl a vid 1935, 1937 och 1944 års riksdagar. Moderskapshjälpen lades 
om, så att den kom att utgöra ett för alla sjukkassemedlemmar fast belopp och 
moderskapsunderstödet benämndes i stället moderskapspenning.

Så utgavs moderskapshjälp åt kvinnor som var medlemmar i sjukkassa, om 
hon varit inskriven i kassa i minst 270 dagar. Beloppet utgjorde mellan 110 
och 125 kr och ca hälften kunde utbetalas fr o m den sjunde graviditetsmåna- 
den. Staten tillsköt medel till sjukkassa, varför en del av det angivna beloppet 
härrörde från staten. Detta från staten tillskjutna belopp utgjorde 75 kr per 
barnsbörd.

Om kvinnan inte var medlem i sjukkassa utgick från staten 75 kr som mo
derskapspenning ”till hindrande av de med barnsbörd förenade kostnader
na”.55 Ett behov av moderskapspenning ansågs föreligga om kvinnan eller, om 
hon var gift, hon tillsammans med sin man hade en taxerad inkomst på högst 
2 500 kr. Om omständigheterna var särskilt ömmande kunde moderskaps
penning utgå även om den taxerade inkomsten var något större.

55. SOU 1946:23 s 26.
56. SOU 1946:23 s 96.

Ansökningarna om moderskapspenning prövades och avgjordes av den ak
tuella centralsjukkassan. Kassan fick också betalt av staten för att den admi
nistrerade moderskapspenningen, nämligen 2 kr per ansökan.

För samtliga nu genomgångna stödformer var villkoren för att få rätt till 
dem detaljerade och mångordiga med ett stort antal olika tidsfrister inbyggda. 
Handlingsdirigerande moment fanns också inbyggda såsom att bidrag inte ut
gick med mindre kvinnan och barnet stod under hälsokontroll av den förebyg
gande mödra- och barnavården. I andra situationer kunde bidraget utbetalas 
till barnavårdsnämnden i syfte att få kvinnan att uppfylla villkor som förord
ningen om moderskapsunderstöd stipulerade.

Staten kunde alltså med en dylik normgivning agera såväl resursomförde- 
lande som styrpolitiskt. Resursfördelningen liksom den sociala uppfordringen 
att samtliga barnafödande kvinnor och deras barn skulle leva ett i alla delar 
drägligt liv låg på ett allmänt samhällsövergripande plan medan en lång rad 
handlingsnormer ibland med åtföljande sanktioner riktade sig till den enskilda 
kvinnan. Syftet med dessa handlingsdirigerande normer var att kvinnan skulle 
fritt få disponera moderskapshjälpen och moderskapspenningen, ”om och så 
länge förutsättningarna äro för handen att barnet skall födas, vistas och vår
das under tillfredsställande förhållanden”.56 Någon regelrätt domstolspröv
ning av dessa bidrag fanns inte. Om kvinnan var missnöjd kunde hon vända 
sig till tillsynsmyndigheten för sjukkassorna.

I och med införandet år 1955 av en obligatorisk sjukförsäkring inkluderan
de en moderskapsförsäkring försvann både den frivilliga moderskapshjälpen 
och moderskapspenningen.

Samtidigt som förändringarna av de sjukkasserelaterade moderskapsbidra- 
gen skedde under 1930-talet infördes bestämmelser om behovsprövad mödra- 
hjälp, vilka stadgade hjälp till kvinna, som i anledning av havandeskap eller
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barnsbörd var i uppenbart behov av understöd. Maximibeloppet var först 
300 kr, senare 400 kr.

Mödrahjälpen utgick alltså till barnafödande kvinnor i stort behov av 
hjälp, en hjälp som bekostades helt och hållet av staten. Mödrahjälpsärendena 
handlades av speciella mödrahjälpsnämnder som fanns i varje landstingskom
mun. Staten förordnade ordföranden och en ledamot och landstingskommu
nen den andra ledamoten. Kvinnan hade att lämna in sin ansökan om mödra- 
hjälp till barnavårdsnämnden i den kommun där hon vistades i god tid före 
nedkomsten. Det var sedan barnavårdsnämndens uppgift att närmare utreda 
ansökan och sedan skicka över denna med ett yttrande till mödrahjälpsnämn- 
den. I de fall barnavårdsnämnden tillstyrkte, skulle tillstyrkan innefatta förslag 
om lämpliga hjälpåtgärder. Beslutet från mödrahjälpsnämnden angav vilka 
behov hjälpen avsåg att täcka. Barnavårdsnämnden var verkställande organ 
och skulle också tillse att hjälpen kom till användning på det sätt som det var 
tänkt.

Socialstyrelsen var både tillsyns- och besvärsmyndighet.
Mödrahjälpen avsåg att täcka behov som inföll upp till sex månader efter 

nedkomsten och när behovet gällde tandvård upp till nio månader. Beloppet 
betalades ut på det sätt som befanns lämpligt i varje enskilt fall i en eller flera 
poster.

Även om mödrahjälp skulle utgå efter behovsprövning hade flertalet möd
rahjälpsnämnder upprättat vägledande taxor. Där angavs de maximibelopp 
som normalt gällde för olika familjetyper och inkomstlägen. I socialstyrelsens 
tillsynsansvar ingick utfärdande av råd och anvisningar. Av dessa framgick att 
naturformen var den normala hjälpformen. Kontantbidrag utgick endast om 
det fanns särskild anledning till detta. Sådana anledningar var exempelvis in
ackordering i mödrahem, bidrag till kostförbättring, resor och i vissa fall skul
der. Ofta utgjordes bidraget av anvisningar på exempelvis livsmedel, utrust- 
ningsbidrag, inackorderingsavgift. Särskilda prislistor fanns för de vanligaste 
utrustningspersedlarna. Ofta rekvirerade mödrahjälpsnämnden själv varorna 
och sökanden fick dem hemskickade till sig. Ibland skulle inköpen ske i sam
råd med någon person som barnavårdsnämnden utsett. Bidrag till moderns ut
rustning var den vanligaste formen av mödrahjälp, i över 60 % av fallen.

När en bit in på 1950-talet förslag restes om att avskaffa denna speciella 
hjälpform till behövande kvinnor och överföra hela mödrahjälpsverksamheten 
till socialnämnden i kommunerna motsatte man sig bestämt detta från statligt 
håll.57 Även om en lag om moderskapsförsäkring hade antagits 1954,58 ansågs 
behov föreligga av ett statligt behovsprövat stöd till barnafödande kvinnor. I 
och med att man från statligt håll hade måst ge sig vad gällde statlig finansiering 
av socialhjälpen vid tillkomsten av socialhjälpslagen var man nu mycket för
siktig. Om mödrahjälpen avskaffades som en speciell hjälpform, skulle kost
naden för en dylik hjälp överföras från staten till kommunerna. Med tanke på

57. Prop 1955:177 s 74 ff.
58. Prop 1954:144.
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ekonomiskt hårt pressade kommuner ansåg departementschefen detta inte vara 
riktigt. Han menade att det var fråga om klart avgränsade hjälpbehov, som 
skulle tillgodoses ur befolkningspolitiska synpunkter. De behövde ligga på stat
lig nivå. Även där fanns ojämlikheter vid bestämmande av hjälpens storlek. 
Dessa skulle bli mycket större om frågan sköts ner på kommunal nivå.

Tiden för mödrahjälpen var dock utmätt. Mödrahjälpen infördes vid en tid 
då socialförsäkringen ännu var föga utvecklad och fattigvården lämnade 
mycket i övrigt att önska. Mödrahjälpen kom till för att undvika att barnafö
derskor skulle behöva vända sig till fattigvården och var länge jämbördig med 
övriga existerande bidragsformer. Med tillkomsten av den moderna socialhjäl
pen och den obligatoriska moderskapsförsäkringen förändrades emellertid bil
den. Behovsprövningen för mödrahjälp kom att bli i vissa fall snävare än för 
socialhjälp. Mödrahjälpen kom också att svara för endast en tiondel av sam
hällets stöd åt barnaföderskor. Även om mödrahjälpen tidigare varit av stort 
värde hade den kommit att spela ut sin roll. Handläggningen av mödrahjälps- 
ärenden var dessutom tung och tidskrävande, och det hade visat sig svårt att 
nå enhetlighet i tillämpningen.

Enligt socialpolitiska kommittén kunde man inte utan vidare avskaffa möd
rahjälpen och låta socialhjälpen träda in i dess ställe. Detta skulle nämligen 
kunna leda till att kanske var fjärde barnaföderska blev beroende av social
hjälp. Den utväg socialpolitiska kommittén förordade var att man samtidigt 
med en avveckling av mödrahjälpen förstärkte moderskapsförsäkringen.59 På 
moderskapsförsäkringen liksom på annan obligatorisk social-försäkring ställ
des kravet, att den skulle vara så effektiv att kompletterande hjälp inte behöv
de tillgripas annat än i undantagsfall. Moderskapsförsäkringen medförde en 
viss kostnadsomfördelning i samhället till barnfamiljernas förmån, som kunde 
sägas vara ett led i familje- eller befolkningspolitiken (se nedan avdelning III 
kap 1). Visserligen påverkade samhällets stödåtgärder åt barnaföderskor inte 
i någon högre grad nativiteten men man utgick dock från att sådana åtgärder 
medverkade till att förebygga aborter. Det sätt på vilket moderskapsförsäk
ringen förstärktes var att det bidrag till tandvårdskostnader som efter sträng 
behovsprövning utgick från mödrahjälpen flyttades över till moderskapsför
säkringen, så att ersättning för tandläkarvård kom att ingå i denna försäkring. 
Tandvård skulle ingå som ett normalt led i den förebyggande mödravården.60

59. Prop 1962:90 s 156.
60. Prop 1962:90 s 157 f.

1.2.5 Sammanfattning
Medan kommunerna handhade den generella behovsprövningen ingående i 
fattigvården/socialhjälpen, var statens behovsprövade och inkomstrelaterade 
förmåner riktade till vissa personkategorier, som sedan långliga tider tillbaka 
varit i stort behov av generell hjälp. För att avlasta kommunerna men också 
av andra skäl såsom befolkningspolitiska valde staten att satsa på riktade åt-
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gärder. Eftersom man inte hade någon obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, 
kände staten sitt ansvar för denna hjälpkategori, där riskmomentet var mycket 
svåröverblickbart och där konsekvenserna av massarbetslöshet blev mycket 
kännbara både för kommunerna och de erkända arbetslöshetskassorna.

Statens skydd av pensionärerna var merendels orsakat av att pensionsför
säkringarna inte varit obligatoriska och heltäckande förrän i och med 1962 års 
lag om allmän försäkring. Behovs- och inkomstprövningen försvann ju också 
efter hand.

Staten såg som sin tydliga uppgift att med ekonomiskt bistånd underlätta 
för kvinnor att föda barn. Sverige behövde både fler förvärvsarbetande kvin
nor och fler barn.61 Även om det ibland gjordes gällande att de nämnda insat
serna från statens sida inte hade någon nämnvärd påverkan på antalet gravi
diteter, torde de ha minskat antalet aborter. De styr- och resursomfördelande 
effekter som enligt lagstiftaren var syftet med åtgärder visavi den barnafödan
de kvinnan behandlas i avdelning III kap 1.

61. A Myrdal, ”Något kan man väl göra”. Texter 1932-1982, 2002, s 45 ff.



2 Försörjningsbehov under 1970- 
och 80-talen

2.1 1970- och 80-talens båda lagstiftningar

2.1.1 Socialhjälpen under 1970-talet

2.1.1.1 1970-talets sociallagstiftning i korta drag
Under 1970-talet tillämpades 1956 års sociaihjälpslag, vilken diskuterats ut
förligt ovan. Enligt den var en av de viktigaste uppgifter som kommunernas 
socialnämnder hade att ombesörja socialhjälp till behövande. Som framgått 
ovan var den obligatoriska hjälpen avsedd att svara för en grundläggande 
trygghet, medan den frivilliga hjälpen var avsedd att utgöra ett stöd som varje 
kommun efter eget bedömande kunde lämna till dem som behövde ett försörj- 
ningsstöd och uppfyllde förutsättningarna att erhålla ett sådant. Som förut
sättning för rätt till socialhjälp gällde att den enskilde saknade, helt eller delvis, 
förmåga att försörja sig genom eget arbete, t ex p g a sjukdom, handikapp, 
bristande kropps- eller självskrafter eller p g a ålderdom eller minderårighet. 
Samma gällde för den situationen att den behövande helt eller delvis borde av
hålla sig från förvärvsarbete av hälsoskäl. Ytterligare en förutsättning var att 
vederbörande saknade medel till sitt livsuppehälle och att behovet inte kunde 
tillgodoses på annat sätt.

Den obligatoriska socialhjälpen täckte kostnaderna för uppehälle, eventu
ellt vårdbehov samt uppfostran om hjälpbehovet gällde barn under 16 år. Om
fattningen av socialhjälpen skulle vara sådan att den enskilde kunde beredas 
en dräglig tillvaro på den ort där hon eller han vistades. Den fakultativa soci
alhjälpen innebar att socialnämnden i kommunen kunde antingen enligt grun
der som kommunens fullmäktige bestämt eller, om man inte fastställt sådana 
grunder, efter vad socialnämnden prövade skäligt meddela socialhjälp också i 
andra situationer än de som gällde för den obligatoriska socialhjälpen. Denna 
frivilliga socialhjälp avsåg behov som inte täcktes av någon annan myndighet. 
Ofta gällde behovet den enskildes rehabilitering.

Socialhjälpen skulle i första hand utgå i form av kontant understöd och un
derlätta för den enskilde att i framtiden försörja sig genom eget arbete. Denne 
hade att anmäla sitt hjälpbehov till socialnämnden i vistelsekommunen. An- 
sökningsförfarandet var inte formbundet. I och med att det skett fick social
nämnden ansvaret för att den enskilde fick erforderlig hjälp. Men socialnämn-
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den hade också en självständig skyldighet att ombesörja att den som vistades 
i kommunen och hade behov av socialhjälp också fick sådan. Detta innebar att 
nämnden hade att aktivt bedriva uppsökande verksamhet för att få kännedom 
om aktuella hjälpbehov. Socialnämnden hade ansvaret för utredningen av 
ärendet. Denna utredning grundades i första hand på den enskildes egna upp
gifter men även uppgifter från myndigheter och andra skulle inhämtas om det
ta visade sig nödvändigt. Vistelsekommunen hade ansvaret för kostnaderna 
för den utgivna hjälpen men krav kunde även resas mot andra kommuner och 
mot staten samt under vissa förutsättningar utkrävas av den enskilde själv.

Enligt socialhjälpslagen låg hela beslutanderätten hos socialnämnden, som 
var ett politiskt valt förtroendemannaorgan. Detta hade möjlighet att i viss ut
sträckning delegera beslutanderätten till socialtjänstemän. Efter hand hade det 
vuxit fram förvaltningsorganisationer i kommunerna som sköttes av tjänste
män (socialarbetare). Detta gällde inte endast inom socialvården utan även 
inom socialhjälpsverksamheten. Antalet politiskt valda förtroendemän hade 
kraftigt minskat. En viss försvagning av den kommunala demokratin blev utan 
tvivel följden. Experterna ersatte de förtroendevalda. Även om tjänstemännen 
formellt biträdde nämnderna, hade de i verkligheten långt gående självständi
ga uppgifter både vad gällde ledning och administration och handläggning av 
enskilda ärenden.

Som ovan framgått skulle socialnämnden i vistelsekommunen ta emot an
mälan om socialhjälp från enskild. Anmälan kunde göras hos nämndens ord
förande, annan förtroendevald i nämnden eller hos den nämnden utsett att 
motta sådan anmälan, som regel någon tjänsteman vid ”socialbyrån”. Nämn
dens skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet utfördes ofta av en tjäns
teman. Även utredningen av ett anhängiggjort ärende skulle enligt lagen om
besörjas av nämnden men delegerades ofta till en socialarbetare. Det var de 
förtroendevalda som ingick i socialnämnden som formellt hade att fatta beslut 
om socialhjälp och om eventuell återbetalningsskyldighet. Underlaget för be
sluten var ofta framtaget av en tjänsteman.

I den debatt som fördes under senare delen av 1960-talet och början av 
1970-talet enades man så småningom om att de förtroendevalda i ökad ut
sträckning skulle beredas tid och möjligheter att dra upp riktlinjerna för soci
alhjälpsverksamheten. Man framhävde den politiska ansvarigheten. Eftersom 
förtroendemännen hade kvar sitt politiska ansvar även om de delegerat ären
det i vissa delar till en tjänsteman, måste de också ha möjlighet till insyn i och 
påverkan av handläggningen av enskilda ärenden.

Angående beslutsfattande inom socialvården anförde socialutredningen, 
som 1974 kom med ett principbetänkande om socialtjänstens mål och medel, 
följande:1

”Ganska allmänt anses förtroendemännen ha viktiga funktioner i avseende på rätts
säkerheten. De skulle därför vid ett bibehållande inom den primärkommunala soci
alvården av möjlighet till beslut om tvångsmässiga ingripanden ha beslutanderätt i

1. SOU 1974:39 s 104 f.
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sådana ärenden. Olika synpunkter har framförts på frågan huruvida förtroende
männen också skulle ha att besluta i andra mer principiella frågor i enskilda fall eller 
i ärenden som utifrån andra synpunkter anses betydelsefulla. Som ett alternativ eller 
komplement till detta har föreslagits att nämnden i efterhand skulle kunna granska 
handläggningen av slumpmässigt eller efter vissa principer framtagna enskilda ären
den. I det praktiska socialvårdsarbetet förekommer ofta samråd med ordföranden 
inför avgöranden i enskilda fall. En sådan ordning skulle kunna bibehållas i den 
framtida socialvården. Svårbedömda enskilda ärenden i förhållande till gällande 
praxis eller principer skulle i första hand underställas ordföranden. Det skulle sedan 
få ankomma på denne att endera avgöra ärendet själv eller underställa det nämn
den.”

Till socialutredningens tankegångar återkommer jag nedan i flera olika sam
manhang.

2.1.1.2 Kritik mot socialhjälpens utformning
Även om socialhjälpen som ekonomisk hjälpform svarade endast för en ringa 
del av de totala socialpolitiska kostnaderna användes socialhjälpen som ett be
lysande exempel för att spegla samhällsförhållandena.2 Antalet hjälpberoende 
liksom kostnaderna hade ökat starkt allt sedan mitten av 1960-talet. En rad 
olika förklaringar hade i samhällsdebatten anförts som förklaringar till denna 
utveckling. Så visade det sig att arbetslöshet och socialhjälp fortfarande hade 
ett starkt samband. Detsamma gällde trots utökat bostadsstöd till barnfamil
jerna även bostadskostnaderna.3 Antalet hjälpberoende inom statsbefolkning- 
en var mycket högre än inom landsortsbefolkningen. Detta ansågs bero på att 
livet i städerna skapade sociala och ekonomiska förhållanden som gav upphov 
till hjälpberoende men också på att människor i städerna inte upplevde det 
som skamligt att få socialhjälp, eftersom anonymiteten var större i städerna än 
på landet. Även brister i samhällsplaneringen i snabbt expanderande tätorter 
ansågs vara orsaken till ett ökat behov av socialhjälp för ”nya” grupper, fram
för allt barnfamiljer med en heltidsarbetande familjeförsörjare. På grund av fa
miljens höga fasta kostnader klarade den sig inte på en lön utan samhället fick 
inskrida.

2. SOU 1974:39 s 84 ff.
3. Se socialutredningens undersökning SU 72 bilaga 2; Ds S 1969:9; W Korpi, Fattigdom i 

välfärden, 1971; J Nasenius, Socialhjälp och arbetslöshet i SOU 1971:44.
4. SOU 1974:39 s 85.

Orsaken till utvecklingen av socialhjälpen ansågs också stå att finna bland 
de interna förhållanden som rådde inom socialhjälpsadministrationen. Fram
för allt gällde detta en bristande effektivitet i fråga om behovsprövnings- och 
kontrollfunktionerna. De som verkligen borde få hjälp hade inte fått sådan, 
medan andra som fått inte borde ha erhållit hjälp. Frågan om socialhjälpsbe- 
drägerier aktualiserades. Mot detta gjordes gällande att dessa ekonomiskt sett 
utgjorde ett litet samhällsproblem. En mer effektiv kontroll skulle också i hög 
grad försvåra socialhjälpsarbetet och dra med sig höga kostnader.4
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Det gjordes också gällande att tillämpningen av socialhjälpsreglerna blivit 
allt mindre restriktiv, att den uppsökande verksamheten var mer aktiv, att so- 
cialhjälpsstandarden var avsevärt förbättrad, att schabloniserade normer 
kommit till ökad användning m m. De nu anförda skälen till ökningen av so- 
cialhjälpskostnaderna bestreds dock av andra. Åsikterna gick isär. Detta fram
går av socialutredningens betänkande.5

5. SOU 1974:39 s 86.
6. Se Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor, Socialvård i framtiden, Stockholm 

1970.
7. SOU 1974:39 s 87.
8. SOU 1974:39 s 88.

”En viktig utgångspunkt för de önskemål och krav som förts fram i socialhjälpsde- 
batten är uppfattningen att socialhjälpens omfattning är en mätare på brister i sam
hället och det socialpolitiska systemet. Den längst gående kritiken ser de ökade 
socialhjälpskostnaderna som ett av många symtom på att produktions- och sam
hällssystemet är i grund felaktigt. En djupgående omgestaltning av hela samhället 
blir utifrån detta synsätt en förutsättning för att man skall komma till rätta med de 
faktorer som bl a tar sig uttryck i ökade socialhjälpsbehov.

Andra grupper har ställt krav på näraliggande och mindre djupgående reformer. 
Företrädare för socialvården har krävt en social målsättning för samhällsutveckling
en, socialvårdarnas medverkan i denna planering, utbyggnad av socialförsäkringar
na, reformering av arbetsmarknads- och bostadspolitiken osv. Även skattepolitiken 
har - särskilt i samband med debatten om de ’nyfattiga’ och om införandet av ’mi
nimigarantier’ inom socialhjälpen - kommit att spela en inte obetydlig roll i diskus
sionen om hur socialhjälpsberoendet skall minskas. Sänkta marginalskatter eller 
större hänsynstagande till försörjningsbördan har ansetts verksamt kunna bidra till 
att reducera eller eliminera socialhjälpsbehov bland förvärvsarbetande.”

1 den debatt som fördes i skiftet mellan 1960- och 70-talen6 pekades på bristen 
av en övergripande målformulering för socialvården i stort. Socialvården var 
starkt splittrad på olika från varandra strängt skilda verksamhetsgrenar, vilket 
säkerligen lett till att någon övergripande målformulering aldrig gjorts. Man 
poängterade mycket kraftfullt att klart formulerade övergripande mål, som 
byggde på sådana grundläggande värderingar som man ville skulle genomsyra 
samhällsplanering och samhällsutveckling var nödvändiga. Man menade att 
om inriktningen av olika former av verksamhet, såsom socialhjälpen, skedde 
mot dylika fastställda mål, skulle detta medföra avsevärt ökade möjligheter till 
en samordnad utveckling, till mer tillfredsställande mätningar av socialvår
dens effekter och till ett ändamålsenligt resursutnyttjande.7

I debattskriften Socialvård i framtiden som sammanställts av samarbets- 
kommittén för socialvårdens målfrågor var de övergripande målen demokrati, 
jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika villkor. I betänkandet om Socialvår
den, Mål och medel, diskuterades dessa på följande sätt.8

”Här kan man på ett mer allmänt plan finna viktiga samband med FN:s konventio
ner om de mänskliga rättigheterna från år 1966, vilka diskuteras i bl a socialstyrel
sens skrift Integrerat samhälle (1971 ). I dessa konventioner erkänns ’det inneboende 
värdet hos alla medlemmar av människosläktet och deras lika och oförytterliga
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rättigheter som grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen’. För att dessa mål 
skall uppnås förutsätts att envar kan få åtnjuta sina ekonomiska, sociala, kulturella, 
medborgerliga och politiska rättigheter. Garantier krävs även i fråga om allas rätt 
till arbete, utbildning, social trygghet, sjukvård samt kulturell och politisk medver
kan. För vart och ett av de övergripande målen i samarbetskommitténs skrift kan 
man således finna allmänt formulerade motsvarigheter till FN-konventionerna.

Mot demokrati svarar kravet på politisk medverkan; för kravet på jämlikhet har 
FN-dokumentets förutsatta garantier för allas rätt till arbete, utbildning m m viss 
relevans. Även trygghetsmålet har en motsvarighet i FN-materialet. Det är likaså 
tydligt att ett genomförande av FN-programmet förutsätter solidaritet mellan olika 
medborgargrupper; en vilja att gemensamt svara för insatser som ökar tryggheten 
och friheten för människorna. Man behöver emellertid inte gå särskilt djupt i ana
lysen av de allmänna målbegreppen för att finna skillnader vilka torde framträda 
ännu klarare vid en nedbrytning till operationella mål. Det är också naturligt att så
dana skillnader måste finnas mellan sociala målsättningar för ett enskilt land med 
en, relativt sett, väl utvecklad socialpolitik, politisk demokrati och allmänt hög eko
nomisk standard och en världsorganisation som omfattar länder vilka är mycket oli
ka i dessa avseenden. Några mer ingående jämförelser mellan olika målstrukturer 
av det slag som här diskuterats har emellertid inte redovisats i svensk debatt.”

Kritik riktades också mot uppställandet av övergripande mål. De lämnade all
deles för stort tolkningsutrymme, och alla försök till konkretisering och preci
sering kunde lätt leda till oenighet. Vidare framhölls att eftersom de i absoluta 
termer angivna målen inte fullt ut kunde förverkligas i praktisk politik, ledde 
en socialpolitisk strategi i mer teoretisk mening, där föreställningen var att 
skapa ”ett gott samhälle”, ofta till svikna förhoppningar och missnöje. Det var 
lättare att lösa konkreta negativa problem genom att bearbeta dem ”bit för 
bit”. Kritik förekom också mot de övergripande målformuleringarna som så
dana men också mot hela målsättningsprocessen och dess struktur.

”Det har hävdats att själva tanken att man kan spalta upp och bryta ner samhälls
planeringen i små steg i grunden är en ’socialteknokratisk’ uppfattning som inte 
blottar utan döljer grundläggande politiska motsättningar. Dessa blir ’problemställ
ningar’ som referensgrupper, samarbetsorgan och remissinstanser skall ta ställning 
till. ’I bästa fall blir en sådan styrning av samhällsplaneringen en mild inkompetens 
eftersom den är verklighetsfrämmande. I andra fall - då modellen fungerar effektivt 
- är det teknokratiska tillvägagångssättet djupt odemokratiskt.’ Kritiken aktualise
rar frågan om vilka som bestämmer utvecklingen. Härvid har anförts att djupgåen
de samhällsförändringar måste växa fram med förankring hos människorna i hem 
och på arbetsplatser och i andra lokala miljöer.”9

Förutom avsaknad av tydliga mål för socialvården och därmed också för soci
altjänsten riktades även kritik mot socialhjälpen bestående i att den inte ut
gjorde ett led i den inriktning mot generella åtgärder som under 1950- och 60- 
talen kännetecknat Sverige. De satsningar på ekonomiskt stöd som gjorts hade 
skett i generella former och efter schablonmässiga regler, såsom folkpensionen 
och de allmänna barnbidragen. En sådan socialpolitik i kombination med en 
aktiv skattepolitik ansågs kunna åstadkomma en omstrukturering i samhället

9. SOU 1974:39 s 90.
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och en allmän trygghet. Genom generella bidrag fick man också en jämnare 
nivå över hela landet genom att man hade behov som definierats på ett enhet
ligt sätt och som gav ett enhetligt skydd. Det var också lättare för den enskilde 
att förutse om hon eller han hade möjlighet att erhålla förmåner och i efter
hand kontrollera att det gått rätt till. Administrationen var enklare. Generella 
förmåner av detta slag gav inte heller spelrum för ovidkommande hänsyn sam
tidigt som den enskildes integritet och självkänsla inte stördes.10

10. SOU 1974:39 s 91 f.
11. Se B Börjesson, Åtgärder mot fattigdom, 1971 (stencil).
12. SOU 1974:39 s 95.
13. SOU 1974:39 s 105 ff.
14. G Inghe, Socialpolitik (stencil); citatet är hämtat från SOU 1974:39.

Uppfattningen att generella socialpolitiska åtgärder skulle om de gjordes 
riktigt omfattande på sikt utmönstra den individuella behovsprövade social
hjälpen bemöttes av en annan socialpolitisk grundsyn som präglades av en 
”pessimistisk uppfattning” beträffande socialpolitikens förmåga att korrigera 
samhällets ojämlikhetsskapande mekanismer.11 Med detta synsätt bedömdes 
socialhjälpen inte som en marginell företeelse utan som ett alltmer konstant in
slag i socialpolitiken.12

Bristen på förebyggande vård och service inom ramen för socialhjälpen var 
också något som kom att kritiseras under 1960- och 70-talen. Den omfattande 
och starkt växande öppna socialvårdsverksamheten av servicekaraktär - så
som barnomsorg, åldringsvård och omsorg om handikappade etc - berördes 
däremot knappast av den principiella kritiken.13

”Socialvård skall vara service. Socialvården skall stå till tjänst för alla människor i 
behov av hjälp, råd anvisningar i sådana angelägenheter där socialvården rimligtvis 
kan vara till nytta. Detta ligger redan i socialhjälpslagens § 6, som hittills fått skäligen 
begränsad tillämpning. I detta avseende måste socialvården därför ges ökade möj
ligheter att fungera som lagstiftarna tänkt sig. Men i begreppet service ligger också 
något mera, nämligen en ny attityd mot människor och hjälpsökande. Socialvården 
skall vara tjänstvillig, uppmärksam, angelägen att människor kommer och söker 
hjälp eller råd så snart de behöver det och inte först när nöden står för dörren. Ingen 
skall behöva dra sig för att vända sig till socialvården, alla skall känna sig välkomna. 
Inga motprestationer skall ifrågakomma. Inte heller skall problemens handläggning 
vara beroende av tidigare prestanda (som inom den allmänna försäkringen).”14

Eftersom i begreppet service låg att stå till tjänst då man efterfrågades uppkom 
frågan hur service lät sig förenas med socialhjälpens uppsökande verksamhet. 
Denna skedde ju på socialhjälpens eget initiativ. Kunde detta innebära att 
människor påtvingades hjälp som de uppenbarligen hade behov av men inte 
ville ta emot? Hur offensiv skulle socialhjälpen vara?

Vidare uppkom i detta sammanhang frågan om behovsprövning kunde 
undvikas inom socialhjälpens serviceverksamhet. Man insåg dock det omöjli
ga att undvika individuella prioriteringar och prövningar inom ramen för 
knappa resurser. Ytterligare en fråga gällde vilka krav samhället kunde ställa 
på individen och inte endast vilka krav individen kunde ställa på samhället.
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I debatten var man enig om att hela samhället måste satsa på en ”servicein
riktning” på alla områden för att på det sättet undvika åtgärder av ingripande 
slag såsom åtgärder av tvångskaraktär, institutionella ageranden och omhän
dertaganden.15 Slutligen var bristen på helhetssyn något som lyftes fram i den 
kritiska debatten rörande social omvårdnad. Socialhjälpslagen byggde uppen
barligen på ett individualistiskt specialiseringstänkande, trots att statistiken vi
sade att bl a barnfamiljer var de som oftast krävde socialhjälp. I syfte att kom
ma till rätta med bristen på helhetssyn började kommunernas socialnämnder 
redan tidigt under 1960-talet i ökande omfattning att tillämpa familjeprinci- 
pen. Man upptäckte dock snart att den enskildes eller familjens problem inte 
kunde ses isolerade från det omgivande samhället. I stället poängterades vikten 
av att använda en helhetssyn i socialhjälpssammanhang. Den innebar ”att man 
skulle se den enskilda människans situation, svårigheter och problem som en 
helhet i arbetet på att frigöra mänskliga resurser med vars hjälp hon i ökad ut
sträckning skulle kunna kontrollera och styra sina livsvillkor”.16 Detta innebar 
att man måste se den enskilda människan, hennes situation och relationer i ett 
längre sammanhang och inte lösryckta ur sitt sammanhang. Som understrukits 
i debatten innebar en tillämpning av helhetssynen att socialvården ingick i en 
rikt differentierad förebyggande samhällsservice som totalt hade att tillgodose 
olika välfärdsfaktorer i människornas levnadsvillkor i avseende på i första 
hand hälsa, arbete, uppväxtförhållanden, utbildning, livsuppehälle, bostad, 
rekreation och fritid. Genom en lagändring i början av 1970-talet kunde kom
munerna sammanföra sina sociala nämnder till en gemensam social central
nämnd.17 Härigenom skapades organisatoriska förutsättningar för tillämp
ning av helhetsprincipen. Organisationsreformen fick omgående stort genom
slag. Kritik hördes om att vissa socialvårdsområden fått stå tillbaka för den 
ekonomiska hjälpverksamheten. Dessa förhållanden ansågs inte vara en följd 
av tillämpningen av helhetssynen, utan de berodde på initialsvårigheter och 
otillräckliga personalresurser i ett skede, då efterfrågan på socialhjälp varit 
särskilt stor. Denna ökning ansågs delvis vara en följd av det nya arbetssät
tet.18

15. SOU 1974:39 s 107.
16. SOU 1974:39 s 107.
17. Se Ds S 1969:11.
18. SOU 1974:39 s 108.

I slutet av år 1967 meddelade alltså socialminister Aspling direktiv för en 
översyn av socialhjälpslagen men också nykterhets- och barnavårdslagarna. 
Lagstiftningen skulle anpassas efter utvecklingen i samhället och efter de nya 
metoder och ökade resurser man fått i fråga om vård och behandling m m. So
cialvårdens olika grenar ansågs i lagstiftningshänseende såvitt möjligt inte 
böra vara skilda från varandra. Möjligheterna att sammanföra de tre vårdla
garna skulle undersökas förutsättningslöst. Departementschefen anförde vida
re att - förutom en lagteknisk samordning av de tre sociala vårdlagarna - ut
redningsarbetet skulle omfatta frågor rörande vårdens innehåll och anord
ningar för att tillgodose vård- och hjälpbehov. Staten såg det som angeläget att
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möjligheterna att göra den förebyggande vården effektivare beaktades. Vård- 
och behandlingsmetoder, samordning av åtgärder och samarbete mellan olika 
samhällsorgan och institutioner skulle granskas.

2.1.1.3 Socialhjälpens samordning med socialförsäkringarna 
Från att kommunernas kostnader för fattigvården på 1930-talet varit högre än 
statens sociala utgifter i övrigt hade kostnaderna för kommunernas socialhjälp 
kommit att motsvara endast någon procent av de totala socialpolitiska kost
naderna. Men sedan mitten av 1960-talet hade socialhjälpens kostnader och 
antalet hjälptagare, liksom dessas andel av hela befolkningen, ökat kraftigt i 
absoluta tal. Statens principiella uppfattning var att behovet av det ekonomis
ka stöd som socialhjälpen svarade för borde nedbringas. För att åstadkomma 
detta var det nödvändigt att man fick reda på vad som var orsaken till de sti
gande socialhjälpssiffrorna.

Av den 1972 genomförda socialhjälpsundersökningen framgick att arbets
löshet och höga bostadskostnader var de viktigaste orsakerna till ökningen av 
socialhjälpsbehovet. Detta innebar att utvecklingen på arbetsmarknaden och 
av näringslivet var avgörande för hur utvecklingen av socialhjälpsbehovet 
skulle te sig under kommande år. Eftersom människors möjligheter att få ar
bete och utkomst var nära kopplade till utfallet av förefintliga och framtida 
förmåner inom socialförsäkringssystemet ansåg staten att om behovet av en 
individuellt prövad hjälp skulle kunna reduceras, krävde detta en fortsatt ut
byggnad av det generella socialpolitiska bidragssystemet. Som grund för det 
fortsatta reformarbetet erfordrades en översyn av det aktuella bidragssyste
met.19 En särskild expertutredning, den socialpolitiska bidragsutredningen,20 
hade fått i uppgift att kartlägga brister i samordningen av olika bidragsformer.

19. Se Ds SfU 1973:6 s 7.
20. S 1972:02.
21. 1968 års socialhjälpsundersökning (SU 68), RFV:s på uppdrag av arbetsgruppen för låg- 

inkomstfrågor undersökning 1972 avseende enbart sjukvårdsförsäkrade och socialdepartementets 
undersökning Socialhjälpen i län och kommuner 1967 (Ds S 1969:9).

Barnfamiljerna och andra som p g a höga levnadsomkostnader, såsom de 
höga hyrorna, kunde få sina behov av socialhjälp reducerade genom generella 
bostadspolitiska åtgärder liksom genom en utbyggnad av de sociala tjänsterna, 
exempelvis barnstugorna. Låg sjukpenning hade sedan gammalt stort genom
slag på behovet av socialhjälp. Olika undersökningar hade visat att 200 000 
personer var enbart sjukvårdsförsäkrade men att olika förbättringar kunde ge
nomföras av deras situation, vilket ledde till att mer än 50 000 kunde erhålla 
sjukpenning vid sjukdom.21 En sjukförsäkringsreform genomfördes from 
1974, men den ledde inte till några nämnvärda förbättringar av sjukpenning
försäkringen utan låg på det familjepolitiska planet. Bland annat förändrades 
moderskapsförsäkringen till en föräldraförsäkring (se mer härom i avdelning 
III). Människor med låg eller ingen sjukpenning kom att finnas även efter 
1974.
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Från och med 1974 hade även såväl en utvidgad arbetslöshetsförsäkring in
förts som ett kontant arbetsmarknadsstöd. Denna reform kom att ha stort be
tydelse för dem som tillhörde en arbetslöshetskassa och dem som inte gjorde 
det. Men det kontanta arbetsmarknadsstödet låg på en låg nivå och behov av 
socialhjälp för arbetslösa torde även framdeles förekomma i inte ringa grad, 
varför enligt socialutredningen förutsättningarna för en allmän arbetslöshets
försäkring borde utredas.

Även på pensionssidan fanns förslag som förväntades innebära förbättring
ar för de försäkrade med ett minskat ianspråktagande av socialhjälpen som 
följd. Så förelåg ett förslag om en sänkning av pensionsåldern till 65 år fr o m 
1976,22 en höjning av folkpensionens grundbelopp samt höjningar för dem 
som inte kunnat förvärva ATP eller hade låga ATP-belopp. Förslag om för
bättringar av förtidspensionen, vårdbidraget för vård av handikappade barn 
och invalidiserade vuxna hade också framlagts.23

22. SOU 1974:15.
23. Ds S 1974:1.

2.1.1.4 Samhälleliga målformuleringar
I den målstyrda staten växte välfärdsmålen fram under påverkan av den pro
fession som kommit att etableras under de decennier som kännetecknats av 
normstyrning. Professionstänkandet stod i vitala delar inte i samklang med de 
befintliga normerna. Ett påtagligt spänningsförhållande mellan experternas 
uppfattning om hur norminnehållet borde gestalta sig och de faktiska och 
ideologiska effekterna av den formella rättssäkerhetsstaten gjorde sig allt ofta
re påmind i slutet av 1960-talet och under 1970-talet. Samhällsvetenskaperna 
och de ekonomiska vetenskaperna influerade de rättsliga aktörer som handha
de socialhjälpen i kommunerna. Dessa tjänstemän och handläggare började få 
en allt starkare yrkesidentitet och deras hantering av normerna kom så små
ningom att uppfattas som något annat och mera än att rent subsumtionslo- 
giskt föra in det enskilda fallet under den generella regelns tillämpningsområde 
och som slutledning härav avgöra om socialhjälp skulle utgå eller inte utgå.

FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och det ökande intresset 
för konstitutionella fri- och rättigheter både internationellt och nationellt av
speglades i en alltmer artikulerad uppfattning om välfärdsmålens innehåll. År 
1967 uttalades följande vid möte med Föreningen Sveriges socialchefer. Utta
landet rörde visserligen socialvården men var av intresse också för socialhjäl
pen.

”Ser vi historiskt på de nu gällande socialvårdslagarna finner vi att samtliga är av 
förhållandevis sent datum, 1955, 1957, 1960. Betraktar vi förarbetena till lagstift
ningen skall vi dock finna att tankegångarna bakom väsentliga delar är av långt äld
re datum och i stora delar bygger på gamla värderingar. Det är inte alltför tillspetsat 
att påstå att dessa värderingar ofta representerar ett ganska snävt moraliskt-juri- 
diskt synsätt på sociala störningar och deras behandling. De åtgärder lagstiftningen 
anvisar har ofta mera stöd i dessa föråldrade värderingar än i fakta om klientens si-
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tuation och aktuell kunskap om modern behandlingsmetodik, en metodik som stäl
ler krav på en genomtänkt behandlingsplan baserad på en allsidig bedömning av 
bl a klientens resurser och de faktorer i miljön som positivt eller negativt påverkar 
rehabiliteringsmöjligheterna. Behandlingen syftar till en allsidig rehabilitering och 
metodiken förutsätter ett förtroendefullt samarbete klient-socialvårdare och med 
de övriga experter som det enskilda ärendet motiverar. Hur skall detta viktiga för
troendefulla samarbete kunna etableras med stöd av en lagstiftning som ofta anger 
både bestämda och detaljerade krav på lydnadsföreskrifter, övervakning eller 
tvångsmässig anstaltsvård utifrån ganska formella val av behandlingsalternativ.”24

24. L Holgersson, Socialtjänst - en fråga om människosyn, 1988, s 207.
25. Rapport från LO:s lönepolitiska kommitté inför LO-kongressen 1971, Malmö 1971.
26. R Titmuss, Social policy, 1974.
27. Ekonomi och välfärd, Föreningen Sveriges Socialchefer, 1972.

I LO-rapporten ”Låg lön och välfärd”2'1 pekades på att den aktuella debatten 
om socialvårdens mål och metoder främst fördes av professionella socialvår
dare. Dessa framhöll att socialvårdens uppgift var att påverka hela samhället, 
arbete, boende, skola m m. Motsvarande krav hade aldrig artikulerats inom 
annan socialpolitik eller inom skattepolitiken.

"Kärnfrågan i välfärdsproblemen bör - som Titmuss’ välfärdsdefinition också an
visar26 (min not) - inte främst vara att medverka till människor som är mätta, nöjda, 
friska och lyckliga konsumenter. Nej, det väsentligaste är att ge välfärden ett sådant 
innehåll att människorna generellt får förmåga och reala möjligheter att styra sina 
egna liv och delta i styrandet av det samhälle - och de delsamhällen - de tillhör. Idag 
är det lågt räknat minst hälften av Sveriges vuxna befolkning, som saknar resurser 
att styra sina liv och sitt samhälle. Och kan man inte styra själv blir man, helt lo
giskt, naturligtvis styrd av andra eller av slumpen.

Genom att människorna så till den grad aldrig fått reella möjligheter att styra 
sina liv och sina samhällen finns självfallet för närvarande en betydande ekonomisk 
tillväxtpotential. En mängd kapaciteter, begåvningar och talanger kan nu aldrig 
komma till sin rätt utan undertrycks. Hela samhället blir fattigare än vad det behö
ver vara. En välfärdspolitik, som ger resurser och makt åt alla de människor som nu 
saknar resurser och makt, skulle därför också få ytterst välgörande samhällsekono
miska konsekvenser. Men dessa konsekvenser får aldrig ses annat än som en bipro
dukt. 1 de stora perspektiven liksom i de mycket små kan inte de ekonomiska målen 
sättas allra främst.”27

Socialhjälpslagen (liksom de sociala vårdlagarna) gav uttryck för en heterogen 
ideologi som baserades på tre olika traditioner. Den första, den förnuftsinrik- 
tade eller rationella ideologin hade sina rötter i upplysningsfilosofin och i eng
elsk socialliberalism. Keynes ekonomiska tankar färgade den svenska 
arbetsmarknadspolitiken. Familjepolitiken präglades av makarna Myrdals ra
tionalism i boken Kris i befolkningsfrågan. Om staten handlar rationellt, har 
staten stora möjligheter att bistå människor som behöver hjälp.

Den andra, den humana ideologin som hade kristna rötter betonade med
människans skyldighet att hjälpa andra medmänniskor. Denna ideologi beto
nade inte samhällets ekonomiska ansvar. I Sverige hade längre tillbaka i tiden 
den enskilda välgörenheten haft stor betydelse och var inte helt överspelad 
p g a influenser från USA. Rådgivning med sikte på den enskildes speciella si-
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tuation ansågs vara ett utflöde härav. Den tredje, den patriarkaliska ideologin 
slutligen byggde på idén att staten skulle ingripa i vissa fall och när detta sked
de följde stora maktbefogenheter över individen.

I skiftet mellan 1960- och 70-talen uttrycktes detta på följande sätt:

”Det är först när samhället förändras utanför socialvården, när vi får en demokra
tisering först på det politiska fältet, men senare också en demokratisering som kom
mer att gälla relationerna på arbetsmarknaden, skolan, uppfostringssystemet, 
människors sätt att umgås i föreningar, i fritidsorganisationer, som tom gör så 
djupt ingrepp för att demokratisera familjeinstitutionen att den bryter det manliga 
herraväldet där. Det är först när allt detta händer som det blir problematiskt om det 
inom socialvården finns kvar värderingar och principer som hör ihop med det äldre 
samhället."28

28. B Börjesson, Den konservativa barnavårdslagen i Sociallagstiftningen - hjälpmedel eller 
hinder?, Föreningen Sveriges Socialchefer, 1968.

29. Jämlikhet; första rapporten från SAP-LOs arbetsgrupp för jämlikhetsfrågor, Borås 1969.
30. ”Socialvård i framtiden” (Stockholm 1970). Presentationen skedde vid en stor social- 

vårdskongress i Göteborg 1970.

I socialdemokratiska partiets och LO:s jämlikhetsrapport till 1969 års parti
kongress diskuterades en ny förklaringsmodell som utgick från att ”de som av
viker i grunden är lika oss andra”.

”Utifrån en sådan ideologi kan nya lagar stiftas och nya behandlingsmetoder ut
vecklas, där man utgår från att vi alla är mer eller mindre svaga. Och att vi medvet
na om detta, inte får stöta bort de svagaste, som är svaga främst som en följd av den 
prestations- och konkurrensmentalitet som fortfarande behärskar många samhälls
områden. Detta trots de ’inbrytningar’ som den socialdemokratiska politiken i 
många avseenden har inneburit. Vi har råd att ha en generös attityd till dem som 
inte lyckas i vårt komplicerade samhälle. Det måste byggas upp en socialvård som 
utgår från att dess främsta och mest angelägna uppgift är att ge service till de män
niskor som av en eller annan anledning har hamnat utanför de ramar som karriär
samhället godkänner. Ett samhälle med våra resurser har råd till detta och har 
skyldighet att på så sätt öka jämlikheten.”29

Samarbetskommittén för socialvårdens målfrågor presenterade en debattskrift 
om socialvårdens mål och metoder.30 Samarbetskommittén uppställde flera 
centrala mål som fick stor betydelse i det kommande lagstiftningsarbetet. Må
len var demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika villkor. Demokra
ti diskuterades i betydelsen representativ demokrati i traditionell mening men 
också i betydelsen ekonomisk demokrati genom generella samhälleliga åtgär
der, genom medinflytande i olika former på arbetsplatsen, utbyggd demokrati 
i samhällsplaneringen, demokrati inom utbildningen, i hemmiljön osv. Jämlik
het innebar att samhällets insatser omfattade alla och åtgärderna utformades 
med tanke på att stärka ställningen för underprivilegierade grupper. Solidaritet 
byggde på insikten att samhället och därmed medborgarna måste svara ge
mensamt för en rad olika kostnader och andra insatser, som ökar tryggheten 
och friheten för människorna. Trygghet på lika villkor slutligen innebar att
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den prestationsideologi, som styrde samhället och medborgarna, trängdes till
baka och ersattes av ett system som förenade jämlikhet och solidaritet.

Målet ”arbete åt alla” kom att presenteras som ett övergripande mål i flera 
olika sammanhang, bl a i TCO:s program ”Socialt arbete - mål och medel”.31

31. Uddevalla 1975.
32. Se ett flertal noter ovan, i vilka hänvisning skett till detta betänkande.

”Människans yttre förhållanden är starkt kopplade till hennes förhållande till arbe
tet. Det är i betydande utsträckning hennes ställning i arbetslivet som bestämmer 
hennes inkomst och därmed påverkar hennes möjligheter till inre frigörelse och 
självförverkligande. Hennes inflytande, hennes konsumtion, allt vad vi betecknar 
som gott i samhället, har sin grund i människans förhållande till arbetet, varmed 
dock inte enbart avses inkomsten. Det övergripande målet måste därför vara att vid
ta samhällsåtgärder som medverkar till att ge individerna arbete som är anpassat ef
ter deras behov och resurser och som ger dem möjligheter till utveckling och 
självförverkligande. ”

2.1.2 1980 års socialtjänstlag

2.1.2.1 Inledning
Socialutredningen, vars uppgift var att företa en samlad översyn av socialvår
dens mål, organisation och arbetssätt, framlade 1974 sitt principbetänkande 
"Socialvården. Mål och medel”, SOU 1974:39.32 Till grund för betänkandet 
låg utredningens uppfattning, att socialvården måste utformas i enlighet med 
klart angivna mål för verksamheten. Olika förhållanden talade enligt utred
ningen för att den dåvarande detaljreglerade socialvårdslagstiftningen borde 
ersättas med en målorienterad ramlag. Socialutredningen sökte i sina reform
förslag konsekvent tillämpa en helhetssyn, som bl a skulle innebära, att varje 
enskilt ärende skulle beaktas och bearbetas i alla sina aspekter och med insat
ser av alla tillgängliga slag. Även insatser från andra samhällsorgan skulle vid 
behov initieras och samordnas. Helhetssynen skulle också innebära en ökad 
uppmärksamhet på miljöfaktorer, som kunde bidra till sociala problem. En 
alltför detaljerad reglering av socialvårdens verksamhet kunde medföra bris
tande flexibilitet i åtgärdsval m m. I fråga om insatser för den enskilde fram
stod individualisering och situationsanpassning som väsentliga. De individuel
la insatserna borde, enligt socialutredningen, utmärkas av frivillighet och sam
verkan mellan den enskilde och socialvården. En föreslagen rätt till 
socialvårdens insatser måste dock, enligt utredningen, ges en fastare reglering.

I sitt slutbetänkande ”Socialtjänst och socialförsäkringstillägg” SOU 
1977:40, fullföljde socialutredningen i allt väsentligt sina i principbetänkandet 
framförda synpunkter om mål och medel och framlade som en bas för en sam
lad reform av socialvården förslag om att kommunernas sociala verksamhet i 
framtiden borde rättsligt regleras i en socialtjänstlag, som skulle utformas som 
en målinriktad ramlag. Socialutredningens förslag innebar alltså att de sociala 
vårdlagarna skulle ersättas av en enda lag, socialtjänstlagen, vilken skulle reg-
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lera hela det sociala verksamhetsområdet på kommunal nivå. Slutbetänkandet 
remissbehandlades och därefter lade regeringen fram prop 1979/80:1, Om so
cialtjänsten, för riksdagen. Socialtjänstlagen (1980:620) antogs och trädde i 
kraft den 1 januari 1982.33

33. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 228 f.
34. ”Lagen medger mer praktiska, av formella föreskrifter mindre bundna överväganden än 

tidigare lagstiftning och ökad inriktning på orsaksförhållanden”; prop 1979/80:1 s 138 ff.
35. Samtidigt framhölls från vissa håll att socialtjänsten i vissa avseenden måste innehålla en 

mer preciserad reglering. Det gällde frågor om rättigheter, rättssäkerhet och integritet.

1956 års socialhjälpslag innehöll som ovan framkommit en förhållandevis 
fast och detaljerad reglering i fråga om medborgarnas rättigheter, socialvår
dens förfaringssätt och förutsättningarna för stöd, hjälp eller annat bistånd. 
1980 års socialtjänstlag fick till stor del en utformning som avvek från den ti
digare detaljregleringen genom att den erhållit karaktären av en målinriktad 
ramlag. Det viktigaste med den nya lagen var att ange intentionerna och syftet 
med verksamheten i dess helhet liksom med dess olika delar. Den nya lagstift
ningen tillerkände socialtjänsten stora möjligheter att i samarbete med den en
skilde bestämma på vilka vägar man skulle nå de angivna målen. Sambandet 
mellan frågor om målangivelser i lagen och dennas inslag av ramlag var stort. 
Ju större frihet som gavs att utforma socialtjänsten desto starkare blev kravet 
på att lagen angav vägledande mål för verksamheten.

Uppfattningen var alltså att en ramlagstiftning ger större frihet vid val av 
tillvägagångssätt än en lagstiftning med detaljbestämmelser.34 Man menade att 
större hänsyn kunde tas till den enskildes behov och önskemål samtidigt som 
de förtroendevaldas och anställdas kunskaper och erfarenheter bättre kunde 
tas till vara. Ramlagstiftningen ansågs också mer följsam vad gällde föränd
ringar i tiden, mer flexibel beträffande nya kunskaper grundade på forskning 
och praktiska erfarenheter. Risken var liten att lagen låste fast verksamheten i 
fixerade rutiner och handlingsmönster.35

2.1.2.2 Grundläggande värderingar för socialtjänsten
Den inledande bestämmelsen i 1980 års socialtjänstlag - ofta kallad portalpa
ragrafen - angav de övergripande målen och de grundläggande värderingarna 
för samhällets socialtjänst. Socialtjänsten skulle medverka i en samhällsut
veckling som syftade till jämlikhet i levnadsvillkor och social och ekonomisk 
trygghet för människorna. Verksamheten skulle syfta till att öka den enskildes 
möjligheter att ta del i samhällets gemenskap, förebygga uppkomsten av soci
ala svårigheter och begränsa eller avhjälpa enskildas och gruppers behov av 
stöd och hjälp.

Paragrafen gav inte bara vägledning för socialtjänstens inriktning utan även 
för formerna för verksamhetens bedrivande. Det var då viktigt att beakta den 
enskildes ansvar för såväl sin egen som medmänniskornas sociala situation. 
Socialtjänsten skulle således inte inriktas på att ta över detta ansvar utan på
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att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser. Samtidigt stod det klart 
att den enskildes faktiska möjligheter kunde vara mycket begränsade.

Utmärkande för den nya lagen var att den så starkt betonade att socialtjäns
ten skulle ha sin utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över 
sin situation. I det avseendet innebar socialtjänsten slutpunkten för en utveck
ling som hade inneburit att de kontrollerande eller tvingande inslagen inom so
cialvården successivt hade försvunnit ur lagstiftningen. I stället betonades att 
socialtjänstens insatser skulle bygga på respekt för människornas självbestäm
manderätt och integritet. Socialnämndens insatser för den enskilde skulle ut
formas och genomföras tillsammans med henne eller honom (9 §).

Vägledande för arbetet med socialtjänstreformen hade varit att få till stånd 
en verksamhet som präglades av en helhetssyn i stället för det ”symptomtän- 
kande” och den funktionella uppdelning som karakteriserade den traditionella 
socialvården. Helhetssynen innebar att en enskilds eller en grupps sociala 
situation och de problem denne eller gruppen upplevde skulle ses i förhållande 
till hela den sociala miljön. Inte bara familjen och ”närmiljön” i övrigt utan 
också den enskildes förhållanden i vidare mening hörde hit. Det rörde frågor 
om möjlighet att få arbete, bostad, positiva fritidsförhållanden, att kunna und
vika utslagning, segregation och fattigdom i både materiell och mer vidsträckt 
mening, dvs att kunna nå värden som brukar sammanfattas i begreppet livs
kvalitet. Utifrån ett sådant betraktelsesätt menade man att helhetssynen skulle 
få vittgående konsekvenser för socialtjänstens framtida arbete med enskilda, 
organisationens utformning, samverkansbehov m m.

När det gällde innehållet i begreppen frivillighet och självbestämmande kan 
departementschefens reaktion i prop 1979/80:1 på kritik från remissinstanser 
avseende socialutredningens resonemang om den enskildes ställning i förhål
lande till socialtjänsten tas som utgångspunkt.

”Stockholms kommun menar att klientens föreslagna möjlighet att välja och förkas
ta enkelt uttryckt tilldelar socialtjänsten rollen att tillhandahålla kunden vad han el
ler hon efterfrågar. Det ifrågasätts om inte utredningen alltför onyanserat och med 
förankring i nu modifierade åskådningar sätter upp kravlöshet som ideal. I alla 
mänskliga sammanhang, arbetsliv och föreningsliv, äktenskap, trafik och affärer, 
bygger växelverkan mellan människor på ömsesidigt godtagna uttalade eller under
förstådda normer, solidaritetskrav och förväntningar. Att inom socialtjänstens ram 
nedklassa ömsesidighet betyder att man samtidigt nedklassar de människor man har 
att göra med. Inom dagens socialvård har behandlingsarbetet, inte minst inom den 
frivilliga institutionsvården, i mycket hög grad kommit att betona den ömsesidiga 
solidariteten och bestämda krav som individen måste acceptera. Socialtjänstens ser
viceinriktning får enligt Stockholms kommun inte gå så långt att man - för att göra 
klienten till viljes - medverkar till åtgärder som är olämpliga från behandlingssyn
punkt. Svea hovrätt för fram liknande synpunkter.”

Andra remissinstanser menade att socialutredningen i alltför hög grad såg män
niskan som en osjälvständig produkt av samhället. Utredningen skulle ha bort
sett från den individuella komponent som gör att vi reagerar olika på samma 
eller nästan samma miljö. Detta synsätt, menade man, kunde leda till en pes
simistisk och passiv syn på möjligheterna att genom aktiva insatser nå resultat.
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Departementschefen menade att "man misstar sig om man tror att detta är 
detsamma som en kravlös, för att inte säga menlös socialtjänst” och att soci
alutredningens kraftiga markering av samhällets skyldighet och individens rätt 
delvis fick ses mot socialtjänstens historiska bakgrund. Departementschefen 
framhöll vikten av att hävda samhällets grundläggande skyldighet att bistå den 
enskilde liksom dennes rätt att själv bestämma över sin situation.

De föreslagna målen demokrati, jämlikhet och solidaritet samt trygghet 
mottogs väl av remissinstanserna. Det fanns dock kritiska synpunkter, bl a att 
målen var alltför allmänt hållna och därför inte skulle få någon handlingsdiri- 
gerande effekt samt att målen angivits i termer av politiska slagord, vilkas 
innebörd skiftade från tid till annan och även med vilken politisk åskådning 
som hade starkast inflytande.36

36. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 230.
37. Prop 1979/80:1 s 142.

Det förhållandet att socialtjänstlagen var en målinriktad ramlag och att 
kommunerna därigenom fick stor frihet att själva bestämma vilken verksamhet 
som skulle bedrivas fick dock ett blandat mottagande vid remissbehandlingen. 
Vissa remissinstanser menade att den flexibilitet som möjliggjordes var positiv, 
medan andra, exempelvis handikapprörelsen, menade att det kan uppstå stora 
standardskillnader mellan kommunerna och att det var de svagaste i samhället 
som fick lida mest av detta. Departementschefen däremot ansåg en ramlags- 
konstruktion vara av godo, då den gav större frihet vid val av tillvägagångssätt 
och gjorde det möjligt för kommunerna att ta större hänsyn till vad den enskil
de ville och behövde jämfört med en mer detaljerad lagstiftningsprodukt.

Departementschefen anförde emellertid också följande:

”Jag anser att man måste fästa stort avseende vid de risker för standardskillnader 
och osäkerhet om skyldigheter och rättigheter som kritiken har pekat på. Samtidigt 
bör man hålla i minnet alla faktorer som balanserar en ogynnsam utveckling. Jag 
vill erinra om att socialtjänstlagen inte möjliggör åtgärder som står i strid mot den 
enskildes vilja. Andra viktiga funktioner som verkar för konkretisering av den en
skildes skyldigheter och rättigheter samt en jämnare standard mellan kommunerna 
är dels besvärsinstitutet och de rättsvårdande instansernas prövning dels tillsyns
myndigheternas viktiga roll.”37

2.1.2.3 Regleringen av ekonomiskt bistånd

2.1.2.3.1 Skälig levnadsnivå
Socialtjänstlagen (1980:620) omfattade vid sin tillkomst 76 paragrafer. Efter 
några inledande bestämmelser följde ett större antal regler om socialtjänstens 
innehåll. Därefter följde bestämmelser om avgifter, nämndorganisationer, 
handläggning av ärenden m m, register, socialstyrelsens och länsstyrelsens 
uppgifter samt några avslutande bestämmelser.

Rätten till bistånd reglerades i 6 §. Den löd:
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”Den enskilde har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livs
föring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall 
genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att 
det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv.”

Denna paragraf angav den enskildes rätt till insatser inom socialtjänsten. Be
slut i sådan fråga fick överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 72 §.

I tidigare lagstiftning gjordes en indelning i obligatorisk och frivillig social
hjälp som inte återfanns i socialtjänstlagen. Dock fanns genom 5 § sista satsen 
en möjlighet för socialnämnd att lämna även ekonomisk hjälp trots att skyl
dighet inte förelåg enligt 6 §. Socialstyrelsen har i detta sammanhang yttrat 
följande:

”Det är emellertid viktigt att komma ihåg att sådant stöd och hjälp som här avses 
aldrig får utgå istället för bistånd enligt 6 §. Är förutsättningarna för bistånd enligt 
6 § uppfyllda skall bistånd utgå med stöd av den paragrafen.”38

38. Allmänna råd 1981:1, s 32; jfr även RÅ 83 2:82.
39. Angående besvär över socialnämnds beslut, se nedan 2.2.3.1.
40. Kompetens rör också frågan vad kommunen får använda sina skattepengar till.
41. SOU 1947:53, särskilt s 68, prop 1975/76:187 s 339.
42. U Lindqvist, Kommunala befogenheter, 2000, s 38 ff, 48 f.

En viktig anledning till denna markering av socialstyrelsen torde vara att kom
munalbesvär39 var den enda möjligheten att angripa ett beslut enligt 5 §.

Orsaken till att denna möjlighet för socialnämnd att utge ”frivillig" eko
nomisk hjälp eller annat bistånd uttalades i socialtjänstlagen hade sin förkla
ring i kommunallagens regler om kommunal kompetens.40 Kommunerna hade 
dels en allmän kompetens att befatta sig med vissa slag av angelägenheter gi
ven genom kommunallagen 1:4, dels särskild kompetens som grundades på 
specialförfattningar, såsom exempelvis socialtjänstlagen. I 1:4 stadgades att 
kommunerna själva fick vårda sina angelägenheter. Ur förarbetena till kompe
tensbestämmelsen kunde utläsas att angelägenheternas handhavande till sin 
art och natur skulle uppbäras av ett allmänt intresse samt att detta intresse 
skulle vara lokaliserat till kommunen för att ifrågavarande åtgärd skulle falla 
inom den allmänna kompetensen.41 Den allmänna kompetensen hade precise
rats och konkretiserats genom den rättspraxis som utbildats i kommunalbe- 
svärsmål, varvid vissa principer hade utkristalliserats.42

Rätten till bistånd var inte knuten till några särskilt angivna insatser. När 
villkoren var uppfyllda, skulle den enskilde beredas ekonomisk eller annan 
hjälp som var anpassad efter hennes eller hans behov. Förhållandena i varje 
särskilt fall fick därvid bestämma insatsernas art och utformning. Under rätten 
till bistånd kunde, förutom ekonomisk hjälp, därför falla t ex färdtjänst, social 
hemhjälp och plats i förskola lika väl som institutionell eller annan vård eller 
behandling.

I prop 1979/80:1 gjorde föredraganden ett utförligt uttalande om socialbi
dragets innehåll och nivå och vad det skulle räcka till. Han framhöll att det 
skulle
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”svara för grundläggande behov i fråga om mat och dryck, beklädnad och bostad 
inkl elström. I överensstämmelse med den praxis som redan tillämpats av kommu
nerna bör bidraget även täcka andra hushållsutgifter för tvätt och rengöring, olika 
förbrukningsartiklar liksom försäkringar samt tillgodose behov av förströelse, re
kreation och kommunikation genom att innefatta löpande kostnader för telefon, 
TV-licenser, dagstidning, smärre resor etc. Vidare brukar hjälpen täcka andra per
sonliga utgifter för hygien, fritidssysselsättningar och sociala kontakter.

Det är nu vanligt att den kommunala socialvården täcker dessa behov inom ra
men för socialhjälpens grundbelopp eller s k bruttonormer. Genom sådana normer 
tillförsäkras den som behöver bistånd en viss levnadsstandard utan att varje behov 
prövas för sig särskilt. Den enskilde får därigenom lättare att hålla reda på om han 
i en viss situation kan få detta grundläggande bistånd eller inte. Han får också en 
viss frihet att inom den ram för hushållsbudgeten som normerna sätter disponera 
socialbidraget på det sätt som passar honom bäst.

Huvudregeln för beräkning av bidrag till bostadskostnader bör vara att sökan
dens faktiska nettokostnader för bostaden och dess uppvärmning beaktas helt, om 
bostadsstandarden och bostadskostnaderna inte överstiger vad som är skäligt.

Behövlig hemutrustning hör till den standard som socialbidraget bör garantera. 
Vad som skall anses behövligt kan varken i fråga om hemutrusrning eller annat fast
ställas en gång för alla. Bedömningen måste i stort anpassas efter den allmänna stan
dardutvecklingen i samhället, dvs till vad människor i allmänhet kan kosta på sig.

Hänsyn bör också tas till fördyrade levnadsomkostnader på grund av arbete, 
bl a barnomsorgskostnader, eller särskilt kosthåll.

Jag har nämnt tidigare att socialbidrag under vissa förutsättningar skall kunna 
utgå till kostnader för vård inkl tandvård, läkemedel, m m.

Den som behöver miljöombyte och inte kan få detta inom kommunens hem e d 
bör kunna få bidrag till vistelse för vila och rekreation i andra lämpliga former.

Olika slag av skuldsättning kan utgöra ett allvarligt hinder för att en person skall 
återvinna arbetsförmåga och möjligheter att försörja sig själv och i förekommande 
fall sin familj. I vilken utsträckning socialtjänsten skall ha att svara för ’ekonomiska 
saneringar’ beror på förhållandena i det enskilda fallet. Men biståndet bör allmänt 
ges en förebyggande karaktär.------

Socialbidraget bygger ytterst på en individuell behovsprövning, vilket innebär 
att bidrag skall kunna utgå med andra belopp och till andra ändamål än vad som 
gäller enligt särskilda fastställda normer. Bistånd som går utöver grundbeloppet en
ligt de s k bruttonormerna bör bli föremål för en mer ingående individuell bedöm
ning. Huruvida rätt till sådant bistånd skall anses föreligga beror givetvis i hög grad 
på förhållandena i det enskilda fallet.”43

När det gällde socialbidragsnivån knöt den an till begreppet ”skälig levnads
nivå”. Genom att ange förutsättningarna för socialbidraget som en rättighet 
liksom socialbidragets ändamål och innehåll ansåg departementschefen som 
svar på önskemål från flera remissinstanser att en viss precisering av begreppet 
gjorts. Socialutredningen hade för sin del framhållit att det lämpligaste sättet 
att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå var att använda det system 
med basbeloppsreglerade bruttonormer och med ersättning för skäliga bo
stadskostnader som tillämpades ganska allmänt i kommunerna. Skillnaderna 
i normnivåer var emellertid betydande. Socialutredningen hade vidare fram
hållit att jämlikhetsmålet förutsatte att enhetliga bidragsnormer eftersträvades

43. Prop 1979/80:1 s 202 f.
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inom socialtjänsten, även om skälig hänsyn borde kunna tas till variationer 
mellan kommunerna i levnadskostnader och allmän inkomstnivå.

Socialutredningen hade övervägt möjligheten att regeringen skulle fastställa 
vissa miniminormer för socialbidraget, som inte skulle få underskridas, men 
ansett att skäl talade mot en sådan lösning. Departementschefen förordade i 
stället att socialstyrelsen efter samråd med kommunförbundet utformade sina 
allmänna råd om socialtjänstlagens tillämpning så att de motverkade alltför 
stora skillnader i normnivåerna.44 Riksdagen anslöt sig till dessa uttalanden.

44. Prop 1979/80:1, Del A s 186 och 204 f.
45. Prop 1979/80:1 s 205.
46. Se RÅ 84 2:13 och RR:s dom 840529 mål nr 651-1983.

Genom ett system med basbeloppsreglerade bruttonormer kunde socialbi
dragets realvärde skyddas. Under remissbehandlingen av socialutredningens 
förslag hade några remissinstanser dock menat att konsumentprisindex och 
basbelopp innebar en underskattning av kostnadsförändringarna för de lägre 
inkomsttagarnas hushåll. Om livsmedlen, som hade varit fallet, ökade snab
bare i pris än övriga poster i indexet, kom detta index inte att fullt ut visa 
kostnadsfördyringarna för låginkomsthushåll, som ju måste använda en rela
tivt stor andel av pengarna till livsmedel. Departementschefen menade att det 
på konsumentprisindex grundade basbeloppet enligt lagen om allmän försäk
ring svarade för värdebeständigheten inom många olika socialpolitiska an
ordningar. Någon särlösning för enbart socialbidraget var därför inte motive
rad.

När det gällde allmänna förbättringar av socialbidragets standard (i form 
av höjda procentsatser av basbeloppet för socialbidragsnormer) måste enligt 
departementschefen sådana ske genom politiska beslut. Allmänna standard
förbättringar för stora grupper inom befolkningen måste enligt honom även 
komma de ekonomiskt hjälpbehövande till del.

Slutligen framhöll föredraganden att socialhjälpen nästan alltid måste utgå 
i kontant form.

”Den tid är sedan länge förbi då man i praktiken omyndigförklarade den som var 
tvungen att söka socialhjälp genom att utan större urskiljning ge honom mat- eller 
klädeskuponger i stället för pengar. Jag vill i detta sammanhang också understryka 
det stora värde som det i vissa fall kan ha i behandlingen av en klient att han betros 
med en så jämförelsevis enkel sak som att själv sköta sina hyresinbetalningar. Som 
jag har nämnt tidigare är det angeläget att socialtjänsten inte tilldelas en ’fixarroll’. 
Klienten skall i stället hjälpas att i största möjliga utsträckning själv ta ansvar för 
sina handlingar och sitt liv.”45

Det kan således göras gällande att det i viss mening överlämnades åt kommu
nerna att fastställa, vad som skulle anses vara en skälig levnadsnivå inom kom
munen. Att detta begrepp hade fått skiftande innehåll i olika kommuner var 
känt och omvittnat. Den frihet som rådde för kommunerna vid tillämpningen 
av 6 § hade regeringsrätten46 inte ansett innebära, att förvaltningsdomstolarna 
vid prövningen av ett överklagat beslut om vägrat bistånd skulle vara bundna 
av den bidragsnorm som kommunen hade fastställt. Domstolarna hade att
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göra en självständig bedömning av vad som skulle anses vara en skälig lev
nadsnivå för den biståndssökande.47

47. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 244 f.
48. Ang socialstyrelsens tillsynsverksamhet, se nedan avsnitt 2.2.2.
49. Se RÅ 84 2:13.
50. Se RÅ 83 2:59, RÅ 84 2:6, RÅ 84 Ab 182.
51. Se RÅ 83 2:79.

En bidragsnorm som låg under existensminimum kunde normalt inte anses 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, utan riksskatteverkets normal
belopp för existensminimum liksom konsumentverkets hushållsbudgeter skul
le vara vägledande vid avgörandet av vad som var skälig levnadsnivå. Social
styrelsen hade i Allmänna råd 1985:148 givit rekommendationer om normer 
för socialbidrag, där på grundval av konsumentverkets beräkningar av kost
nader för olika budgetposter efter vissa smärre justeringar räknats fram en 
vägledande norm, som uttryckts i olika procent av basbeloppet beroende på 
vilken kategori normen avsåg.

Den uppfattning som regeringsrätten låtit komma till uttryck i rättstillämp
ningen49 hade inneburit, att nivån för skälig levnadsnivå inte fick ligga lägre 
än riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum. Kommunernas an
tagna normer för socialbidrag fick alltså för att motsvara lagens krav på skälig 
levnadsnivå inte understiga detta minimibelopp. En enskild som överklagade 
ett beslut om socialbidrag, där den vägledande socialbidragsnormen understi
git nämnda gräns fick regelmässigt sitt yrkande bifallet.

För att klarlägga i vilken omfattning kommunens ekonomi kunde belastas, 
måste även de utgifter medtas, som låg utanför normen. Vilka behov ansågs 
som generellt godtagbara och vilka krävde särskild prövning? Ett svar på den 
sistnämnda frågan gav en viss bild av ”utrymmet” inom ramen för skälig lev
nadsnivå.

Utöver det i normen ingående bidraget för fritidskostnader för olika former 
av nöjen och andra fritidssysselsättningar, sociala kontakter, kortare resor m m 
kunde en person också vara i behov av särskild semester, vila eller rekreation 
i någon form. Sådana mera extraordinära fritidskostnader ingick inte i någon 
norm. I vilken utsträckning den enskilde hade rätt till socialbidrag för att täcka 
sådana kostnader ansågs vara avhängigt av förhållandena i det enskilda fallet.50

Det fanns även andra situationer där man betalade ut socialbidrag, t ex i fö
rebyggande eller rehabiliterande syfte. Huruvida rätt till sådant bistånd ansågs 
föreligga, berodde helt och hållet på förhållandena i den individuella situatio
nen.

Skuldsanering och skuldeliminering var ett problem, som inte så sällan ak
tualiserades i samband med frågan om bistånd enligt 6 §. Ofta gjordes gällan
de att eftersom syftet med det sociala biståndet också var förebyggande eller 
rehabiliterande skulle bistånd utgå. Några generella riktlinjer hade socialsty
relsen inte lämnat i allmänna råd. Rätten till ett dylikt bistånd berodde helt på 
omständigheterna i det särskilda fallet.51
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2.1.2.3.2 Behovs tillgodoseende på annat sätt
Om man, vilket varit fallet under 1980-talet, i ett tämligen ansträngt stats- och 
kommunalfinansiellt läge hade givit rekvisitet ”behov som kan bli föremål för 
bistånd enligt 6 §” en vidsträckt tillämpning, skulle man kunna förvänta sig, 
att rekvisitet ”inte kan tillgodoses på annat sätt” hade fått en restriktiv ut
formning i rättstillämpningen. Någon större restriktivitet kännetecknade dock 
inte denna. Klart var att om den enskilde med egna medel kunde betala kost
naderna för uppkomna behov, denne inte var berättigad till bistånd enligt 
6§.52

52. Se RÅ 85 2:14, där frågan gällde bistånd enligt 6 § för att tillgodose epileptikers trans
portbehov och RÅ 85 2:22, där frågan gällde rätt till bistånd enligt 6 $ i form av nedsättning av 
avgift för inackordering i servicehus.

53. Se RÅ 80 2:65.
54. 831205 mål nr 5961-1983.
55. Den 9 februari 1984.
56. Se även RR 850315 mål nr 3607-1984 angående skyldigheten att stå till arbetsmarkna

dens förfogande; se även min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 240-242.

Make och föräldrar, vilka hade en lagstadgad underhållsskyldighet gent
emot andre maken respektive barn under 18 år liksom annan huvudman, som 
hade att svara för åtgärder som föll inom vederbörandes kompetensområde, 
hade att tillse, att ekonomiska behov hos någon för vilken de ansvarade blev 
tillgodosedda. Make kunde dock ej avkrävas alltför betungande serviceinrik- 
tade tjänster. Någon lagstadgad underhållsskyldighet förelåg inte mellan en 
man och en kvinna som sammanbodde. Regeringsrätten var dock av den me
ningen att man kunde förutsätta, att de ekonomiskt bistod varandra, även om 
det inte förelåg någon civilrättslig underhållsskyldighet. Detta synsätt hade re
geringsrätten gjort sig till tolk för redan under socialhjälpslagens giltighets
tid.53 Regeringsrätten hade i och för sig kunnat avlägsna sig härifrån och hän
visa till avsaknaden av lagstadganden härom i socialtjänstlagen. Att inte låta 
ett samboförhållande få några som helst rättsverkningar i detta hänseende 
skulle dock ha inneburit ett alltför långt avlägsnande från det synsätt rörande 
samboförhållanden, som i övrigt gällde inom socialrätten. För att en person 
(huvudman) skulle göras ekonomiskt ansvarig för en annan person, som var i 
behov av bistånd i visst hänseende, krävdes dock med nu nämnda undantag 
ett lagstadgande om skyldighet härvidlag.

Slutligen skulle den enskilde själv inte kunna tillgodose det uppkomna be
hovet, t ex genom inkomster av arbete, ersättning från arbetslöshetskassa, för
mån från den allmänna försäkringen eller genom att hon eller han på annat 
sätt kunde klara sin försörjning. Detta innebar att den enskilde för att ha rätt 
till ekonomiskt bistånd enligt 6 § efter förmåga skulle bidra till sin försörjning. 
Den som inte hade arbete var skyldig att söka arbete och godta det arbete som 
anvisades, om detta ansågs lämpligt. Att detta bedömdes gälla även för hem
mavarande make med minderåriga barn framgick av en dom i kammarrätten 
i Stockholm,54 enligt vilken en familj bestående av två vuxna och tre barn i åld
rarna 4-9 år konstaterades inte vara berättigad till fortsatt kompletterande so
cialbidrag. Regeringsrätten beslöt55 att inte meddela prövningstillstånd.56
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2.1.2.3.3 Återkrav
Ekonomisk hjälp som lämnats som bistånd med stöd av 6 § var enligt huvud
regeln inte förenad med återbetalningsskyldighet. I 33 § angavs i vilka fall un
dantag från denna huvudregel fick göras. Så kunde den enskilde vara berätti
gad till bistånd i avvaktan på utbetalning av en förmån eller ersättning, t ex 
lönefordran. Hade biståndet i ett sådant fall givits under förutsättning att det 
skulle utgöra förskott, var den enskilde i enlighet med vad som hade överens- 
kommits skyldig att återbetala vad hon eller han hade tagit emot. Återkrav 
kunde även komma i fråga när den enskilde hade fått bistånd genom ofullstän
diga, oriktiga eller annars vilseledande uppgifter. Återbetalningsskyldighet 
kunde i sådana fall föreligga på allmänna skadeståndsrättsliga grunder.

Socialnämnden fick ge den enskilde ekonomisk eller annan hjälp även i an
dra fall än när det förelåg en rätt till bistånd enligt vad som framkommit ovan. 
Sådan ekonomisk hjälp (5 §) kunde återkrävas. Återkrav förutsatte emellertid 
att den enskilde när hjälpen lämnades hade underrättats om sin återbetalnings
skyldighet.

2.1.3 Sammanfattning
Under 1970- och 80-talen skedde en stor och genomgripande nydaning av den 
rättsliga motiveringen och regleringen av det ekonomiska behovsprövade bi
ståndet. Kritiken mot socialhjälpslagstiftningen kom att ”blomma ut" under 
1970-talet. Kritiken ledde till tillkomsten av 1980 års socialtjänstlag, som i 
mångt och mycket fick betraktas som ett nytt kapitel i den rättsliga regleringen 
av socialpolitiken. Det fick följdverkningar också på andra sociala områden, 
även om dessa verkningar inbördes framstod som heterogena.

Kritiken mot socialhjälpsverksamheten bottnade i en rad samhälleliga och 
rättsliga företeelser. Arbetslöshet, ökade bostadskostnader, anonymiseringen 
i tätorterna och bristande samhällsplanering var tillsammans med bristande ef
fektivitet hos socialhjälpslagens behovsprövnings- och kontrollfunktioner för
klaringar till kritiken. Vissa kritiker pekade på ökningen av socialhjälpskost- 
naderna, medan andra gjorde gällande att socialhjälpsstandarden samtidigt 
blivit avsevärt förbättrad. Många gjorde gällande bristen av en övergripande 
målformulering för socialvården i stort, medan andra menade att den social
politiska strategin om att skapa ett gott samhälle enbart gav upphov till frus
trationer och svikna förhoppningar. Socialhjälpsverksamheten anklagades 
också för bristande generalitet och avvikelser från det mönster av generella åt
gärder som präglade socialpolitiska åtgärder i Sverige vid denna tidpunkt.

Socialutredningens principbetänkande från 1974,”Socialvården. Mål och 
medel", kom att betyda mycket för den socialpolitiska och socialrättsliga de
batten i Sverige och för de samhälleliga målformuleringar som sedan kom att 
ligga till grund för 1980 års socialtjänstlag. Tanken på en ramlagstiftning ut
gående från en helhetssyn på individen började allt mer framstå som det alter
nativ man skulle välja som lösning på frågan om individuellt behovsprövat 
försörjningsstöd. Symptomtänkandet var borta. Frivillighet, självbestämman-
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de och ett behovsbestämmande utifrån individens egna utgångspunkter var la
gens omedelbara funktioner. Det var inte längre staten som bestämde behovs- 
tilldelningen utan den styrdes utifrån individens egna behov. Lagen var till för 
människan och inte människan för lagen.

Biståndsbestämmelsen i 6 § i socialtjänstlagen kom att utformas som en le
gal rättighet trots att en stor vaghet och mångtydighet kännetecknade rekvisi- 
ten. Den stora ”stötestenen” var hur man skulle avgöra vad som var en skälig 
levnadsnivå. Man fastställde aldrig var denna nivå skulle ligga utan det över
läts till socialstyrelsen att i samråd med kommunförbundet i allmänna råd ut
forma riktlinjer för denna i syfte att motverka skillnader i normnivåerna mel
lan olika kommuner. Riksskatteverkets normalbelopp för existensminimum 
liksom konsumentverkets hushållsbudgetar blev vägledande, dock inte bin
dande. Det ankom på kommunerna att fastställa vad som skulle vara skälig 
levnadsnivå i kommunen.

Att denna fick ett skiftande innehåll i olika kommuner vittnade de många 
mål som kom att gå till regeringsrätten under 1980-talet om. Regeringsrättens 
tillämpning kom dock att fastlägga praxis både vad gällde innehållet i rekvisi- 
tet skälig levnadsnivå och rekvisitet behovs tillgodoseende på annat sätt (se 
nedan mer härom).

2.2 De rättsliga aktörerna

2.2.1 Kommunerna

2.2.1.1 Kommunerna och deras yttersta ansvar för 
försörjningsstödet

Varje kommun ansvarade för socialtjänsten inom sitt område (2 §). Verksam
heten skulle inom ramen för de övergripande målen växa fram med den kom
munala självstyrelsen som grund. Kommunens valfrihet begränsades bara i 
den mån lagen hade ålagt kommunen särskilda uppgifter inom socialtjänsten, 
exempelvis i 6 § om rätten till bistånd. Lagen gav således kommunen en långt 
gående frihet att bestämma sin verksamhet.

Kommunens yttersta ansvar innebär en skyldighet för kommunen att i sam
verkan med andra samhällsorgan medverka till att den enskilde fick arbete, be
reddes sjukvård eller fick det stöd eller den hjälp som denne i övrigt behövde. 
Med ansvaret följde också en skyldighet för kommunen att se till att den en
skilde fick sina behov tillgodosedda i väntan på att ansvarig huvudman vidtog 
behövliga insatser. Avsikten med bestämmelsen om kommunens yttersta an
svar var givetvis inte att kommunen skulle träda i en annan huvudmans ställe. 
Det var för att understryka detta som det angavs att det yttersta ansvaret inte 
innebar någon inskränkning av det ansvar som åvilade andra huvudmän.
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Det var vistelsekommunen som skulle lämna den enskilde stöd och hjälp. 
Det var således den kommun där den enskilde befann sig, när hjälpbehovet in
trädde, som hade ansvaret för att den enskilde fick den hjälp som hon eller han 
behövde. Ibland kunde också annan kommun bli ansvarig. Socialnämnden i 
vistelsekommunen var ensam ansvarig för att behövliga åtgärder kom till 
stånd till dess att socialnämnden i den andra kommunen hade samtyckt till att 
ta över ärendet (2 och 3 §§; ang socialnämnd, se nedan).

Vistelsekommunen hade således ansvaret för att ett hjälpbehov, som upp
stod eller fanns även vid tillfällig vistelse inom kommunen, blev tillgodosett. 
Huruvida detta ansvar var oinskränkt eller inte hade överlämnats till rättstill- 
lämparen att avgöra. Regeringsrätten hade prövat frågan.57 Regeringsrättens 
rättstillämpning rörande vistelsekommunens ansvar hade inte innefattat infö
randet av något begränsande rekvisit i förhållande till den vidsträckta ut
formningen av lagtexten. I flera rättsfall hade påtalats den ekonomiska be
lastning som ett dylikt ansvar medförde speciellt för mindre kommuner, för 
kommuner med mycken fritidsbebyggelse, för kommuner med behandlings
hem av olika slag m m. I regeringsrättens rättstillämpning hade hänsyn dock 
ej tagits till dylika invändningar mot ett vidsträckt ansvar för vistelsekom
munen.58

57. RÅ 84 2:32, 84 2:33 och 84 2:63. I alla tre rättsfallen slogs fast att vistelsekommunen 
hade ett oinskränkt ansvar för att hjälpbehov blev tillgodosedda hos personer som vistades i kom
munen.

58. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 242 f.
59. Kommunallagen 3:12.

2.2.1.2 Kommunernas förvaltning av försörjningsstödet
Redan 1970 hade lagen (1970:296) om social centralnämnd m m tillkommit. 
Genom socialtjänstlagen blev organisationen med en social nämnd obligato
risk. Att ha en nämnd ansågs nödvändigt för att förverkliga helhetssynen i 
vård- och behandlingsarbetet. Man ansåg sig inte kunna behålla en nämnd
organisation som var uppbyggd efter symptom.

Även om det kommunala organ som fattade beslut enligt socialtjänstlagen 
genomgående benämndes socialnämnden, kunde det emellertid vara fråga om 
social distriktsnämnd eller kommundelssektion för sociala ärenden. Social
tjänstlagen reglerade kommunernas ansvar för socialtjänsten inom sitt områ
de. Nämndorganisationen avseende socialnämnd och social distriktsnämnd 
reglerades i 38-46 §§ socialtjänstlagen, där även regler om inskränkningar i 
delegationsrätten fanns. Där fanns också en hänvisning till kommunallagen 
(1977:179) om delegation för socialnämnderna.59 Huvudprincipen var att 
nämnden själv skulle fatta sina beslut, men hänvisningen till kommunallagen 
gav möjlighet till intern delegation. Beslutanderätten för vissa grupper av ären
den fick uppdras åt tjänsteman. Ett beslut som fattades med stöd av delegation 
skulle anmälas till nämnden och var i alla avseenden att betrakta som ett av 
nämnden fattat beslut.
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Till socialnämndens uppgifter hörde att göra sig väl förtrogen med levnads
förhållandena i kommunen och medverka i samhällsplaneringen samt att i 
samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och enskilda främja 
goda miljöer i kommunen. Socialnämnden skulle bl a informera om social
tjänsten i kommunen och bedriva uppsökande verksamhet i syfte att främja 
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Nämnden skulle vidare svara 
för upplysningar, råd, stöd och olika andra former av socialt bistånd samt so
cial service til! enskilda och familjer, som behövde det.60

1 RF 1:9 sägs att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som 
fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet be
akta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Denna be
stämmelse gällde för de sociala myndigheternas verksamhet som en grundläg
gande handlingsregel. Vidare gällde förvaltningslagens regler, först 1971 års 
och sedan 1986 års förvaltningslag.

Beteckningen utredning användes inom socialtjänsten om all den verksam
het som syftade till att göra det möjligt för en nämnd att fatta beslut i ett ären
de. För den enskildes rättssäkerhet var det viktigt att myndigheterna grundade 
sina avgöranden på en tillförlitlig utredning. Man måste väga det intrång i den 
personliga integriteten som långt gående befogenheter för myndigheten med
förde mot de intressen som myndigheten skulle tillgodose genom sitt beslut. Ju 
mer ingripande de beslut var som nämnden fattade, desto angelägnare fram
stod kravet på ett tillförlitligt beslutsunderlag. Förändrades de sociala insatser
nas karaktär, så att de endast omfattade stöd- och hjälpåtgärder i samförstånd 
med den enskilde, fanns inga behov av särskilda tvångsmedel för att säkerstäl
la beslutsunderlaget.

Vilka åtgärder socialnämnden var skyldig att vidta följde av socialtjänstla
gens bestämmelser men också av föreskrifter i vissa andra lagar. Var nämnden 
skyldig att vidta åtgärd, var den också skyldig att genomföra utredning. Kom
munens yttersta ansvar för dem som vistades i kommunen innebar, att de fick 
det stöd och den hjälp som de behövde. Detta gällde oberoende av från vem 
initiativet hade kommit. Blev det känt att någon kunde vara i behov av stöd 
eller hjälp, var alltså socialnämnden skyldig att också utreda hur behovet skul
le kunna avhjälpas. Om den enskilde avvisade den erbjudna hjälpen, fick 
nämnden inte vidta någon åtgärd. Utredningen ansågs då vara avslutad.

En viktig bedömning var dock om de sakförhållanden som hade påkallat 
utredningen kunde leda till någon åtgärd av nämnden. Utredning skulle inte 
vidtas om det redan från början stod klart, att nämnden inte kunde eller inte 
borde vidta några åtgärder. Vidare skulle en utredning ges den omfattningen 
att den kunde leda till ett sakligt korrekt beslut. Någon särskild bestämmelse 
i lagen som uttryckte denna princip ansågs inte behövlig.

Enligt socialtjänstlagen 50 § skulle socialnämnden inleda en utredning om 
vad som kommit till nämndens kännedom i syfte att utröna om detta kunde 
föranleda någon åtgärd av nämnden. Ett ärende kunde anhängiggöras hos so-

60. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 231 f.
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cialnämnden genom biståndsansökan av någon enskild, anmälan av någon att 
annan person var i behov av hjälp eller genom att nämnden själv fick kontakt 
med behövande genom sin uppsökande verksamhet.61

61. Allmänna råd 1983:5 s 17.
62. Allmänna råd 1983:5 s 65.
63. Allmänna råd 1983:5 s 24.
64. Allmänna råd 1983:5 s 26.
65. Ang myndighetsutövning, se H Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, 1998, s 19 f och prop 

1971:30 s 329 ff.

Hos socialnämnderna uppkom ibland frågan huruvida en biståndsansökan 
var för handen och ett ärende skulle registreras eller huruvida den enskilde en
dast ville ha viss information.

”Det är inte ovanligt att den enskilde per telefon eller vid ett personligt besök frågar 
om t ex socialbidragets storlek och rätten att få socialbidrag. Det är i en sådan situa
tion viktigt att klart informera om hur man gör en ansökan och den enskildes rätt 
till individuell behovsprövning. Socialtjänsten måste vara lyhörd vid en sådan för
frågan så att inte svaret uppfattas som ett beslut om avslag.”62

När ett ärende registrerades skulle ”en utredning inledas utan dröjsmål, ge
nomföras skyndsamt samt leda till beslut i rimlig tid”.63 Även om det var helt 
klart att den hjälpsökande inte var berättigad till bistånd enligt socialtjänstla
gen skulle utredning göras.64 Ett beslut måste som regel fattas, såvida inte bi- 
ståndsframställningen återkallades.65

Dokumentationen av utredningen måste, för att vara godtagbar, omfatta 
alla uppgifter som var nödvändiga för en rättvisande bedömning såväl av det 
enskilda ärendet som av ärendets handläggning (51 §). Kravet på att uppgif
terna skulle vara av betydelse för ärendets avgörande innebar samtidigt att t ex 
personliga värdeomdömen om enskilda personer skulle återges endast med 
största varsamhet. Att uppgifterna tillvaratogs på ett betryggande sätt, innebar 
att muntliga uppgifter som regel måste antecknas skriftligen och handlingar av 
betydelse fogas till akten i ärendet.

Den enskilde skulle hållas underrättad om de journalanteckningar och an
dra anteckningar som förts om henne eller honom (52 §). Regeln härom syf
tade till att understryka den öppenhet som måste råda mellan den sociala myn
digheten och dem som sökte dess tjänster eller på annat sätt kom i kontakt 
med den. Den riktade sig främst till de tjänstemän hos nämnden, som hade att 
verkställa utredningar och att dokumentera sina utredningsåtgärder. Regeln 
uttryckte en längre gående skyldighet för tjänstemannen än vad som följde av 
14 och 15 §§ i 1971 års förvaltningslag. Det var alltså tjänstemannens sak att 
själv informera den enskilde om sin skyldighet att föra anteckningar och un
gefärligen om vilka uppgifter som dokumenterades.

I ärenden där socialnämnden utövade myndighet (myndighetsutövning) 
tillämpades en rad bestämmelser i 1971 års förvaltningslag. Dessa gällde oav
sett om beslut i ärendet kunde överklagas genom förvaltningsbesvär eller kom
munalbesvär. Nämnden var skyldig att låta part få insyn i utredningsmateria
let (14 § ), få del av och yttra sig över utredningsmaterialet innan ett ärende av-
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gjordes (15 §), lämna muntlig uppgift i ärende och få den antecknad (16 §). 
Nämnden var vidare skyldig att i sina beslut ange de skäl som bestämt utgång
en (17 §).

I den uppräkning av lagrummen i förvaltningslagen som gjordes i 54 § hade 
18 § utelämnats. Denna bestämmelse hade väsentlig betydelse för parts möjli- 
het att ta sin rätt till vara. 1 18 § angavs att part skulle underrättas om inne
hållet i beslut varigenom myndighet avgjorde ärende, om det inte var uppen
bart obehövligt. Var det uppenbart att beslutet gick parten emot, skulle denne 
också underrättas om hur hon eller han skulle göra för att överklaga beslutet 
och om skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan handling. Un
derrättelsen fick ske genom delgivning.

Att man inte hänvisat till 18 § fick inte uppfattas så, att den inte ansågs till
lämplig i ärende hos socialnämnd. Tvärtom följde redan av förvaltningslagens 
regler att 18 § var tillämplig i ärende hos myndighet, vilket innebar myndig
hetsutövning, och i vilket beslutet överklagades genom förvaltningsbesvär. Att 
18 § inte angavs berodde alltså endast på att regeln om underrättelse om be
slut inte borde bli tillämplig också i ärenden som överklagades genom kom
munalbesvär. För sådana ärenden gällde kommunallagens regler om tillkänna
givande och justering av protokoll.

Socialnämndens beslut, såväl muntliga som skriftliga,66 skulle motiveras. 
Vad som skulle medtas i en beslutsmotivering berördes inte i propositionen om 
socialtjänst. Inte heller i prop 1985/86:80 om ny förvaltningslag eller prop 
1971:30 om förvaltningslag (gamla) sades något som kunde vara till ledning 
för vilka krav man kunde ställa på socialnämndernas beslutsmotiveringar. I 
socialrättslig doktrin hade sagts att nämnden ”i princip är skyldig att i sina be
slut ange de skäl som har bestämt utgången.”67 Vidare var det ur rättssäker
hetssynpunkt väsentligt att skälen klargjordes för den enskilde så att möjlighet 
gavs till att kontrollera att beslutet inte grundade sig på godtycke samt för att 
undvika onödiga överklaganden.68

66. J Heliners - B Malmqvist, Nya förvaltningslagen, 1987, s 231 ff.
67. L Grönwall - J Nasenius, Socialtjänstens mål och medel, 1981, s 296.
68. H Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 125 f. Se även G Fahlberg - Magnusson, Social

tjänstlagen, s 118 f liksom prop 1979/80:1 s 453 ff.

2.2.2 Staten

2.2.2.1 Statlig tillsyn och kommunal självstyrelse
Statens styrning av socialtjänsten kom att centreras kring frågan om omfånget 
av och innehållet i den statliga tillsynen av socialtjänsten å ena sidan och den 
kommunala självstyrelsen å andra sidan. I prop 1979/80:1 slogs följande all
männa riktlinjer fast:

”De övergripande målen för socialtjänsten fastställas av statsmakterna. Inom de ra
mar som statsmakterna drar upp har kommunerna ett självständigt politiskt och



158 Avdelning II Närrätten och försörjningsbehov

ekonomiskt ansvar för verksamheten. Socialstyrelsen skall som central myndighet 
för bl a socialtjänsten företräda riksintresset. Styrelsen skall tolka och vidareutveck
la statsmakternas mål och med stöd av erfarenheterna från verksamheten ge under
lag till de ändringar av målen som kan behövas. 1 samråd med de kommunala 
huvudmännen skall styrelsen svara för övergripande planering, följa hur statsmak
ternas beslut tillämpas inom socialtjänsten och hur samverkan utvecklas mellan so
cialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens arbetsuppgifter bör alltså 
mer inriktas på samordnings- och utvecklingsarbete och mindre gälla detaljkon
troll.”69

69. Prop 1979/80:1 s 454.
70. Prop 1979/80:1 s 456.

Men kravet på statlig kontroll för att motverka skillnader mellan kommuner
na vad gällde det sociala biståndet var inte löst med dessa generella målsätt
ningar. Frågan hade mycket tydligt lyfts fram genom en rad remissinstanser. 
Vissa menade att den kommunala självstyrelsen inte beaktats tillräckligt. Så 
ansåg kommunförbundet att kommunernas och socialnämndernas politiska 
ansvar skulle vara den bästa garantin för att socialtjänsten utvecklades till
fredsställande. Tillsynsmyndigheter borde inte, enligt kommunförbundet, 
kunna inspektera politiska organs beslut om socialtjänstens kvantitativa och 
kvalitativa innehåll eller ha möjlighet att relativt detaljerat inkräkta på kom
munernas bestämmanderätt om inriktning, prioritering och utbyggnad av 
kommunala resurser. Andra menade att ramlagen gav möjligheter till stan
dardskillnader, som måste motverkas genom statlig tillsyn.

Även vid detta tillfälle undvek man från statligt håll att på ett mer djupgå
ende sätt ta ställning till hur denna till synes olösliga fråga skulle lösas. Man 
framhöll endast, att när man utformade statens tillsyns- och kontrollfunktio
ner, man måste ta hänsyn till de delvis motstridiga intressena.

”Det är knappast möjligt att ställa upp en allmängiltig princip om hur intresset av 
ökat lokalt inflytande skall vägas mot intresset av rättssäkerhet och lika tillgång på 
samhällets tjänster. En sådan avvägning måste göras för varje område. Frågan gäller 
inte minst vilken statlig styrning som är förenlig med den kommunala självstyrelsen.

Krav på rättssäkerhet och lika tillgång på samhällsservice är framträdande i re
missyttrandena över socialstyrelsens förslag. Jag ansluter mig till denna bedömning 
och finner för min del att socialvård och hälso- och sjukvård har sådan vikt för den 
enskilde medborgaren att kravet på rättssäkerhet och lika tillgång till samhällsser
vice i sista hand måste kunna kontrolleras genom statlig tillsyn. Den statliga tillsy
nen och kontrollen bör dock självfallet utformas så att kommunernas och 
landstingens självständighet och möjlighet att anpassa sin verksamhet efter lokala 
förhållanden inte träds för nära.”70

Vidare anförde departementschefen att det borde vara en central uppgift för 
socialstyrelsen att aktivt verka för att de mål och riktlinjer för socialtjänsten 
som riksdagen lade fast blev förverkligade. Socialstyrelsen skulle följa den so
ciala verksamheten i kommunerna genom bl a kontroll i form av inspektioner, 
vilka skulle syfta till ett ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter. Vi
dare skulle socialstyrelsen påtala om lagar och förordningar inte följdes på det
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sätt som riksdag och regering avsett, granska påstådda missförhållanden, följa 
och stödja kommunernas planering av socialtjänsten samt driva forsknings- 
och utvecklingsverksamhet. Departementschefen delade socialutredningens 
uppfattning att det, mot bakgrund av den kraftiga utvecklingen av kommuner
nas sociala sakkunskaper och resurser på området samt med hänsyn till det lo
kala politiska ansvaret, inte var nödvändigt att ha kvar ett instrument som gav 
tillsynsmyndigheterna möjlighet att direkt ålägga en kommun att lämna det bi
stånd som den enskilde hade rätt till.

Länsstyrelserna var regionala tillsynsorgan för socialtjänsten. De skulle bi
stå länsrätterna med sociala bedömningar samt lämna råd och upplysningar 
till den enskilde (se nedan). Tillsynsarbetet bedrevs genom överläggningar med 
förtroendevalda och tjänstemän samt genom att följa och medverka till att so
cialtjänsten utvecklades på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med lagstiftarens 
intentioner. - Utöver länsstyrelserna och socialstyrelsen hade JO tillsyn över 
socialnämnderna, deras ledamöter samt deras anställda.71

Socialtjänstlagen kom att innehålla en lagbestämmelse om att socialstyrel
sen hade att utöva tillsyn över socialtjänsten i riket. Den statliga tillsynen blev 
alltså lagreglerad.

2.2.2.2 Innehållet i tillsynen
Under perioden 1950-1980 hade statens tillsynsformer bestått av föreskrifter, 
anvisningar och råd. På förslag av decentraliseringsutredningen hade enbart 
föreskrifter och allmänna råd kommit att användas. Föreskrifter var rättsreg
ler som var bindande för tillämpningen och därför krävdes som ovan framhål
lits bemyndigande i lag för att regeringen skulle kunna uppdra åt socialstyrel
sen att utfärda föreskrifter (se nedan mer härom). Rätten att utfärda allmänna 
råd var en del av tillsynsfunktionen.

Departementschefen framhöll i prop 1979/80:1 att begreppet tillsyn krävde 
ett klargörande vad socialstyrelsens tillsyn över den kommunala socialtjänsten 
skulle innebära.

”Socialstyrelsen skall följa verksamheten bl a genom kontroll i form av inspektion 
eller andra besök. Inspektionerna och besöken bör som regel syfta till utbyte av in
formation och erfarenheter. Socialstyrelsens företrädare får då tillfälle att föra fram 
synpunkter och fakta och göra påpekanden i syfte att få rättelser till stånd eller i öv
rigt främja den kommunala socialtjänstens utveckling. Socialstyrelsens inspektion 
bör i största möjliga utsträckning ha en rådgivande och övergripande inriktning och 
syfta till ett ömsesidigt informationsutbyte. Jag förutsätter att initiativet till sådana 
besök också skall kunna tas av socialnämnden för att denna skall kunna få en viss 
fråga om verksamheten bedömd. Styrelsens tillsyn innefattar även skyldighet att på
tala om lagar och förordningar inte följs på det sätt som riksdag och regering har 
avsett. Styrelsen bör också granska påstådda missförhållanden och uttala sig om an
märkningarna har varit befogade. Vid bedömningen bör styrelsen ta hänsyn inte 
bara till rådande förhållanden utan också till planerad utbyggnad av den kritiserade 
verksamheten. Som jag nämnde nyss bör socialstyrelsens tillsyn huvudsakligen ha

71. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 236 f.
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en övergripande inriktning. När styrelsen finner anledning att låta undersöka bl a 
sådana förhållanden som mer eller mindre direkt har sin utgångspunkt i enskilda 
ärenden bör den ha möjlighet att klarlägga förhållandena i samverkan med länssty
relsen och dess socialtjänstenhet. Men även en övergripande tillsyn berör ytterst en
skilda människor och deras förhållanden. Jag är därför inte beredd att söka 
avgränsa socialstyrelsens tillsynsfunktion så att denna inte skulle kunna omfatta en
skilda fall.”72

Staten såg alltså socialstyrelsens tillsynsfunktion som att följa, leda och ut
veckla socialtjänsten och medlen som stod till socialstyrelsens förfogande var 
föreskrifter (dock endast inom den sociala institutionsvården), allmänna råd 
om hur socialtjänsten borde utvecklas inom ramen för riksdagens och reger
ingens beslut, inspektion eller andra besök för informationsutbyte och opini
onsbildning samt inhämtande av planer om socialtjänsten som underlag för 
kunskaper, som skulle återföras till kommunerna. Det är viktigt att slå fast att 
socialstyrelsen inte erhöll rätten att utfärda bindande föreskrifter på social
tjänstens område.

Staten framhöll också vikten av att socialstyrelsen erhöll centrala plane- 
ringsuppgifter anpassade till kommunernas behov av planeringsunderlag. Av 
särskilt stor betydelse var att socialstyrelsen följde och sammanställde resultat 
av pågående utvecklingsarbete och återförde dessa kunskaper till kommuner
na och därmed medverkade till en ändamålsenlig metodutveckling inom soci
altjänsten. Styrelsen hade också ett särskilt ansvar för att underlätta samver
kan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården bl a genom att ge huvud
männen underlag för en samordnad planering.

De flesta remissinstanserna var överens med socialutredningen om att det 
behövdes en regional social enhet och att denna enhet borde ligga på länsnivå. 
Länsstyrelserna hade ju en lång tradition på den sociala biståndssidan. Social
tjänstenheten kom att bli en del av länsstyrelsen i dess formella tillsyn av kom
munernas socialtjänst. Detta innebar att vara kontaktorgan mellan socialsty
relsen och den kommunala socialtjänsten, att upplysa och vägleda samt initie
ra utvecklingsarbete, att informera allmänheten (vara "klagomur”), att tillföra 
samhällsplaneringen sociala aspekter och att tillhandagå länsstyrelsen i övrigt 
och länsrätten i socialtjänstärenden.

I och med socialtjänstlagens ikraftträdande upphörde länsstyrelsens möjlig
het att direkt ålägga en kommun att lämna det bistånd som den enskilde hade 
rätt till. Mot bakgrunden av den kraftiga utvecklingen av kommunernas soci
ala sakkunskap och resurser på området och med hänsyn till det lokala poli
tiska ansvaret ansågs som framkommit ovan denna typ av statliga ingrepp inte 
böra finnas i den kommunala socialtjänsten.

Enligt socialtjänstlagen 67 § hade socialstyrelsen sålunda att till ledning för 
tillämpningen av lagen utfärda allmänna råd. Med skriften Rätten till bistånd, 
Allmänna råd 1981:1, inledde socialstyrelsen en planerad serie av ”råd” rö
rande olika delar av socialtjänsten. Dessa råd, som ansågs som grundläggande

72. S 457 f.
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för styrelsens vägledande verksamhet på området, hade tillkommit i samarbete 
med Svenska kommunförbundet och efter kontakter med representanter för 
domarkåren, länsstyrelsernas socialkonsulenter och företrädare för social
tjänsten.73

73. Följande ämnesområden av intresse för försörjningsstödet behandlades i serien Allmänna 
råd: Sekretess 1982:4, Handläggning och dokumentation 1983:5, och Socialtjänstens insatser för 
vuxna handikappade 1985:8.

74. 1985:1.
75. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 237 f.

Socialstyrelsen utkom år 1985 med ytterligare allmänna råd avseende bi- 
ståndsrätten, speciellt inriktade på socialbidrag.74 Syftet med dessa allmänna 
råd var att söka motverka alltför stora skillnader i normnivåerna för socialbi
drag mellan olika kommuner. Vägledande socialbidragsnormer, deras kon
struktion och funktion behandlades särskilt ingående i dessa råd. Där behand
lades också socialbidrag till olika behov och speciella behovsgrupper, socialbi
drag vid vistelse i annan kommun än hemkommunen och den kommunala 
socialtjänstens yttersta ansvar i relation till andra huvudmän.75

2.2.3 Domstolarna 

2.2.3.1 Allmänt om besvär
Statens uppfattning om sin egen ställning i förhållande till socialtjänstlagen, 
dess tillämpning och praktiska konsekvenser gjordes mycket tydlig i förarbe
tena till lagen. En ramlagstiftning, som i stor omfattning lämnade frågan om 
det sociala biståndets utformning och omfattning öppen för avgörande i varje 
särskilt fall, ställde stora krav på en ”effektiv” rättslig styrning. Staten fram
höll därför vikten av möjligheter till överprövning ur den enskildes synvinkel. 
Frågan om denna överprövning skulle ske enbart medelst kommunalbesvär el
ler om vissa beslut av socialnämnderna skulle kunna överprövas medelst för- 
valtningsbesvär var föremål för en omfattande diskussion vid tillkomsten av 
lagen. Den typ av beslut där frågan om förvaltningsbesvär uppkom gällde just 
rätten till bistånd jämlikt 6 §.

I sin argumentation i denna fråga utgick staten från att den enskilde skulle 
tillförsäkras en så långtgående rättssäkerhet som möjligt, medan företrädare 
för den andra åsiktsriktningen, företrädesvis kommunerna, argumenterade för 
en så långtgående kommunal självstyrelse som möjligt. Staten slog fast att be
stämmelserna om rätt till bistånd innebar en skyldighet för nämnden att ge den 
enskilde stöd och hjälp när hon eller han behövde det för sin försörjning och 
livsföring i övrigt. Detta krävde att beslut härom var överklagbara medelst för
valtningsbesvär, eftersom sådana besvär innebar en materiell överprövning av 
det meddelade förvaltningsbeslutet. Besvärsmyndigheten hade att pröva ären
det i dess helhet och i förekommande fall sätta ett nytt beslut i det överprövade 
beslutets ställe. Kommunalbesvär å andra sidan var avsedda att ge en enskild
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kommunmedlem möjlighet till insyn i hur den kommunala självbestämmande
rätten utövades. Kommunalbesvären hade också utformats från denna ut
gångspunkt. Varje kommunmedlem hade besvärsrätt. Besvärsprövningen var 
begränsad till att avse sådana förhållanden som att beslutet stred mot lag eller 
annan författning, kränkte klagandens enskilda rätt eller annars vilade på 
orättvis grund. Besvärsmyndigheten kunde inte sätta ett nytt beslut i det över
klagade beslutets ställe utan endast undanröja det felaktiga beslutet.

Invändningarna om att ett biståndsbeslut inte lämpade sig för en förvalt- 
ningsbesvärsprövning uppfattade man från statligt håll som grundlösa. Detta 
gällde inte endast frågan om rätten till bistånd utan även frågan om vilka in
satser som skulle vidtas då rätt till bistånd förelåg. Från statligt håll utgick man 
från att de skiftande behov som krävde att bli tillgodosedda medförde att man 
måste pröva från fall till fall, vilka stöd- och hjälpinsatser som kunde bli aktu
ella i det enskilda fallet. Den enskildes rätt till bistånd sträckte sig dock inte så 
långt att denne hade rätt till en bestämd insats. Kommunen var dock skyldig 
att med tillgängliga resurser tillgodose den enskildes behov av bistånd. Social
nämnden kunde aldrig underlåta att ge bistånd i någon form.

Att den enskilde fick rätt att överklaga också beslut, i vilket det slagits fast 
att hon eller han hade rätt till bistånd, men där nämnden beslutat om en annan 
insats än den som den enskilde begärt, ansågs från statligt håll inte medföra 
någon inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Besvärsmyndigheten 
måste göra samma prövning som nämnden, dvs med beaktande av såväl de 
omständigheter som åberopats av den enskilde som dem som avgjorts av 
nämnden. Innan besvären avgjordes skulle nämnden således ha beretts tillfälle 
att inkomma med yttrande. Det ansågs ligga i sakens natur att besvärsmyndig
heten vid sin prövning hade att beakta vilka alternativa möjligheter att tillgo
dose ett föreliggande behov som fanns att tillgå inom kommunen. Besvärs
myndigheten måste alltid anses oförhindrad att på samma sätt som nämnden 
i beslutet ta ställning till dels den enskildes behov, dels det sätt på vilket detta 
behov bäst kunde tillgodoses.

Länsdomstolarna, dvs länsrätterna, länsskatterätterna och fastighetstaxe- 
ringsrätterna hade den 1 juli 1979 brutits ut från länsstyrelserna och lagts 
samman till en ny fristående förvaltningsdomstol i varje län. De utbrutna dom
stolarna fick namnet länsrätter. Den nya organisationen kom än tydligare att 
markera länsrättens ställning av en från förvaltningen helt fristående domstol. 
Som andra instans fungerade de likaledes nyinrättade kammarrätterna. Tidi
gare hade som framgått endast kammarrätten i Stockholm funnits.

När det gällde frågan, vilket organ som skulle vara besvärsmyndighet hade 
socialutredningen föreslagit länsrätten. Länsrätten hade tidigare varit besvärs
myndighet vad gällde barnavårds- och nykterhetsmål, medan socialhjälpsfrå- 
gor överklagades till länsstyrelsen. Eftersom även insatserna från vårdlagarna 
i socialtjänstlagen sammanförts med de ekonomiska insatserna under bestäm
melserna om rätt till bistånd i 6 §, måste besvären föras till en och samma 
myndighet. De sociala enheterna vid länsstyrelserna hade som ovan anförts till 
uppgift att tillhandagå länsrätten med yttranden i sociala frågor. På så vis skul-



2 Försörjningsbehov under 1970- och 80-talen 163

le länsrätterna tillförsäkras sakkunskap. Vidare deltog nämndemän i avgöran
det vid länsrättsprövningen. Det framhölls från statligt håll att den kunskap 
och erfarenhet som nämndemännen representerade hade stort värde i denna 
typ av mål.

Socialtjänstlagen kom att i 73 § reglera i vilka fall förvaltningsbesvär kunde 
anföras över socialnämnds beslut. Lagrummet angav att beslut som fattats i 
fråga om bistånd enligt 6 §7é överklagades genom besvär till länsrätt. Vidare 
stadgades att besvär inte fick föras mot beslut i fråga om bistånd till annan. 
Eftersom de båda besvärsordningarna, förvaltnings- och kommunalbesvär, 
uteslöt varandra kunde andra beslut av socialnämnd än de i 73 § uppräknade, 
endast överklagas genom anförande av kommunalbesvär.

Framställningar om hjälp av socialnämnden kunde antingen vara en ansö
kan om erhållande av den generella service som kommunen erbjöd sina invå
nare genom socialnämndens försorg eller vara en ansökan om individuellt bi
stånd av något slag. Var det oklart vad framställningen avsåg, gjordes en pröv
ning rörande båda dessa former av insatser. Socialnämnden prövade i första 
hand om en biståndsframställning avseende ekonomisk eller annan hjälp kun
de bifallas enligt 6 § och i andra hand om framställningen kunde bifallas enligt 
5 § sista satsen. Avslogs framställningen skulle beslutet motiveras och besvärs- 
hänvisning lämnas sökanden. Konsekvensen av att en framställning om hjälp 
i princip alltid skulle betraktas också som en biståndsframställning enligt 6 § 
blev att förvaltningsbesvär kunde anföras. Detta var till fördel för den hjälp
sökande med hänsyn till de större möjligheterna att få rättelse av felaktiga be
slut som förvaltningsbesvärsinstitutet medförde.

2.2.3.2 Regeringsrättens rättstillämpning
Regeringsrättens tillämpning under 1980-talet kom att få en mycket stor bety
delse för tolkningen och förståelsen av lagen. Biståndsbestämmelsens oklara 
och oprecisa utformning ledde till svårigheter för den enskilde att få en upp
fattning om sina rättigheter. Kommunerna och besvärsmyndigheterna fick 
också tämligen omgående negativa erfarenheter av att bedöma biståndets om
fattning med stöd av lagrummets utformning. En precisering av besvärsvägar- 
na blev därför ganska omgående en nyckelfråga, dvs skulle man alltid uppfatta 
en begäran om bistånd som en begäran jämlikt 6 § innefattande en rätttighet 
för den enskilde eller skulle begäran i vissa fall uppfattas som ett anspråk inom 
ramen för kommunens serviceskyldighet (5 §). I det förra fallet fanns som an
förts möjligheter till förvaltningsbesvär, medan i det senare fallet endast kom
munalbesvär stod till buds.

För den enskilde saknade det som regel betydelse, på vilket sätt en begärd 
förmån erhölls, då beslutet var positivt.76 77 Ett beslut kunde innebära såväl att 
hon eller han erhållit exempelvis färdtjänst enligt de regler kommunen antagit

76. Även beslut enligt 25, 27, 28 och 37 §§ överklagades med förvaltningsbesvär.
77. Se exempelvis RÅ 83 2:82 (I och II); fallet gällde färdtjänst.
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för denna kommunala service som att hon eller han fått bistånd enligt 6 §. I 
och med att anspråken på bistånd enligt 6 § och anspråken på kommunens 
service ofta blandades ihop, måste varje ärende analyseras från nu nämnda ut
gångspunkter. Det måste alltså klarläggas om rätt att anföra förvaltningsbe- 
svär tillkom den enskilde biståndssökanden eller om beslutet i stället kunde 
klandras genom kommunalbesvär av envar kommunmedlem. Ofta kunde 
båda rättsmedlen stå till förfogande för skilda delar av samma beslut. Besluten 
innefattade endast undantagsvis lagrumsangivelser, och besvärshänvisning 
hade inte alltid fogats till beslut, vilka tveklöst skulle överklagas medelst för- 
valtningsbesvär. Klagandens besvärsskrift var ofta så formulerad, att det inte 
klart framgick, huruvida besvärsprövningen kunde ske enligt reglerna för för- 
valtningsbesvär eller kommunalbesvär eller bådadera. Utformningen av soci
altjänstlagens besvärsregel i 73 § innebar, att ett och samma beslut fick över
klagas dels av beslutets adressat genom förvaltningsbesvär hos länsrätt, dels av 
kommunmedlemmar genom kommunalbesvär hos kammarrätt. För den en
skilde måste det ibland innebära nackdelar att behöva överklaga på två vägar 
för att få sin rätt fullständigt prövad. För personer som i allmänhet hade svårt 
att göra sin rätt gällande var detta otillfredsställande. Ur administrativ synvin
kel var det också tungrott.

Men det viktiga i detta sammanhang var den gränsdragning mellan de båda 
besvärsvägarna som regeringsrättens rättstillämpning utvisade.78 Regerings
rättens domar visade, att man vid besvärsprövningen tolkade in ett underför
stått önskemål om ett bistånd enligt 6 §. Av rättstillämpningen kunde utläsas 
att man inte grundade besvärsprövningen enbart på sådana omständigheter 
som sökanden formellt hade åberopat. Presumtionen var, att den enskildes an
sökan rörde en rätt till bistånd enligt 6 §. Socialnämnden skulle i sådana fall 
ex officio undersöka, om förutsättningar för bistånd enligt 6 § förelåg.

78. Se min uppsats SOL 6 $ - ett verk med eller utan ram?, i Socialrättsliga uppsatser, 1986.
79. Se exempelvis RÅ 83 2:82 (I och II).
80. Se M Bergström, Biståndsbeslut och besvärstalan, i FT 1982, s 253 ff; se även M Berg

ström, Biståndsbeslut och besvärstalan, i FT 1983, s 66 ff.

Reglerna i socialtjänstlagen 7-32 §§ var överlag konstruerade som åläg
ganden för socialnämnden att verka för att människor tillhörande grupper, 
som var i behov av socialtjänst, erhöll nödvändig hjälp. Så hade regeringsrät
ten79 uppfattat 19 § såsom vägledande, då det gällt att bestämma en äldre, rö
relsehindrad persons rätt till bistånd i form av transporttjänster. Den enskilde 
hade i detta och i andra liknande fall inte ansetts kunna grunda någon rätt till 
service direkt på regeln men kunde åberopa denna, när det gällde att bestäm
ma det egna behov som bildade underlag för en rätt till bistånd enligt 6 §.80

Fall där nämnden beslutat att inte ge bistånd enligt 6 § överklagades med
elst förvaltningsbesvär. Beslut angående redan beslutad insats kunde dock vål
la problem. Om socialnämnden beslutat, att en viss socialtjänst inte längre 
skulle ges åt en person, måste fastställas om tjänsten en gång beviljades som 
bistånd enligt 6 § eller som annan form av service eller stöd enligt socialtjänst
lagen. Hade ett socialt bistånd meddelats enligt 6 §, rörde även upphävande-
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beslutet bistånd enligt denna paragraf, dvs beslutet var överklagbart genom 
förvaltningsbesvär. Hade biståndet utgått på andra grunder, kunde inskränk
ningen endast angripas medelst kommunalbesvär. Detta framgick av bl a RÅ 
84 2:29.

Regeringsrätten öppnade alltså upp för en mycket vidsträckt användning av 
förvaltningsbesvär. Genom denna gränsdragning fick både den enskilde och 
kommunerna besked om omfattningen av biståndsrätten enligt 6 §, ja även om 
utformningen av biståndet, eftersom förvaltningsbesvären medförde, att kom
munerna inte fritt kunde utforma detta med hänsyn till förefintliga resurser. 
Kommunerna gjorde gällande, att en överprövning med förvaltningsbesvär av 
biståndsbeslut enligt 6 § ledde till styrande ingrepp i den kommunalpolitiska 
beslutsprocessen och påtalade det otillfredsställande i att den socialpolitiska 
frågan om enskilds skäliga levnadsvillkor avgjordes av domstol utifrån ett ju
ridiskt betraktelsesätt. Regeringsrättens rättstillämpning bidrog till att möjlig
heterna i förhållande till lagtexten ökade för den enskilde att i en konkret si
tuation få bistånd. Rättstillämpningen var extensiv och den bidrog till att re- 
kvisitet skälig levnadsnivå fick ett juridisk-tekniskt innehåll. Orsaken härtill var 
den gräns som regeringsrätten drog mellan förvaltningsbesvär och kommunal
besvär. En vidsträckt överprövning av socialnämndens beslut efter anförda för
valtningsbesvär skapade goda garantier för den enskildes rättssäkerhet.

1 den debatt som följde på regeringsrättens rättstillämpning anfördes kritis
ka synpunkter angående möjligheterna att å ena sidan argumentera utifrån ett 
socialpolitiskt synsätt och å andra sidan utifrån ett juridisk-tekniskt. Att möj
ligheterna till socialpolitiska överväganden begränsats torde stå klart. I och 
med att kommunerna inte kunde hänvisa till bristande resurser vad gällde 
rätten till bistånd för den enskilde och domstolarnas syfte var att skapa en en
hetlig tillämpning för att undvika stora fluktuationer i biståndsansvaret mellan 
olika kommuner, ansåg domstolarna det vara nödvändigt att genom ett juri
disk-tekniskt synsätt minska utrymmet för socialpolitiska överväganden.

Som framhållits kunde regeringsrättens rättstillämpning av socialtjänstla
gen 6 § inte sägas vara en i förhållande till lagparagrafens vittomspännande 
och diffusa innehåll inskränkande tillämpning. Den "hjälp” att skapa begrän
sande rekvisit i 6 § som lagstiftaren hoppats på under utredningsarbetet hade 
uteblivit. Detta torde bygga på den rättstillämpande tradition som känneteck
nade regeringsrätten. I och med att lagtexten formellt sett gav den enskilde sto
ra möjligheter att erhålla socialt bistånd i olika situationer, gjorde även reger
ingsrättens rättstillämpning detta. Eftersom kommunerna inte kunde åberopa 
bristande resurser för att undgå att ge den enskilde socialt bistånd enligt 6 §, 
vilade ansvaret för detta bistånd på kommunerna mången gång som en tung 
börda. Det gjordes gällande att det ur samhällsekonomisk synvinkel inte var 
rimligt med ett så långtgående kommunalt ansvar för enskilda individer. På 
sikt kunde det medföra negativa konsekvenser för den stor massan av bi- 
ståndstagare och anspråkstagare av social service.

Kommunerna kunde vidare genom sitt yttersta ansvar åläggas betydande 
utgifter inom ett gränsområde mellan olika huvudmäns ansvarsfält. Reger-
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ingsrätten hade inte med utgångspunkt i lagtextens utformning bidragit till att 
minska det kommunala ansvarsområdet. Att detta ansvar inte innebar någon 
inskränkning i det ansvar som vilade på andra huvudmän, skapade i realiteten 
inte någon större spärr annat än för uppenbara fall av direkta sjukvårdsbehov.

Ett vidsträckt ansvar för vistelsekommunen, ett omfattande användnings
område för förvaltningsbesvär och därmed stora möjligheter att uppfatta an
språk på kommunalt bistånd som bistånd enligt 6 §, högt satta minimigränser 
för skälig levnadsnivå och relativt få omständigheter som medförde att behov 
uppfattades som tillgodosedda på annat sätt ansågs från kommunalt håll vara 
bidragande orsaker till undermålig ekonomi i kommunerna, ett stort statligt 
budgetunderskott och till en påspädning av den negativa utveckling som sam
hällsekonomin gick till mötes under de första åren av 1990-talet.

Men för den enskilde var både den materiella och den formella rättssäker
heten god genom regeringsrättens extensiva tillämpning.

2.2.4 Finansieringsaktörerna
1979 fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens proposition om 
den kommunala ekonomin.81 Beslutet innebar viktiga reformer i fråga om bl a 
skatteutjämningsbidraget och vissa specialdestinerade statsbidrag m m. Ge
nom beslutet tog statsmakterna ställning till flertalet av socialutredningens 
förslag om statens medverkan i finansieringen av den kommande socialtjäns
ten.

Socialutredningen gjorde en beräkning av socialtjänstens kostnader år
1980 i jämförelse med år 1976. Enligt denna beräkning skulle statens kostna
der komma att öka med omkring 2,7 miljarder kr och kommunernas kostna
der att vara i stort sett oförändrade (1976 års priser). I beräkningen ingick det 
föreslagna socialförsäkringstillägget (som aldrig gick igenom), vilket beräkna
des minska behovet av socialhjälp (socialbidrag) med 325 miljoner kr och öka 
statens kostnader med 340 miljoner kr. Vidare ingick i beräkningen ett vidgat 
bidrag till social hemhjälp på 163 miljoner kr. Socialutredningen ansåg också 
att tillämpningen av helhetsprincipen motiverade att vissa specialdestinerade 
statsbidrag inom den sociala sektorn slopades och ersattes av skatteutjäm- 
ningsbidrag.

Enligt det nya skatteutjämningssystemet indelades primärkommuner och 
landstingskommuner i tolv skattekraftsklasser, från 103 % till 136 % av me
delskattekraften. Denna indelning svarade för skatteutjämningssystemets 
grundgaranti. Vid kommunens inplacering i skattekraftsklasser hade man be
aktat faktorer som kommunerna inte kunde påverka och som orsakade sär
skilt stora kostnadsskillnader.

Grundgarantin kompletterades för kommunerna med hänsyn till ålders
struktur och befolkningsminskning. Hänsyn togs till åldersstrukturen genom 
tillägg till eller avdrag från grundgarantin. Avdrag för gynnsam åldersstruktur

81. Prop 1978/79:95.
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fick inte leda till att en kommun erhöll lägre skattekraftsgaranti än 100 % av 
medelskattekraften. Vidare garanterades samtliga kommuner en viss höjning 
av skattekraftsgarantin, så att denna inte understeg 1979 års nivå, ökad med 
en procentenhet av medelskattekraften. Kommuner och landstingskommuner 
med egen skattekraft som översteg den garanterade stod utanför skatteutjäm- 
ningssystemet.

De av socialutredningen beräknade kostnaderna för staten visade sig vara 
litet i underkant. De totala kostnaderna för skatteutjämningssystemet uppgick 
år 1981 till ca 7 350 miljoner kr. Kostnadsökningen i förhållande till ordinarie 
skatteutjämningsbidrag år 1979 var ca 3 600 miljoner kr. Om även det sär
skilda statsbidraget för 1979 räknades in, uppgick ökningen till 
2 875 miljoner kr (+ 64 %). Kommuner inklusive landstingsfria kommuner 
beräknades få närmare 4 180 miljoner kr, vilket innebar en ökning med drygt 
1 470 miljoner kr i jämförelse med 1979 års skatteutjämningsbidrag. Staten 
ökade följaktligen sitt ekonomiska ansvar för socialtjänsten i och med att so
cialtjänstlagen trädde i kraft.

2.2.5 Sammanfattning
De rättsliga aktörerna på socialtjänstens område var kommunerna och deras 
socialnämnder, staten och dess tillsynsorgan, socialstyrelsen på nationell och 
länsstyrelserna på regional nivå samt domstolsorganisationen med regerings
rätten som slutinstans.

I socialtjänstlagen blev vistelsekommuns ansvar i det närmaste oinskränkt. 
Hur detta ansvar sedan utformades fick kommunen själv avgöra inom ramen 
för lagens övergripande mål. Detta egenansvar hade den kommunala självsty
relsen som grund. En obligatorisk socialnämnd handhade detta ansvar. Denna 
nämnd kunde delas upp i sociala distriktsnämnder eller i kommun-stadsdels
nämnder. Nämnderna hade i sin förvaltning att iaktta allas likhet inför lagen 
liksom att iaktta saklighet och opartiskhet. Utredningar skulle bedrivas skynd
samt och med en godtagbar dokumentation. Öppenhet mellan myndigheten 
och den enskilde var viktigt.

Lagtext eller lagförarbeten nämnde ingenting om socialnämndernas 
beslutsmotiveringar. I doktrinen framhölls dock vikten av att skälen klargjor
des för den enskilde. Skälet var kontrollerbarhetskravet och vikten av att und
vika onödiga överklaganden. Frågan om när socialnämnden utövade myndig
het eller vidtog serviceåtgärder fick betydelse för om ärendet blev överklagbart 
genom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär.

Frågan om omfånget av och innehållet i den statliga tillsynen ställdes mot 
den kommunala självstyrelsen i åtskilliga sammanhang under denna tidsperi
od utan att staten egentligen tog ställning på ett mer slutgiltigt sätt. I stället me
nade staten att man hela tiden måste agera utifrån dessa motstridiga intressen.

Socialstyrelsens tillsyn var att leda och följa utvecklingen av bidragsverk- 
samheten och genom allmänna råd styra den. Socialstyrelsen hade på detta 
område ingen delegation som gav rätt att utfärda bindande föreskrifter, varför
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socialstyrelsens styrning var betydligt svagare än riksförsäkringsverkets på so
cialförsäkringsområdet. Socialstyrelsen hade inte heller en besvärs- och/eller 
ombudsmannafunktion. Under 1980-talet utgav socialstyrelsen två allmänna 
råd om biståndsrätten, vilka båda fick stor genomslagskraft.

Genom socialtjänstlagens ikraftträdande upphörde länsstyrelsernas möjlig
het att direkt ålägga en kommun att lämna det bistånd som den enskilde hade 
rätt till. Socialtjänstenheter på länsstyrelserna hade en formell tillsyn över 
kommunernas socialtjänst.

Staten var av den uppfattningen att en ramlag som socialtjänstlagen krävde 
en effektiv rättslig styrning, varför förvaltningsbesvär var det rättsmedel som 
skulle användas i biståndsärenden, något man från kommunalt håll starkt 
motsatte sig. Det blev dock så att förvaltningsbesvärsprövning kom att gälla 
både i fråga om rätten till bistånd och i fråga om vilka insatser och omfattning
en av dessa som skulle vidtas då rätt till bistånd förelåg. Länsrätterna, som till
kommit 1979, fick att som första domstolsinstans pröva dessa mål, som sedan 
kunde gå vidare till kammarrätterna och slutligen till regeringsrätten.

Regeringsrättens tillämpning kom att bli mycket extensiv. Mot denna rik
tades kritik därför att man ansåg att möjligheterna till socialpolitiska övervä
ganden starkt begränsades genom det juridisk-tekniska synsätt som domstolen 
intog. Kritiken kom nästan genomgående från kommunalt håll.

Det sociala biståndet finansierades med kommunala skattemedel och med 
statliga medel av vilka ett skatteutjämningsbidrag och vissa specialdestinerade 
statsbidrag var nya vid socialtjänstlagens ikraftträdande. Kommunernas kost
nader beräknades 1980 som oförändrade medan statens ökade med bortåt tre 
miljarder. I och med socialtjänstlagens tillkomst ökade staten följaktligen sitt 
ekonomiska ansvar utan att för den skull ta på sig ett huvudansvar, något som 
kom att skapa stora problem under följande decennier.



3 Försörjningsbehov under 
1990-talet

3.1 1990-talets lagstiftning

3.1.1 Bakgrund och statistik
Arbetslösheten, de neddragna kommunala resurserna, förändringarna i de so
ciala försäkringssystemen och en omfattande systemkritik mot välfärdspoliti
kens grundvalar var några av de förändringar som präglade socialtjänstens 
verklighet i början av 1990-talet. Fler människor än tidigare var utsatta för oli
ka sociala problem. Brottsutvecklingen, med en kraftig ökning av antalet an
mälda brott, påverkade också socialtjänstens arbetsvillkor. Samtidigt var re
surserna för att ge stöd och hjälp mer begränsade än tidigare.1

1. Prop 1996/97:124 s 30.
2. Prop 1996/97:124 s 30 f.

Utvecklingen hade inneburit att fler människor än tidigare hade ställts ut
anför det generella välfärdssystemet och tvingats att ansöka om socialbidrag. 
Socialbidraget hade i massarbetslöshetens spår alltmer blivit en allmän in
komstgaranti under allt längre tider för allt fler människor, vilkas enda pro
blem var arbetslöshet.2 Det fanns tendenser till ökande klyftor mellan dem 
som hade arbete och dem som var arbetslösa, mellan dem som kunde försörja 
sig själva och dem som var i behov av samhällets hjälp samt mellan svenskar 
och invandrare. Allt fler människor ställdes vid sidan och uppfattades som inte 
behövda vare sig på arbetsmarknaden eller någon annanstans. Samhällets po- 
larisering genom ökande skillnader och olikheter ledde i sin tur till ökade kost
nader genom ökande ohälsa, missbruk och kriminalitet.

Utvecklingen under 1990-talet hade av förklarliga skäl i flera avseenden på
verkat förutsättningarna för socialtjänstens arbete. Sedan år 1992 hade kom
munerna stor möjlighet att själva utforma sin nämnd- och förvaltningsorgani
sation samtidigt som ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting 
hade förändrats. Det hade på sina håll påverkat helhetssynen i det praktiska 
arbetet. Den djupa ekonomiska kris som präglade 1990-talets första hälft, med 
en femdubbling av arbetslösheten, förde med sig stora nedskärningar i stats
budgeten för att komma till rätta med obalansen i statens finanser. För med
borgarna innebar nedskärningarna bl a sänkta nivåer eller ändrade förutsätt
ningar i sjuk-, arbetslöshets- och föräldraförsäkringarna samt höjda kommu
nala taxor och avgifter. Detta drabbade inte minst barnfamiljerna hårt. Allt fler
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människor hamnade under s k skälig levnadsnivå och blev därmed berättigade 
till socialbidrag. Med en fördubbling av socialbidragskostnaderna mellan åren 
1990 och 1997 innebar utvecklingen för kommunernas del kraftigt ökade kost
nader. Utvecklingen sammanföll med en rekordstor flyktinginvandring år 1994 
samt flera olika reformer som innebar nya utgifter för kommunerna och ett vid
gat ansvar för dem som bodde eller vistades i kommunen. Denna utveckling 
kom att påverka det lagstiftningsarbete som bedrevs på socialtjänstens område. 
Till de förändringar i lagstiftningen som vidtogs skall återkommas nedan.

Utvecklingen under 1990-talets sista och 2000-talets första år gick dock i 
en annan och för landet positiv riktning. Den ekonomiska utvecklingen vände 
vid mitten av 1990-talet åter uppåt, och den svenska ekonomin utvecklades 
positivt, även om en påtaglig avmattning skett fr o m 2001. Den tidigare åt- 
stramningspolitiken började så smått att ersättas av en reformpolitik med mer 
resurser till vård, skola och omsorg. Arbetslösheten sjönk, vilket innebar att 
målet om att sänka den öppna arbetslösheten till 4 % uppnåddes,3 en omstän
dighet av stor betydelse för utvecklingen av socialbidragskostnaderna.

3. Prop 2000/01:80 s 81-82.
4. Prop 1996/97:124 s 64.

Under åren 1985-1993 hade socialbidragstagandet blivit vanligare i så gott 
som alla hushållstyper och åldersgrupper i befolkningen. Antalet hushåll med 
socialbidrag hade ökat med drygt 25 % och kostnaderna i fasta priser med 
65 %. De främsta orsakerna bakom den kraftiga kostnadsökningen var förut
om att bidragsberoende hushåll blivit fler, att fördelningen mellan hushållsty
per förändrats samt att bidragstiden blivit längre. Det var också stor skillnad 
i kostnadsökningen mellan svenska och utländska hushåll. Utbetalningarna 
till svenska hushåll hade ökat med 34 % och till utländska med hela 138 %. 
Närmare två tredjedelar av den totala kostnadsökningen berodde på ökade ut
betalningar till utländska hushåll. Dessa erhöll genomsnittligt större bidrag 
per hushåll, bl a beroende på att de bestod av fler familjemedlemmar och hade 
längre bidragstider. Medan kostnaderna för svenska hushåll varierade med 
konjunkturerna och bl a minskade för år 1994, ökade bidragen stadigt för ut
ländska hushåll.4

Socialbidragskostnaderna uppgick samma år till närmare 10,8 miljarder 
kr. Huvuddelen av dessa kostnader betalades av kommunerna. Emellertid ut
gick statlig ersättning för mottagandet av flyktingar och vissa andra utlänning
ar. Kommunerna fick bl a en schabloniserad ersättning för varje mottagen 
flykting och annan utlänning, som omfattades av flyktingmottagandet. Scha
blonersättningen skulle täcka kommunernas kostnader för bl a ekonomiskt bi
stånd, administrations- och integrationskostnader samt kommunernas kostna
der för lagstadgad svenskundervisning. För budgetåret 1993/94 erhöll kom
munerna statsbidrag med ca 4,1 miljarder kr. Tre fjärdedelar av social- 
bidragshushållen var svenska och en fjärdedel utländska. I genomsnitt hade 
socialbidragshushåll bidrag 5,3 månader per år, varav flyktinghushållen hade 
tre månader längre tid än svenska hushåll.
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Det var framför allt bidragstidens längd som påverkade kostnaderna för so
cialbidrag. Nästan hälften av socialbidragsutgifterna gick till hushåll med 
långvarigt socialbidragsberoende (minst 10 månader under året), trots att 
dessa hushåll utgjorde endast cirka 16 % av alla bidragshushåll. En stor del av 
bidragshushållen hade ett återkommande och långvarigt bidragsbehov, avbru
tet av kortare eller längre perioder av egen försörjning. Ungefär en tredjedel av 
de bidragstagare som fick bidrag år 1985 fick också socialbidrag sju år senare.

De flesta hushåll som fick socialbidrag, ca 80 %, bestod av ensamstående, 
varav ensamstående utan barn svarade för drygt 60 %. Socialbidragstagare 
var också i stor utsträckning yngre personer.5

5. Prop 1996/97:124 s 63.
6. Dir 1991:50.
7. Prop 1996/97:124 s 27.

3.1.2 Nya tankegångar om socialtjänsten
1991 års socialtjänstkommitté fick i uppdrag att göra en allmän översyn av so
cialtjänstlagen. Syftet var att göra en utvärdering av socialtjänstlagens tillämp
ning och tydligare avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter och an
svarsområden. Enligt motiven6 7 skulle kommitténs arbete inriktas mot följande 
huvudområden, nämligen socialtjänstlagens regler om rätt till bistånd, det yt
tersta ansvaret och vistelsebegreppet, överklagande av beslut inom socialtjäns
ten, kommunernas socialbidragsnormer, socialtjänstens framtida inriktning 
och organisation samt tillsyn, uppföljning och utvärdering.'

I betänkandet Rätten till bistånd inom socialtjänsten (SOU 1993:30) läm
nade socialtjänstkommittén förslag som bl a innebar preciseringar i fråga om 
den enskildes rätt till bistånd inom socialtjänsten och förtydliganden av an
svarsfördelningen mellan kommunerna och andra huvudmän. I huvudbetän
kandet Ny socialtjänstlag (SOU 1994:139) redovisades en bred översyn av so
cialtjänstens olika verksamhetsområden och förslag lämnades till en ny social
tjänstlag. I betänkandet Dokumentation och Socialtjänstregister (SOU 
1995:86) lämnades förslag avseende dokumentations- och registerfrågor. Alla 
betänkandena remissbehandlades. Socialtjänstkommittén kom dessutom un
der 1995 med ett delbetänkande Kompetens och kunskapsutveckling - om yr
kesroller och arbetsfält inom socialtjänsten (SOU 1995:58). Socialstyrelsen re
dovisade i två rapporter, Socialbidragstagare och socialbidragens utveckling 
(1995:4) och Socialbidragsnormen - en översyn (1995:24), en utvärdering av 
socialbidragssystemets funktion.

Remissutfallet var blandat. Ett antal instanser instämde i ställningstagan
det att behålla socialtjänstlagen som en målinriktad ramlag med inslag av de
taljreglering samt att lagen borde vara en kombination av rättighets- och skyl
dighetslag. Många instanser ansåg dock att lagförslaget innebar en detaljreg
lering, som snävade in på kommunernas självbestämmande och ville att 
grundtanken med en målinriktad ramlag skulle bestå. De ifrågasatte om lag-
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förslaget fortfarande kunde betraktas som en ramlag och ansåg att detaljreg
leringen i förslaget visade brist på tilltro till kommunernas förmåga att bedri
va en bra verksamhet. Ett antal remissinstanser ansåg att lagens konstruktion 
som både rättighets- och skyldighetslagstiftning var svår att förstå sig på och 
förklara för den enskilde och efterlyste förtydliganden. Flera kommuner an
såg inte heller att lagförslaget löste den obalans som fanns mellan å ena sidan 
riksdag, regering och domstolar och å andra sidan kommunernas självbe
stämmande och alltmer begränsade resurstilldelning. Socialstyrelsen ansåg att 
de nya skyldigheterna, t ex att bedriva en verksamhet med god kvalitet, utvär
dera, följa upp och stödja anhöriga, borde åtföljas av en utvecklad tillsyn för 
att få genomslagskraft. I stället för detaljerade föreskrifter i lagstiftningen 
borde den statliga tillsynen skärpas och kopplas till kraven på laglighet och 
rättssäkerhet, på kvalitet och kompetens i socialtjänstens arbete. 1 remissutfal
let framfördes också uppfattningen att det var helt nödvändigt, att det i lagen 
på ett konkret sätt preciserades vilka rättigheter den enskilde kunde göra an
språk på.

I prop 1996/97:124 konstaterade regeringen att socialtjänstkommitténs di
rektiv i vissa fall begränsade kommitténs möjligheter att analysera frågor som 
tedde sig mycket viktiga. Regeringens bedömning var dock att socialtjänst
kommitténs förslag till ny socialtjänstlag inte uppfyllde de krav och behov som 
måste ställas på socialtjänsten och inte beaktade de diskussioner som fördes. 
Regeringen menade att ett flertal frågor behövde utredas och beredas ytterli
gare, innan de kunde presenteras som färdiga förslag. Regeringen bedömde att 
ett fortsatt utredningsarbete var nödvändigt.8

8. Prop 1996/97:124 s 45-47.
9. Se L Wennberg, Ensamstående mödrar - försörjda av män eller rätt till välfärd?, i 

M Burman - Å Gunnarsson (red), Familjeföreställningen - om familjens betydelse inom juridik, 
ekonomi och forskning, 2001, s 238 ff.

Tillsättningen av en ny utredning, som tog namnet socialtjänstutredningen, 
fick till följd att socialtjänstkommitténs förslag inte medförde den totala revi
sion av socialtjänstlagen som tidigare varit avsedd. Dock fanns synpunkter i 
kommitténs förslag, som givits starkt stöd av remissinstanserna och som inte 
ansågs böra försenas genom avvaktan av den kommande utredningen. Staten 
genomförde därför en partiell reform.

3.1.3 Lagändringar i socialtjänstlagen

3.1.3.1 Krav på den enskilde
I början av 1990-talet såg majoriteten av befolkningen tidigare fattigdom och 
sociala problem främst som uttryck för orättvisor i arbetslivet och samhället. 
Folkmajoritetens stöd för välfärdspolitiken ansågs, generellt sett, inte ha för
svagats. Däremot fanns en utbredd samhälls- och människosyn som sade att 
man skulle ta eget ansvar. Man skulle göra rätt för sig.9 Denna människosyn
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delade staten fullt ut. Det offentligas åtgärder skulle inte försvaga utan förstär
ka den enskildes ansvar och självbestämmande.10 I rättspraxis ansågs därför 
att en arbetslös var skyldig att söka arbete enligt socialnämndens anvisningar 
och att godta anvisat arbete om det var lämpligt. I denna skyldighet inbegreps 
i princip också de åtgärder i övrigt som samhället ställde till förfogande för ar
betslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken, t ex arbetsmarknadsutbild
ning, beredskapsarbete eller arbetsrehabiliterande åtgärder.

lo. Prop 1996/97:124$ 32.
11. Den 22 december 1995, mål nr 2978-1993.
12. Dom den 29 december 1995, mål nr 6523-1994.
13. Regeringsrättens dom den 26 oktober 1995, mål nr 648-1994.

Socialtjänsten skulle således inte utöva sin verksamhet utan krav på den 
enskilde. Den enskilde hade enligt socialtjänstlagen i första hand ett eget an
svar för sitt liv och sina förhållanden i övrigt. Det var först när den enskilde 
inte själv kunde tillgodose sitt behov, som det offentligas insatser kunde kom
ma i fråga. Staten ville därför åter slå fast att den enskilde inte hade rätt till 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, om hon eller han inte efter för
måga försökte bidra till sin egen försörjning. Den som kunde arbeta var där
för också skyldig att söka arbete. Denna skyldighet gällde i första hand hel
tidsarbete.

Regeringsrätten fastslog i en dom11 att en arbetslös person också kunde 
vara skyldig att delta i en arbetssökarverksamhet som arrangerats av social
tjänsten i samarbete med arbetsförmedlingen. Förutsättningen för denna skyl
dighet var att verksamheten i det särskilda fallet bedömdes främja den enskil
des möjligheter att få arbete.

Även grundutbildning i svenska räknades till de åtgärder som en arbetslös 
socialbidragstagare kunde vara skyldig att delta i, eftersom kunskaper i svens
ka normalt måste vara en förutsättning för att få arbete i Sverige. Regerings
rätten konstaterade i en annan dom att en flykting som flyttade till en ny kom
mun och därigenom för några månader avbröt sin SFI-undervisning inte an
sågs stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte hade rätt till 
socialbidrag utöver s k livsmedelsnorm.12 Det var däremot inte tillåtet för so
cialtjänsten att kräva motprestation i form av oavlönad sysselsättning som inte 
var att betrakta som arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.13

För att förtydliga den enskildes ansvar i detta hänseende infördes en mindre 
språklig justering av 6 § socialtjänstlagen som innebar att bistånd kunde er
hållas först om personen inte själv kunde tillgodose sina behov eller få dem till
godosedda på annat sätt. Därigenom framstod den enskildes eget ansvar tyd
ligare i biståndsparagrafen, vilket mer motsvarade den praxis som gällde för 
arbetslösa bidragstagare. Staten framhöll att längre tids socialbidragstagande 
alltid borde förenas med relevanta krav i syfte att stödja den enskilde att finna 
en väg till eget arbete. En annan sak var att det i vissa fall kunde te sig utsikts
löst att ställa krav på den enskilde att själv klara sin försörjning. I normala fall 
borde dock insatserna i första hand koncentreras på att hjälpa den enskilde att 
få arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller tillgång till lämplig arbets
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marknadspolitisk åtgärd eller utbildning.14 Det kunde ske i s k ”arbetssökar- 
verksamheter” som avsåg att förbättra en ung människas kunskaper om sam
hället och arbetslivet, förmåga att skriva arbetsansökan eller på andra sätt ta 
kontakt med potentiella arbetsgivare, etc. Det kunde också vara fråga om att 
delta i kommunalt anordnad praktik eller annan verksamhet med det uttalade 
syftet att öka kompetensen. Deltagande i sådan verksamhet skulle utgöra ett 
led i en medveten strategi. Den berörde främst ungdomar som varit, eller ris
kerade att bli, beroende av socialbidrag under en längre period.

14. Prop 1996/97:124 s 76 f.
15. Prop 1996/97:124 s 50-51.

Nya bestämmelser i socialtjänstlagen infördes, vilka gav kommunen rätt att 
begära att den som var under 25 år och uppbar försörjningsstöd skulle delta i 
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, som utvecklade den en
skildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Sådana bestämmelser 
trädde i kraft år 1998.

3.1.3.2 God kvalitet på socialtjänsten
Som tidigare anförts trädde med verkan från den 1 januari 1997 respektive 
1 januari 1998 flera ändringar av socialtjänstlagen i kraft. En sådan lagänd
ring, eller snarare ny bestämmelse, var den, att socialtjänstens uppgifter skulle 
utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Från statligt håll 
menade man att det inte borde skapas ett legitimationsförfarande för yrken 
inom socialtjänsten.15 Det fanns, enligt kommittén, goda skäl att ställa höga 
krav beträffande utbildning och lämplighet hos de personer som deltog i be
slutsprocesser och handläggning av ärenden inom socialtjänsten. Personal 
inom socialtjänsten var emellertid på annat sätt än inom hälso- och sjukvården 
beroende av vad som beslutats av politiskt tillsatta nämnder. Någon motsva
righet till hälso- och sjukvårdspersonalens särskilda ansvar för medicinska åt
gärder fanns inte inom socialtjänsten. Kommittén pekade också på den varie
rande utbildningsbakgrunden och erfarenheten hos de personer som var verk
samma inom socialtjänsten. För kommitténs del var det främst skillnaderna 
beträffande det personliga ansvaret i yrkesutövningen som föranlett ställnings
tagandena att ett legitimationsförfarande motsvarande det inom hälso- och 
sjukvården inte borde tillskapas för socialtjänstområdet. Kommittén under
strök dock att denna ståndpunkt inte innebar att den tagit ställning mot en be- 
hörighetsreglering inom socialtjänsten. Som ett alternativ nämndes en behö- 
righetsreglering knuten till vissa tjänster.

Den bestämmelse som blev resultatet av nämnda överväganden, om att det 
skulle finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för utförande av 
socialtjänstens uppgifter, var visserligen mycket allmänt formulerad men syf
tade ändå till att framhålla hur viktigt det var att upprätthålla en hög kompe
tens och välja personer med lämplig bakgrund och personlighet för yrken 
inom socialtjänsten.
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Vidare infördes en lagbestämmelse om att socialtjänstens insatser skulle 
vara av god kvalitet. Staten konstaterade att det på central nivå och i kommu
nerna bedrevs ett omfattande arbete när det gällde att finna metoder för att 
utveckla och bedöma kvalitet. Länsstyrelserna och socialstyrelsen gav stöd till 
lokal utveckling samt arbetade på statens uppdrag fram mål och metoder för 
tillsynen av socialtjänsten, där kvalitetsaspekterna hade en framskjuten posi
tion.

Staten fann det svårt att bedöma och definiera kvalitet i socialtjänstens oli
ka verksamheter.16 Kvalitet var ett svårfångat begrepp och vad som var god 
kvalitet lät sig inte fastställas på ett entydigt och objektivt sätt. Människors 
olika behov och förväntningar påverkade deras föreställningar av vad som var 
god kvalitet. Socialtjänsten hade betydelse för flera intressenter. Kvalitet kun
de därför inte enbart ses ur klientens/brukarens synvinkel utan borde även be
dömas ur ett personal-, lednings- och medborgarperspektiv.

16. Prop 1996/97:124 s 52.
17. Prop 1996/97:124 s 52.

För att uppnå god kvalitet inom socialtjänsten krävdes enligt statens be
dömning en rad faktorer såsom rättssäkerhet, den enskildes medinflytande och 
en lätt tillgänglig vård och service. En väl fungerande arbetsledning och en 
lämplig sammansättning av ett arbetslag var andra faktorer, som kunde utgöra 
förutsättningar för en god kvalitet. Att socialtjänsten använde sig av ett ge
nomtänkt arbetssätt var en del av kvaliteten, vilket underströk behovet av 
uppföljning och utvärdering av olika insatser.

Staten riktade särskild uppmärksamhet mot frågor om bemötandet av en
skilda inom socialtjänsten.17 Kärnan i det sociala arbetet var själva klientarbe
tet och då främst det som skedde i mötet mellan socialarbetare och klient. En 
förtroendefull samverkan mellan den enskilde och socialtjänstens personal och 
respekten för den enskildes personliga integritet var därför av stor betydelse 
för kvaliteten. Det var väsentligt att socialtjänsten visade lyhördhet och inle
velseförmåga i den enskildes förhållanden samt att hon eller han hade insyn i 
och ett reellt inflytande över de insatser som gavs. Vad gällde socialbidrag 
ställde den individuella behovsprövningen krav på att göra prövningen på ett 
sådant sätt att den enskilde upplevde att hennes eller hans ärende bedömdes 
på ett objektivt och korrekt sätt i enlighet med den lagstiftning som gällde.

3.1.3.3 Samverkan mellan socialtjänsten och övrig offentlig 
verksamhet

Ett område där staten under 1990-talet påtagligt engagerade sig var samver
kan inom den offentliga sektorn. Socialtjänstkommittén påpekade att även 
om det i vissa frågor hade utvecklats många bra modeller för samverkan, 
fanns det också brister. Kommittén bedömde att problemen sammanhängde 
med oklara ansvarsgränser, bristande kunskaper, olika synsätt och otillräck
ligt med tid för samverkan samt en oro för kostnadsövervältringar. Det var
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också vanligt att sekretesslagens bestämmelser ansågs utgöra ett hinder för 
samverkan.18

18. Prop 1996/97:124 s 56.
19. År 1993 påbörjades konkreta försök på lokal nivå med finansiell samordning mellan 

hälso- och sjukvård och socialförsäkring. Riksdagen hade år 1994 även fattat beslut om lokal för
söksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och soci
altjänst. Denna försöksverksamhet pågick till år 2000. Sjuk- och arbetsskadekommittén 
(1996:113) lämnade i sitt slutbetänkande förslag till en bättre samordning av rehabiliteringsarbe
tet för utsatta grupper. Storstadskommittén behandlade frågor om förbättrad samverkan på lokal 
nivå i sitt delbetänkande ”Att röja hinder” (SOU 1995:142). I betänkandet ”Egon Jönsson - en 
kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet” (SOU 1996:85) drogs 
slutsatsen att det går att utveckla samverkan inom de ramar som finns under förutsättning att pro
jekten gavs större legitimitet. Den lösning som förordades innebar att myndigheterna skapade en 
gemensam ram för åtgärder och insatser men att de ekonomiska besluten fattades av respektive 
myndighet/förvaltning.

20. SOU 1996:85.
21. Prop 1996/97:124 s 58.
22. Prop 1996/97:124 s 58.
23. Prop 1996/97:124 s 58.

De hinder för samverkan som identifierats i då aktuella projekt och utred
ningar19 var av såväl organisatorisk, ekonomisk, juridisk som kulturell natur. 
Från flera håll fanns önskemål om flexiblare regelverk och en friare resursan
vändning. En kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliterings- 
området, som genomfördes våren 1996,20 visade att mycket gick att göra inom 
befintliga ramar. De faktorer som kunde påverkas på lokal nivå var av stor be
tydelse för om samverkan skedde eller inte. Sådana hinder var olika upptag
ningsområden, bristande kunskaper om varandras yrkesroller och avsaknad 
av gemensamma mötesplatser.21 Staten framhöll att, även om varje myndighet 
i grunden hade att sköta sitt sektorsansvar, strävan måste vara att utnyttja de 
samlade resurserna maximalt och att vid behov samverka om de individer som 
riskerade att befinna sig i gränslandet mellan olika myndigheter och deras er
sättnings- och vårdsystem.22 För att understryka behovet av samverkan på oli
ka nivåer formulerade staten krav på de centrala myndigheterna, bl a som 
verksamhetsmål i regleringsbrev för myndigheternas verksamhet, att samver
ka över myndighetsgränserna för att fullgöra sina uppgifter. På så sätt avsåg 
staten att legitimera samverkan över hela välfärdsområdet.23

3.1.3.4 Försörjningsbehov - en statlig eller kommunal 
angelägenhet

Från statligt håll fann man vid tillkomsten av 1956 års socialhjälpslag att det 
inte var läge att gå emot uppfattningen att socialhjälpen var en kommunal an
gelägenhet. Departementschefen instämde därför i kritiken och fann att skäl 
saknades att frångå det då gällande systemet att det var kommunerna som 
skulle stå för finansieringen av socialhjälpen med vissa undantag.

Situationen såg likadan ut femtio år senare. Frågan hade dock tillspetsats 
ytterligare genom att 1980 års socialtjänstlag i än högre grad än 1956 års so
cialhjälpslag gav uttryck för nationella målsättningar. Det var uppenbart att
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ett lokalt ansvarstagande för nationella socialpolitiska målsättningar skapade 
både praktiska och principiella problem och skapade spänning mellan olika 
värden, som alla vart och ett för sig var centrala och nödvändiga i en modern 
välfärdsstat. Kommunerna å sin sida krävde möjlighet för lokala anpassningar 
och problemlösningar. Hjälpen skulle kunna utformas på det sätt som var 
mest rationellt i kommunala sammanhang. Man ville också kunna avväga be
hovet av hjälpinsatser på detta område mot andra behov som kommunerna 
hade ansvar för och som skulle täckas inom den kommunala budgeten. Staten 
hade å sin sida en rad skyldigheter som den måste uppfylla såsom att tillför
säkra medborgarna social trygghet (på lika villkor och upp till en viss nivå) och 
en rimlig och acceptabel rättssäkerhet.

Under 1990-talet ägde ett omfattande utredningsarbete rum vad gällde för
sörjningsbehovet i socialtjänstlagen,24 vilket innebar att stora förändringar 
trädde i kraft åren 1997 och 1998 avseende rätten till bistånd. Så kom en mer 
preciserad socialbidragsnorm att gälla. En klar majoritet, cirka två tredjedelar 
av de remissinstanser som yttrat sig, hade tillstyrkt förslaget till en mer preci
serad socialbidragsnorm. Bland dem som avstyrkte dominerade kommunerna. 
Av de statliga myndigheterna och förvaltningsdomstolarna intog de allra flesta 
en klart positiv inställning till förslaget om en riksnorm.

Ytterligare en fråga som splittrade remissopinionen var synen på finansie
ringen av ett eventuellt försörjningsstöd. Ett stort antal såväl av dem som av
styrkte, framför allt bland kommunerna, som av dem som tillstyrkte förslaget 
ansåg, att staten borde överta finansieringen av försörjningsstödet.

Svenska kommunförbundet hade, trots starka invändningar, förståelse för 
att staten ville garantera medborgarna en miniminivå för socialbidrag, men an
såg som ett absolut krav att staten tog det fulla ansvaret för finansieringen av 
bidraget upp till den lagstadgade miniminivån. I annat fall borde förvaltnings
domstolarnas rätt att fastställa nivån på biståndet begränsas, så att dessa en
dast gavs befogenhet att bedöma om rätt till bistånd förelåg samt att upphäva 
överklagade beslut där bistånd inte beviljats. Förbundet ansåg att det ankom 
på kommunerna och inte på domstolen att besluta om nivån på socialbidraget.

LO framhöll vikten av att en enhetlig socialbidragsnorm infördes. Man an
förde bl a att det i och för sig kunde vara befogat med olika bidragsnormer be
roende på varierande levnadsomkostnader i landet, men att den stora varia
tion som då fanns mellan olika kommuners normer snarare bottnade i att be
slutsfattarna i de olika kommunerna hade olika människosyn och olika 
värderingar om vilket samhälle vi skulle ha.

TCO stödde förslaget till en riksnorm lika över hela landet. TCO anförde 
som skäl, att rätten till försörjningsstöd inte skulle vara beroende av en kom
muns ekonomiska situation eller politiska majoritet.

Från statens sida framhölls att biståndsparagrafens vaga lydelse i kombina
tion med möjligheten till förvaltningsbesvär successivt medfört att bestäm-

24. SOU 1993:30, Rätten till bistånd inom socialtjänsten och SOU 1994:139, Ny socialtjänst
lag.
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mandet av dess konkreta innehåll i allt högre grad förskjutits från de valda po
litiska församlingarna till statliga myndigheter och förvaltningsdomstolar. Det 
fanns dock kommuner som tilllämpade lägre normer än vad socialstyrelsen re
kommenderade. Antalet besvärsärenden hade ökat kraftigt. Majoriteten av 
alla besvärsärenden gällde kommunernas socialbidragsnormer. Människor 
som behövde ekonomiskt bistånd från socialtjänsten tillhörde i betydande om
fattning utsatta grupper i samhället. Många som erhöll bistånd begagnade sig 
inte heller av möjligheten att överklaga kommunens beslut till förvaltnings
domstolarna. Staten insåg att systemet försvårade möjligheterna till långsiktig 
ekonomisk planering för kommunerna.

Vidare framhölls att staten beslutade om villkor och nivåer för andra eko
nomiska trygghetssystem, bl a sjukförsäkringar och pensioner, ersättning från 
arbetslöshetskassa, kontant arbetsmarknadsstöd, studiebidrag och bostadsbi
drag. Utformningen av de ekonomiska trygghetssystemen hörde till de fakto
rer som var av betydelse för hur många människor som blev beroende av so
cialtjänstens bistånd. Det var endast staten som kunde samordna och justera 
de olika trygghetssystemens inbördes förhållanden till varandra. Staten ansåg 
därför att det var rimligt att den även till viss grad beslutade om nivåerna för 
det ekonomiska stödet enligt socialtjänstlagen.

3.1.3.5 Försörjningsstöd, annat bistånd och bistånd
i annan form

Den mest centrala bestämmelsen i socialtjänstlagen, 6 § om rätt till bistånd, 
kom att förändras genom 1998 års lagändringar i fler avseenden än de som 
ovan anförts.25 Den kom förutom grundparagrafen också att innehålla åtta 
delparagrafer benämnda 6 a-6 h §§. Detta innebar att lagstiftningen nu kom 
tillbaka till minst samma detaljnivå som på fattigvårdslagens och social
hjälpslagens tid. Grundparagrafen fick följande lydelse:

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt (annat bistånd) på de villkor som anges i 6 b-6 f §§.”

Vad som innefattades i försörjningsstödet var i detalj uppräknat i 6 b § upp
delat på två kategorier, varav den första bekostades enligt en för hela riket gäl
lande norm. Den andra, t ex boende, läkarvård och akut tandvård bekostades 
i enlighet med vad som kunde ses som skälig levnadsnivå, dvs kommunerna 
hade stort inflytande på kostnadsnivåerna.

I 6 f § stadgades att med annat bistånd avsågs färdtjänst (till en början), 
hjälp i hemmet och särskilt boende för service och omvårdnad för äldre eller 
bostad med särskild service för funktionshindrade. Både försörjningsstödet 
och annat bistånd var överklagbara medelst förvaltningsbesvär.

25. Prop 1996/97:124, bet 1996/97:SoU18, rsk 1996/97:264.
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Eftersom försörjningsstöd och annat bistånd var noga preciserat och till an
talet kostnadsposter noga avvägt fanns en ”uppsamlingsbestämmelse” i 6 g §, 
av vilken framgick att socialnämnden fick ge bistånd i annan form och utöver 
vad som följde av bestämmelserna om försörjningsstöd och annat bistånd, om 
det fanns skäl för det. Denna kategori av socialhjälp kallades för bistånd i an
nan form. För den enskilde var den många gånger den mest centrala. Den var 
dock inte överklagbar medels förvaltningsbesvär. Endast laglighetsprövning 
var möjlig. Bestämmelsen var inte en återgång till den frivilliga socialhjälpen 
såsom denna var utformad i 1956 års socialhjälpslag utan kommunen var 
skyldig att också enligt denna bestämmelse tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå. Ändringen rörde i stället den enskildes rätt till bistånd i annan 
form som i och med att laglighetsprövning var det enda rättsmedlet blev starkt 
reducerad.26

26. Se G Svensson, Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Bedömning i förvaltnings
domstolar och socialnämnder, 2000, s 300-303 och 318-319.

27. Uppföljningen har redovisats till regeringen i rapporten Socialstyrelsen följer upp och 
utvärderar 1999:3.

Utvärderingar gjordes av 1998 års lagändringar, och dessa visade att änd
ringarna fått en rad för den enskilde negativa effekter.

Socialstyrelsens uppföljning27 av ändringarna i lagen innefattade bl a frå
gan hur kommunerna utnyttjade den ökade friheten att bestämma. Hur påver
kades t ex bedömningen av tandvård när det i lagen angavs att endast akut 
tandvård ingick i försörjningsstödet? Bedömdes hushåll med korta hjälptider 
på annat sätt än hushåll med längre? Socialstyrelsens uppföljning grundade sig 
på en rad olika studier, både egna och andras. Andelen kommuner som gene
rellt avslog olika 6 g §-poster hade visserligen inte ökat enligt socialstyrelsen. 
Starka restriktioner för socialbidrag till semesterresor och psykoterapi hade 
kommit att prägla rättstillämpningen redan före lagändringen. De flesta kom
muner hade även sänkt socialbidragsnormen för barnfamiljer redan innan 
1998 års ändringar trädde i kraft. Socialbidragsprövningen var dock både till 
innehåll och till karaktär komplex, vilket gav utrymme för den enskilde hand
läggarens personliga bedömningar och värderingar även sedan hänsyn tagits 
till riktlinjer och praxis. Flera studier visade att socialbidragshandläggare som 
ställts inför en och samma fallbeskrivning kunde göra mycket olika bedöm
ningar, såväl vid jämförelse mellan handläggare i olika kommuner som mellan 
handläggare inom samma kommun.

Länsstyrelserna hade haft statens uppdrag att uppmärksamma effekterna 
av ändringarna i den överprövande instansen när det gällde bistånd till vård- 
och behandlingskostnader samt annat ekonomiskt stöd än försörjningsstöd. 
Länsstyrelserna konstaterade att många kommuner hade infört en mer restrik
tiv bedömning av biståndsansökningarna samt att det rådde stor skillnad mel
lan olika kommuner och olika handläggare. Flera av länsstyrelserna pekade 
därutöver på de problem som uppdelningen av biståndsprövningen på två oli
ka bestämmelser medfört. Ändringarna i överklaganderätten hade lett till att 
vissa beslut togs med stöd av 6 g § trots att de hörde hemma under 6 b §, vil-
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ket fick till följd att den enskilde erhöll felaktig information om hur man över
klagade och gick därigenom måhända förlustig rätten till bistånd.

3.1.4 Å. ter gång till tidigare reglering
I prop 2000/01:80, till vilken socialtjänstutredningens betänkande28 bildade 
underlag, föreslogs en återgång till tidigare ordning, dvs till vad som gällde vid 
socialtjänstlagens införande 1980. Från statligt håll anfördes att syftet med 
rättighetsbestämmelser var att garantera enskilda människor det stöd som de 
var i behov av i de fall detta inte kunde tillgodoses av dem själva eller någon 
annan. Detta var ett uttryck för människans eget ansvar att klara sin livsfö
ring. Men det var också ett uttryck för att staten i vissa fall skulle träda in med 
stöd, när den enskilde inte kunde klara detta.

Kommunala remissinstanser framhöll att en återgång till det tidigare gäl
lande systemet, med rätt att överklaga alla typer av biståndsbeslut till förvalt
ningsdomstol, stod i strid med det kommunala självstyret. De menade att 
prövning genom förvaltningsbesvär var ett mer ingripande förfarande för 
kommunerna än laglighetsprövning. Men ingrepp i den kommunala självsty
relsen var enligt statens synsätt något naturligt. Detta gällde på områdena för 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilka båda kunde sägas vara 
en inskränkning av det kommunala självstyret. Statens uppfattning var att 
hänsynen till den enskildes rättssäkerhet vägde tyngre än kommunernas intres
se i detta fall och att förslaget därför var motiverat.

Utgångspunkten för lagändringarna som trädde i kraft 1 januari 2002 var 
att alla personer skulle ha rätt till insats efter behov. Ingen grupps behov skulle 
vara starkare skyddat än andras. Staten ansåg att det inte var rimligt att per
soner med behov av olika vårdinsatser eller barn och unga som behövde vård 
inte gavs samma rättstrygghet som t ex äldre och personer med funktionshin
der, vilka hade ett lagstadgat skydd enligt 6 f §. Socialtjänstlagen skulle säkra 
att de medborgare som hade behov av socialt stöd, men även vård- och be
handlingsinsatser, fick det stöd och den behandling som de behövde. Ofta var 
det fråga om människor som levde i en utsatt och pressad situation och som 
därför var i behov av hjälp.

Detta innebar att preciseringen till försörjningsstöd och bistånd i form av 
hjälp i hemmet eller särskilt boende för äldre och personer med funktionshin
der upphörde och att rätten till bistånd kom att gälla insatser som avsåg den 
enskildes livsföring, oavsett vilken grupp den enskilde tillhörde. Innehållet i in
satserna behövde därmed inte preciseras i lagen.

Som en följd av att biståndsbestämmelsen i socialtjänstlagen fr o m 2002 
utformades som en rättighetsbestämmelse avseende alla former av socialt bi
stånd, krävdes också en ändring av överklagandebestämmelserna. För att kun
na förverkliga en rättighet måste det finnas ett sätt för den enskilde, som var 
missnöjd med ett myndighetsbeslut att kunna få det prövat på rättslig väg.

28. SOU 1999:97, Socialtjänst i utveckling.
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Under de fyra år som förflutit sedan lagändringarna i socialtjänstlagen träd
de i kraft 1998 hade laglighetsprövningarna innebärande en kontroll av att be
slutet fattats i laga ordning och utan en materiell prövning inte i något fall 
kommit att bifallas. Detta visade dels kommunernas svårigheter att informera 
om möjligheterna till laglighetsprövning på ett sådant sätt att det inte skapade 
felaktiga förväntningar hos dem som sökte bistånd, dels på ett onödigt merar- 
bete för förvaltningsdomstolarna.

Förändringarna av måltillströmningen rörande mål om socialt bistånd un
der den tid då 1997 och 1998 års lagändringar gällde är av intresse att studera, 
eftersom de utvisade det stora genomslag dessa regler fick för den enskildes so
ciala trygghet. Domstolsverkets statistik över inkomna mål till länsrätterna i 
målgruppen mål enligt socialtjänstlagen visade på en nedgång mellan åren 
1997 och 1998 med ca 14 000 mål (från 34 259 mål år 1997 till 20 388 mål 
år 1998). Antalet inkommande mål i denna målgrupp fortsatte att sjunka och 
under år 2000 inkom 13 744 mål till länsrätterna. Hur många av dessa mål 
som gällde prövning av bistånd fanns inte särredovisat. Nedgången i antalet 
inkomna mål torde emellertid till stor del vara en följd av de ändringar i möj
ligheterna att överklaga beslut om bistånd som trädde i kraft den 1 januari 
1998. En annan viktig faktor i detta sammanhang var också den riksnorm för 
försörjningsstödet som infördes den 1 januari 1998. Riksnormen innebar att 
biståndsbeslut avseende socialbidragets storlek inte blev föremål för överkla
gande i någon större omfattning.

Domstolsverket redovisade också att under samma period ökade antalet in
komna laglighetsprövningsmål med 2 616 mål, vilket innebar mer än en för
dubbling av antalet inkomna mål. Någon särredovisning av hur många av 
dessa mål som avsåg socialtjänstlagen förelåg inte. Eftersom inga andra större 
förändringar i lagstiftningen genomförts vid samma tidpunkt, vilka kunde för
klara den stora ökningen, var det rimligt att anta att den berodde på den re
ducerade förvaltningsbesvärsrätten, när det gällde beslut om bistånd enligt so
cialtjänstlagen. Socialstyrelsen hade i den tidigare refererade utvärderingen 
(1999:3) gjort den bedömningen att det också var rimligt att anta att överkla
gandena i första hand avsåg ekonomiskt bistånd.

2002 års lagändringar innebar i princip en återgång till de regler om över
klagande som gällde före den 1 januari 1998. Att dessa kommer att innebära 
en ökning av måltillströmningen till de allmänna förvaltningsdomstolarna fö
refaller tämligen självklart och får enligt författarens mening ses som ett sund- 
hetstecken.

Även om man kan uppfatta de lagändringar som trädde i kraft 2002 delvis 
som en återgång till de bestämmelser som gällde då 1980 års socialtjänstlag 
trädde i kraft, valde lagstiftaren att åsätta socialtjänstlagen ett nytt SFS-num- 
mer. Detta innebar att det i lagteknisk bemärkelse var en ny socialtjänstlag 
som blev gällande fr o m 2002, nämligen socialtjänstlagen (2001:453). Lag
texten har genomgått en språklig och redaktionell modernisering. Förutom de 
förändrade besvärsreglerna och utökade tillsynsverktyg för länsstyrelserna, 
hade lagen inte genomgått några större materiella förändringar. Jag går inte
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närmare in på lagen och dess innehåll, eftersom jag valt att sätta punkt för min 
lagtextgenomgång vid utgången av år 2000.

3.1.5 Sammanfattning
Den rättsliga hanteringen av enskilda individers försörjningsbehov kom under 
1990-talet att präglas av det omgivande samhällets minskade sysselsättning 
som medförde ekonomiska problem för främst yngre, utländska medborgare 
och ensamstående, vilket i sin tur ledde till polarisering och marginalisering. 
Arbetslöshet, neddragna kommunala resurser och nedskärningar i socialför
säkringssystemen medförde ett ökat försörjningsbehov hos många. Socialbi- 
dragskostnaderna fördubblades under åren 1990-1997.

När behovet var som störst för den enskilde människan, ändrades lagreg
lerna. Den tidigare omfattande legala rätten till bistånd kringskars. Kretsen av 
ersättningsberättigade blev mindre, eftersom större krav ställdes på individen 
att försörja sig själv. Detta gällde framför allt yngre människor som exempel
vis måste ta del i ”arbetssökarverksamhet”. Synen på den enskilde förändrades 
i förhållande till vad som gällt vid 1980 års socialtjänstlags ikraftträdande. 
Vederbörandes eget ansvar för sitt liv och sin situation poängterades mycket 
mer under 1990-talets senare del än vad som gjorts under 1980-talet. I förar
betena gjordes gällande att detta nya synsätt bottnade i en gemensam sam
hälls- och människosyn, som innebar, att var och en skulle göra rätt för sig.

Men vad som ansågs som skälig levnadsnivå kom också i praktiken att för
ändras, bl a på grund av den minskade möjligheten att i högre instans få över
prövat ett besluts lämplighet.

De differentierade förmånsslagen och deras skiftande överprövbarhet ledde 
till en ökad detaljreglering även om ramlagskaraktären fanns kvar i vissa av
seenden. Lagstiftningen kom att i likhet med hälso- och sjukvårdslagen att i 
somliga avseenden bli en skyldighetslagstiftning, även om rättighetslagstift- 
ningen kvarstod i andra. Detaljregleringen medförde en ökad kommunal själv
styrelse.

Som så ofta i nedskärningstider talade man mycket om kvaliteten på för- 
månshanteringen. En regel infördes som stipulerade en ”god kvalitet” på soci
altjänsten. Socialtjänstens uppgifter skulle utföras av personal med lämplig ut
bildning och erfarenhet trots att man från statligt håll inte var benägen att ska
pa ett legitimationsförfarande liknande det som fanns i hälso- och sjukvården. 
Socialarbetarnas beslut var alltför politiskt avhängiga för att detta skulle vara 
lämpligt, menade man. Statens styrningsmöjligheter blev större om den yrkes
kår som handhade socialtjänsten inte tilldelades en sådan makt som hälso- och 
sjukvårdspersonal hade. Att mycket återstod i kvalitetshänseende vittnade den 
skiftande handläggarhanteringen om.29

En smidig hantering och tillämpning av reglerna om stöd vid försörjnings-

29. Ang likformighet och kvalitet i de allmänna försäkringskassornas ärendehantering, se 
avdelning V, avsnitt 2.3.2.
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behov innefattade även försöksverksamhet rörande samverkan mellan social
tjänsten och övrig offentlig verksamhet. De samlade resurserna måste utnyttjas 
maximalt och den enskilde skulle inte behöva riskera att falla ”mellan stolar
na” vad gällde olika myndigheters sektorsansvar. Samverkan var sålunda vik
tig både för staten och för dess finanser liksom för den enskilde. Svårigheterna 
att genomföra en effektiv samverkan var dock mycket stora, bl a på grund av 
”revirtänkande”.30

30. Jfr det med samverkan motstridiga syftet som ”renodlingen” av socialförsäkringen inne
bar, se avdelning III, avsnitt 3.2.4.3.1.

31. Prop 2000/01:80 s 99.
32. SOU 1999:97.

Lagändringarna, som genomfördes 1998, blev gällande lag i fyra år. En om
fattande förvirring visade sig bli följden av att vissa beslut endast kunde lag- 
lighetsprövas, medan andra också kunde lämplighetsprövas. Visst försörj- 
ningsstöd gällde endast för vissa personkategorier, vilket var ett kraftigt avsteg 
från principen att alla som hade ett behov som inte kunde tillgodoses på annat 
sätt skulle få detta täckt.

År 2002 återtog socialtjänstlagen i stort sett det innehåll vad gällde över
prövning, som fanns i 1980 års socialtjänstlag vid dess tillkomst. Lagen åsattes 
ett nytt SFS-nummer men var i stora delar densamma som gällde innan med 
några undantag.

3.2 De rättsliga aktörerna

3.2.1 Staten och kommunerna

3.2.1.1 Statlig tillsyn över kommunerna
Alltsedan socialtjänstlagens tillkomst hade en viss oklarhet rått kring innebör
den av tillsynsbegreppet.31 Tillsyn användes som en övergripande beteckning 
för delvis olikartade verksamheter såsom normering, information och rådgiv
ning. Oklarheter i tillsynsbegreppets innebörd bidrog till osäkerhet om hur till
synen skulle bedrivas. Det fanns en risk för dubbelarbete mellan de båda till
synsmyndigheterna, länsstyrelserna och socialstyrelsen, eftersom deras roller 
till viss del var överlappande.

Enligt socialtjänstutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande32 Social
tjänst i utveckling 1999 fanns det mycket som talade för att tillsynen över häl- 
so- och sjukvården och socialtjänsten borde organiseras och utövas enhetligt i 
en gemensam tillsynsmyndighet. Som en jämförelse kan nämnas att socialsty
relsen via sina regionala tillsynsenheter ensam svarade för tillsynen över hälso- 
och sjukvården. Den statliga tillsynen hade då utvecklats mot en mindre grad 
av kontroll och med ökad tonvikt på uppföljning, utvärdering, kunskapsför
medling och rådgivning. Bakgrunden till denna utveckling var en medveten
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strävan att minska inslaget av detaljanvisningar och myndighetskontroll till 
förmån för ett mer aktivt arbetssätt (se vidare härom i avdelning IV kap 3). Ut
redningen övervägde en tillsynsorganisation i stil med den inom hälso- och 
sjukvården men stannade i stället vid att föreslå att samordningen mellan läns
styrelserna och socialstyrelsen förstärktes ytterligare genom att socialstyrelsen 
fick en författningsreglerad ställning som tillsynsvägledare i förhållande till 
länsstyrelserna, innefattande en rätt att utfärda föreskrifter och allmänna råd. 
För de verksamheter som gränsade till hälso- och sjukvården innebar detta att 
socialstyrelsen gavs en formell rätt att styra länsstyrelserna så att samordning 
kunde ske om, när och hur tillsyn skulle ske i nämnda verksamheter.

Från statligt håll höll man med om att behovet av en ökad samordning och 
samverkan mellan myndigheterna i deras tillsynsfunktion var angelägen. Där
emot var man tveksam till att formalisera denna samverkan genom att ge so
cialstyrelsen i uppgift att leda länsstyrelsernas tillsyn genom allmänna råd och 
föreskrifter, vilket kunde leda till att länsstyrelserna förlorade en del av sin 
självständighet. Staten menade att detta kunde medföra att länsstyrelsernas 
tillsyn inte kunde anpassas till de regionala förhållandena och efter kunskapen 
om förhållandena i olika kommuner. En förändring av länsstyrelsernas själv
ständighet i detta avseende kunde på sikt leda till att deras auktoritet minska
de. Socialstyrelsen bemyndigades därför inte generellt att utfärda föreskrifter, 
bindande för tillämpningen.33 Däremot bibehöll socialstyrelsen sina möjlighe
ter att till ledning för rättstillämpningen utfärda allmänna råd.34 Före införan
det av riksnormen 1998 hade socialstyrelsens allmänna råd om bruttonormer 
stor normerande kraft.

33. Jfr 34 § och 50 § socialtjänstförordningen.
34. 67$. '
35. Prop 2000/01:80 s 97.
36. Prop 2000/01:80 s 102. Se även avdelning IV avsnitt 2.1.3.2.2.

Den rättsliga regleringen kom att innebära att socialstyrelsen enligt social
tjänstlagen 67 § hade tillsynen över socialtjänsten i riket, vilket innebar att den 
skulle följa och vidareutveckla socialtjänsten bl a genom att bedriva en kvali
ficerad uppföljning, utvärdering och kunskapsförmedling. Enligt socialtjänst
lagen 68 § hade länsstyrelsen det regionala tillsynsansvaret över hur kommu
nerna tillämpade socialtjänstlagen. Det framgick inte i lagstiftningen, att läns
styrelsens uppgifter i förhållande till kommunerna definierats som tillsyn. Till 
länsstyrelsernas uppgifter hörde vidare att informera och ge råd till allmänhet 
och biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet, främja samverkan 
på socialtjänstens område mellan kommunerna och andra samhällsorgan samt 
i övrigt se till att socialnämnderna fullgjorde sina uppgifter på ett ändamåls
enligt sätt.35

Länsstyrelsen och socialstyrelsen hade sålunda olika roller i fråga om tillsyn 
över den kommunala socialtjänsten.36 Länsstyrelsen ansvarade för den opera
tiva tillsynen genom uppgiften att följa de kommunala nämndernas tillämp
ning av socialtjänstlagen och även i övrigt se till att nämnderna fullgjorde sina 
uppgifter inom socialtjänsten på ett ändamålsenligt sätt. Socialstyrelsens roll
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var att på olika sätt följa och vidareutveckla socialtjänsten. Socialstyrelsen 
hade formellt sett ingen särskild roll i förhållande till länsstyrelsernas uppgifter 
och ingen formell möjlighet att styra länsstyrelserna när det gällde hur dessa 
skulle fullgöra sina tillsynsuppgifter. Däremot förekom sedan flera år en väl 
utvecklad och delvis formaliserad samverkan mellan socialstyrelsen och läns
styrelserna i frågor som rörde tillsyn över socialtjänsten.

3.2.1.2 Statlig och kommunal styrning
I 1974 års regeringsform kom den lokala självstyrelsen att grundlagsregleras i 
1:1. Där stadgades att den svenska folkstyrelsen förverkligades genom ett re
presentativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrel
se. Detta innebar att kommunerna hade politisk makt men bestämmelsen sade 
inget närmare var gränsen gick mellan statens politiska makt och kommunens 
politiska makt. I förarbetena sades inget om efter vilka principer, i vilken form 
och i vilken utsträckning som politisk makt skulle utövas av kommunala sty
relser. Det betydde att självstyrelsens omfattning och funktion måste faststäl
las genom vanlig lag. I ett grundlagsperspektiv var det alltså staten (det natio
nella parlamentet) som bestämde innehållet i den kommunala självstyrelsen.37 

Av förarbetena till 1991 års kommunallag38 framgick att det var kommu
nerna själva som bäst avgjorde vilka styr- och arbetsformer som passade dem, 
och lagens uppgift var att ”tillhandahålla de rätta instrumenten”. Denna öka
de frihet för kommunerna framställdes ofta som en förstärkning av den kom
munala demokratin. Man syftade då på förbättringar i de förtroendevaldas si
tuation.39 Detta behövde inte vara detsamma som en förstärkning av kom
munmedlemmarnas situation. I doktrinen påpekades att ett visst mått av 
statlig kontroll kunde vara till fördel för dessa, eftersom kommunens intresse 
att fullgöra eller inte fullgöra ett kostnadskrävande åliggande inte alltid sam
manföll med den enskildes intresse av saken.40 De flesta torde dock vara över
ens om att kommunernas inre organisatoriska frihet hade ökat under senare 
år. En decentralisering av icke obligatoriska uppgifter fortgick under hela 
1980-talet och början av 90-talet.41

37. M Dahlqvist-U Strandberg, Kommunal självstyrelse som maktspridningsprojekt? i SOU 
1999:76 s 288.

38. Jfr A Bohlin - H H Vogel, Några synpunkter på förslaget till ny kommunallag SOU 
1990:24, i FT 1990, s 133-148.

39. Jfr U Björkman - C Riberdahl, Det kommunala förtroendeuppdraget - rättsliga villkor 
och förutsättningar, 1997.

40. H Strömberg, Kommunal rätt, 1992, s 18.
41. C Riberdahl, Statens styrning och kommunernas självstyrelse, Kommunerna på 90-talet, 

1993, s 101. Jfr även U von Essen, Kommunal normgivning, 2000 och T-E Madell, Det allmänna 
som avtalspart - särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverk
ningar, 1998.

Samtidigt skedde en omfattande centralisering i uttalade krav på nationell 
rättvisa och likformighet, som ledde till en motsättning mellan å ena sidan kra
vet på lokalt handlingsutrymme och å andra sidan kravet på en likvärdig ser-
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vice över landet.42 1994 beräknades staten ålägga kommunerna uppgifter mot
svarande ungefär 75 % av den kommunala budgeten.43 Behovet av att se över 
uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun hade därför gjorts gällande i 
flera sammanhang. ”Måhända att statens ’lagstiftningsiver’ har varit alltför 
långtgående och att de krav som numera ställs på kommunerna totalt sett kan 
uppfattas som orimliga.”44

Regionalberedningen, som år 1995 kom med betänkandet Regional fram
tid, framhöll att principerna om subsidiaritet och demokrati krävde en an
svarsfördelning, där å ena sidan statliga organ fullgjorde funktioner ”för vilka 
en enhetlig behandling eftersträvas och för vilka riksintressen är särskilt fram
trädande”. Statliga organ skulle också svara för att de ”övergripande målen” 
verkligen blev tillgodosedda.45 Å andra sidan skulle kommunen fullgöra ”of
fentliga uppgifter i övrigt”. Dessa uppgifter var sådana där regional och kom
munal förankring erfordrades eller var önskvärd och där det också fanns ett 
faktiskt handlingsutrymme för kommunala politiska organ.46

Även i delbetänkandet av 1992 års lokaldemokratikommitté47 liksom i ef
terföljande departementspromemorior48 påtalades behovet av ett nytänkande 
i syfte att lösa konflikter mellan staten och kommunerna. I 1994 års prome
moria föreslogs att termen kommunal självförvaltning skulle reserveras för 
områden, där staten krävde en avvägning mellan ambition och resurser. Här 
skulle man alltså inte tala om kommunal självstyrelse. I den kommunala dok
trinen hade tidigare föreslagits en uppdelning i obligatorisk verksamhet med 
och utan självstyrelseinslag.49

I litteraturen gick meningarna mycket isär rörande den kommunala själv
styrelsens omfång. Den decentralisering som ägde rum under 1980-talet var en 
politisk decentralisering, som innebar att staten fick minskad makt medan 
kommunerna fick ökad makt. Det gjordes gällande att viktiga förvaltnings
uppgifter

”direkt förts över från tidigare statligt till kommunalt huvudmannaskap. Den stat
liga kontrollen och tillsynen av mycken kommunal verksamhet har också gradvis 
försvagats eller avskaffats. Regeringen är i minskande utsträckning sista besvärsin- 
stans för den som överklagar kommunala beslut.”50

Men uppfattningen att man från politiskt håll inte velat uppfylla det konstitu
tionella kravet att utveckla den kommunala självstyrelsen som en av grundpe
larna i den politiska basorganisationen hade också gjorts gällande.

42. Ds 1994:40 s 7.
43. SOU 1994:144 s 105, prop 1990/91:117 s 6 ff, prop 1993/94:150 Bill s 105, Ds 

1994:40 s 10 och 25.
44. W Warnling-Nerep, Kommuners lag- och domstolstrots, 1995, s 34.
45. SOU 1995:27 s 17.
46. SOU 1995:27 s 18.
47. SOU 1993:109 s 78, 88 och 137.
48. Ds 1994:40 s 10 och 44 ff och Ds 1995:27 s 42 f.
49. C Riberdahl, Statens styrning och kommunernas självstyrelse. Kommunerna på 90-talet, 

1993, s 111.
50. A Mellbourn, Kommunal självständighet, i Statsmakt och suveränitet, 1990, s 140.
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”Man har hållit fast vid de statsbundna kommunerna och den enhetsstatliga inte- 
grationismens statstradition. Man har inte sett ’kommunal självstyrelse’ som ett 
maktspridningsprojekt.” - ”Lokalt folkstyre i verklig mening har aldrig existerat i 
Sverige.” - ”Den lokala självstyrelsens tradition i Sverige har helt enkelt aldrig, vare 
sig statsrättsligt och faktiskt eller normativt idépolitiskt, uttryckt den kommunala 
självstyrelsen som ett maktspridningsprojekt. Svenskarna har liksom aldrig erkänt 
eller satt sin tillit till kommuner som påtagligt självständiga politiska samfällighe- 
ter.”51

Sammanfattningsvis kan framhållas att gränsdragningen mellan statens makt
sfär och kommunernas maktsfär inte var en gång för alla given. Under de se
naste decennierna hade det visat sig att en strikt avgränsning av de kommunala 
uppgifterna tett sig både olämplig och svårgenomförbar. Under fortlöpande 
anpassning till nya förhållanden och bedömningar hade ansvarsfördelningen 
mellan staten å ena sidan och kommun (och landsting) å andra sidan i stället 
i stor utsträckning grundats på praktiska överväganden. Men dessa praktiska 
överväganden hade inte kunnat överbrygga ett allt påtagligare spänningsför
hållande. Det är då viktigt att framhålla vad som framgått ovan men som ofta 
glömts bort, nämligen att kommunerna genom 1862 års kommunalförord
ningar inte tillädes en oinskränkt kommunal självstyrelse. Staten hade aldrig 
övergivit sitt ansvar för eller tillsyn över den kommunala verksamheten. Den 
kommunala självstyrelsen var till sin natur begränsad. Det svenska synsättet 
på kommunernas (och landstingens) funktion och verksamhet innebar dels att 
vissa uppgifter och mål inte ansågs kunna tillgodoses genom den kommunala 
självstyrelsen, dels att viss statlig styrning av den kommunala verksamheten 
inte bara var tillåten utan också nödvändig. Till detta återkommes mera ne
dan.

Ett av de mera påtagliga exemplen där brytningen mellan nationell politik 
och kommunal självstyrelse framträdde var, när fråga uppkom om bistånd i 
någon form enligt socialtjänstlagen. Gränsen mellan nationell och kommunal 
styrning sönderföll i två frågekomplex, nämligen vilka skyldigheter kommu
nerna hade eller borde ha i förhållande till medborgarna och i vilken utsträck
ning och på vilket sätt staten kunde styra, påverka och kontrollera kommunal 
förvaltning på detta område.

För att kunna fastställa omfattningen av den kommunala självstyrelsen på 
socialtjänstområdet krävdes att man klargjorde, systematiserade och tolkade 
de ändamål och värden som den välfärdspolitiska lagstiftningen gav uttryck 
åt. Dessa värden var av både rättslig och etisk natur och lät sig inte alltid så 
lätt samordnas. En sådan samordning var dock nödvändig för att det rättsliga 
och etiska sammanhang, i vilket socialtjänstlagen befann sig, skulle kunna 
förstås och tjäna som underlag för att avgöra den yttersta gränsen för det na
tionella välfärdsstatliga ansvaret. Mot detta skulle sedan ställas innehållet i 
och hänsynen till den kommunala självstyrelsen. Frågan blev då i vilken ut
sträckning och på vilket sätt hänsynen till den kommunala självstyrelsen kom

51. M Dahlqvist-U Strandberg, Kommunal självstyrelse som maktspridningsprojekt? i SOU 
1999:76 (Maktdelning) s 300.
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i konflikt med det nationella intresset. Ledd av kunskap om den faktiska 
rättstillämpningen vet vi, att en intressekollision mellan de båda intresse- och 
värdeområdena var tämligen vanligt förekommande. Det betydde att frågan 
måste lösas, vilket dock inte skedde under den nu aktuella tidsperioden (tom 
2001). Jag återkommer mer ingående till denna fråga i avdelning V om prin
ciprätten.

3.2.1.3 Statlig kamp mot kommunalt domstolstrots och
fördröjd verkställighet52

52. Se min uppsats Statlig och kommunal styrning av social trygghet - försörjningsbehov som 
en rättssäkerhetsfråga, i L Vahlne Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, 2002, 
s 30 ff.

53. Dir 1992:12.
54. Se Lokaldemokratikommitténs delbetänkande (SOU 1993:109), Förtroendevaldas ansvar 

vid domstolstrots och lagtrots.
55. Se promemorian (Ds 1995:27), Kommunalt domstolstrots och lagtrots - ett förslag om 

personligt vitesansvar i mål om laglighetsprövning.

Spänningen mellan statligt och kommunalt styre vad gäller innehållet i och 
omfattningen av socialt bistånd gestaltades under 1990-talet i den omfattande 
förekomsten av kommunalt domstolstrots och fördröjd verkställighet. Både 
den materiella och den formella rättssäkerheten tillfogades självklart skador 
härav. Det kommunala domstolstrotset ledde till att kommunerna underlät att 
verkställa ett för den enskilde gynnande domslut på socialt bistånd. Fördröjd 
verkställighet innebar att kommunerna beslöt att den enskilde hade rätt till en 
viss förmån, men att man inte verkställde sitt eget beslut.

1 samband med att riksdagen 1991 behandlade förslaget till en ny kommu
nallag förordade konstitutionsutskottet att regeringen beredde frågan om 
sanktioner mot kommunalt domstolstrots. Den så kallade lokaldemokrati
kommittén med en klar majoritet av kommunföreträdare53 tillsattes och fick 
bl a till uppgift att utforma ett effektivt Sanktionssystem mot kommunalt dom
stolstrots. Man övervägde att införa ett personligt ansvar för de förtroendeval
da,54 vilket man dock inte gjorde. I stället föreslogs att länsstyrelsen skulle få 
befogenhet att förelägga vite riktat mot kommunerna (eller landstingen) för att 
få dem att i tid verkställa domstolsbeslut gällande insatser om förmåner för en
skild enligt socialtjänstlagen. Vid remissbehandlingen avstyrkte alla kommu
ner förslaget om att införa ett Sanktionssystem för domstolstrots i samband 
med förvaltningsbesvär.

Regeringskansliet bearbetade i en promemoria55 lokaldemokratikommit
téns förslag och konstaterade ett behov av att ett Sanktionssystem vid dom
stolstrots i samband med förvaltningsbesvär infördes. Dock ville man avvakta 
med detta fram till dess att ansvarsförhållandet mellan stat och kommun när 
det gällde medborgarnas sociala rättigheter var klarlagda, dvs då utformning
en av 6 § socialtjänstlagen blivit klarlagd.

Det kom att dröja till 1999 innan man gick vidare med frågan. Utredningen
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om bemötande av personer med funktionshinder56 ansåg det nödvändigt att 
motverka kommunalt trots mot domar enligt socialtjänstlagen. Man föreslog 
att länsstyrelsen skulle få ett större tillsynsansvar och möjlighet att förelägga 
vite mot kommuner (och landsting), som ej erbjöd den service som enskild har 
rätt till. Vite ansågs även kunna föreläggas av länsstyrelse mot kommun som 
ej inom rimlig tid verkställde domar som gav enskilda rätt till insats. Majori
teten av remissinstanserna gav i huvudsak sitt bifall till förslaget. Utredningens 
förslag ledde till att regeringen i slutet av 1999 lade fram ett lagförslag till änd
ringar i socialtjänstlagen.57 Lagändringarna innebar i huvudsak att länsstyrel
serna fick möjlighet att vid vite förelägga kommuner (och landsting) att i en
skilda fall avhjälpa bristande verkställighet av domar enligt dessa lagar.58

56. SOU 1999:21, Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funk
tionshinder.

57. Prop 1999/2000:79 och bet 1999/2000:SoU14.
58. Se 68 a $ socialtjänstlagen. Se även 74 $ socialtjänstlagen.
59. Resultatet redovisades i departementspromemorian Ds 2000:53.
60. Jfr C Riberdahl, Något om domstolskontrollen över kommunförvaltningen, SvJT, 1993 

s 662-676.

I september 1999 tillsattes en annan utredning med syfte att utreda frågan 
om hur ett Sanktionssystem för motverkande av kommunalt domstolstrots 
borde utformas.59 Denna utredning innehöll en kartläggning av domstolstrots 
under perioden 1994-1999. Här hade samtliga länsstyrelser samt JO, JK, 
datainspektionen, socialstyrelsen m fl svarat på förfrågan om förekomsten av 
domstolstrots under nämnda period. Det konstaterades sammanfattningsvis 
att antalet fall av domstolstrots hade minskat under senare delen av 1990- 
talet, men att underlåtenhet att verkställa gynnande kommunbeslut var ett 
mycket större problem än rent domstolstrots. Bland annat hade länsstyrelsen 
i Skånes län uppgivit, att det fanns 969 gynnande kommunbeslut som ännu 
inte verkställts och att 529 av dessa fall dröjt mer än tre månader.

Även om det regelrätta domstolstrotset hade minskat i omfattning var dock 
underlåtenheten att verkställa egna gynnande förvaltningsbeslut ett stort och 
komplext rättssäkerhetsproblem som inte fått någon reell lösning.60

3.2.2 Kommunerna och domstolarna

3.2.2.1 En fri nämndorganisation
Möjligheten att inrätta en särskild distriktsorganisation för social verksamhet 
hade öppnats redan genom lagen (1970:296) om social centralnämnd m m (se 
ovan avsnitt 2.2.1.2). Motiven till en geografisk distriktsindelning hade varit 
att fler förtroendevalda i stora kommuner skulle kunna knytas till förvaltning
en av socialtjänstangelägenheterna och att beslutsfunktionerna skulle kunna 
läggas närmare kommuninvånarna. I socialtjänstlagen hade därför införts ett 
antal bestämmelser om denna organisationsform. De förutsatte att det fanns
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en överordnad nämnd (socialnämnd) för sociala verksamheter och att di- 
striktsnämnderna stod i ett subordinationsförhållande till denna.

De nu anförda reglerna i socialtjänstlagen gällde fram till den tidpunkt då 
den kommunala nämndorganisationen genom 1991 års kommunallag kom att 
genomgå en betydande förändring. Frågan om en friare nämndorganisation 
genom avskaffande av tidigare obligatoriska nämnder som socialnämnd, skol
styrelse, byggnadsnämnd, räddningsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd 
behandlades av riksdagen vid olika tillfällen. Avskaffandet av en obligatorisk 
socialnämnd skedde genom riksdagsbeslut i december 1990.61 Beslutet fatta
des ett halvår före beslutet om att anta en ny kommunallag. Kommunernas be
hov att själva fritt få ordna sin sociala organisation efter lokala förutsättningar 
ansågs vara så stort att skäl inte förelåg att avvakta den pågående utvärdering
en av försök med friare kommunal nämndorganisation.

61. Prop 1990/91:14, bet 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97.
62. Prop 1990/91:117 s 40.

Den fria kommunala nämndorganisationen i kommunallagen utgick från 
att alla kommuner och landsting gavs möjlighet att organisera sin verksamhet 
på ett friare sätt. Till denna frihet hörde att de fick bestämma hur de ville för
dela sina uppgifter på olika kommunala nämnder. Grundsynen bakom refor
men byggde på en stark tilltro till kommunernas förmåga att ta ansvar för de 
samhällsuppgifter som statsmakterna tilldelat dem.62 Oaktat regleringen i 
kommunallagen om en fri nämndorganisation kom de ovannämnda reglerna 
om socialdistriktsnämnder att finnas kvar i socialtjänstlagen. Vid tillämpning 
av kommunallagen 3:4 kunde en kommun uppnå samma organisationsform 
som med distriktsnämnder enligt socialtjänstlagen. Önskade kommunen inte 
tillämpa reglerna i socialtjänstlagen om sociala distriktsnämnder kunde den i 
stället välja en modell med total funktionsuppdelning mellan jämbördiga 
nämnder eller någon annan modell som rymdes inom kommunallagens ramar. 
Då socialtjänstlagens regler undantagslöst kunde ersättas med olika bestäm
melser i kommunallagen och några skyddsvärda intressen inte riskerades upp
hävdes reglerna fr o m utgången av 1997.

3.2.2.2 Förändringar i förvaltningsrättsskipningen
Tillkomsten i början av 1970-talet av en rättslig reglering av ärendehandlägg
ningen vid förvaltningsmyndigheter liksom av en förvaltningsrättsskipning vid 
förvaltningsdomstolar jämte en nystrukturering av domstolsorganisationen 
var som tidigare konstaterats ett påtagligt steg mot ökad rättssäkerhet. Med 
undantag av tillkomsten av en ny förvaltningslag 1986, vilken i mångt och 
mycket byggde på 1971 års förvaltningslag och en lag (1988:205) om rätts- 
prövning av vissa förvaltningsbeslut hände inte mycket på de förvaltnings- 
rättsliga och de förvaltningsprocessuella områdena under 1970- och 1980-ta- 
len. I doktrinen gjordes gällande att behovet av en översyn av förvaltningspro- 
cessen hade blivit alltmer påtagligt. När domstolsutredningen tillsattes i slutet
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av 198963 var förväntan stor på att en behövlig reformering av rättsskipningen 
inom förvaltningen kom till stånd.

63. Dir 1989:56.
64. R Lavin, Förvaltningsprocessen inför 2000-talet. Anteckningar med anledning av dom- 

stolsutredningens betänkande SOU 1991:106, FT 1992, s 455.

De måltyper som det här var fråga om utmärktes av att den instansordning 
där de ingick bestod av både kommunala organ och förvaltningsdomstolar. 
För den enskilde blev den rättsliga situationen annorlunda än om det rört sig 
om mål, som länsrätt prövade som första instans. I de sistnämnda fallen tog 
länsrätten endast upp ett mål till prövning om en representant för det allmän
na anhängiggjorde det inför domstolen. Denne hade att exempelvis i ett LVU- 
eller LVM-mål argumentera för ett betungande beslut och presentera hållbara 
skäl för sin begäran, medan den enskilde kunde förhålla sig relativt passiv. Om 
det första beslutet däremot meddelats av en socialnämnd såsom var fallet i bi- 
ståndsmål, hade den enskilde, om målet skulle komma inför domstol, att agera 
på särskilt sätt, nämligen genom att själv föra talan mot beslutet och förklara 
för domstolen, i vad mån beslutsorganet enligt vederbörandes uppfattning 
hade fattat ett felaktigt beslut på faktiska eller rättsliga grunder. Och vad gäll
de sedan för den biståndssökande i förvaltningsprocessen?

En jämförelse mellan civilprocessen å ena sidan och förvaltningsprocessen 
i socialbidragsmål å andra sidan visade på kvalitativa skillnader för den enskil
de av framför allt rättssäkerhetskaraktär. Generellt sett saknade den enskilde 
i bidragsmålen dispositionsrätt över processföremålet. Orsaken härtill var att 
allmänintresset var starkt och detta måste hela tiden vägas mot det enskilda 
intresset. I dessa som i andra förvaltningsmål gällde officialprincipen, vilket 
innebar att förvaltningsdomstolarna hade utredningsansvaret. Principiellt sett 
medförde detta, att det inte krävdes av den enskilde, att hon eller han var sär
skilt aktiv i processen. Det var domstolarnas sak att driva målet. Utrednings
ansvaret ledde dock i praktiken till att

”domstolen på sin höjd ger anvisningar om hur en talan eventuellt bör kompletteras 
i ett visst fall. Den enskilde måste under alla omständigheter genom sin argumente
ring och bevisföring försöka övertyga domstolen om att myndigheten haft fel. Detta 
är många gånger en mycket svår uppgift att fullgöra för enskild, vilken alltsomoftast 
saknar kvalificerad rättslig hjälp.”64

Officialprincipen medförde inte alla gånger att den enskilde tillförsäkrades den 
rättstrygghet som principen förutskickade. Genom att förvaltningsprocessen 
som regel kännetecknades av att det endast fanns en part, var processen inkvi- 
sitorisk. Detta innebar att domstolen hade att både döma i målet och represen
tera det allmänna. Det var inte lätt för den enskilde att tillvarata sina intressen 
i en sådan process. Genom att domstolen skulle tillvarata det allmännas intres
se, var det inte heller lätt för vederbörande att bli övertygad om att domstolen 
också utredde målet fullständigt och objektivt. I doktrinen hade detta lyfts 
fram och kritiken mot enpartsprocessen blev allt starkare. Om den enskilde 
hade en motpart, skulle hon eller han veta vilka motargumenten var och an-
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passa sin egen processföring efter dessa. En kontradiktorisk process utgjorde 
en helt annan och betydligt bättre rättssäkerhetsgaranti än en inkvisitorisk. 
Krav på en generell tvåpartsprocess i förvaltningsmål framfördes.6' Införandet 
av en tvåpartsprocess skulle i sig betyda att rättsstaten generellt förstärktes.

Bakgrunden var den att i de flesta måltyperna där enskilda intressen stod 
mot allmänna var de senare inte partsrepresenterade. Inom förvaltningspro- 
cessen var det brukligt att benämna dessa mål som enpartsmål. Därmed an
kom det uteslutande på domstolen att tillvarata de allmänna intressena. Vida
re ansågs en statlig myndighet inte utan författningsstöd kunna överklaga ett 
beslut av en annan förvaltningsmyndighet, om inte myndigheten i beslutsin
stansen intagit partsställning. En statlig myndighet saknade i regel rätt att utan 
författningsstöd överklaga ett domstolsavgörande, genom vilket myndighe
tens beslut ändrats.

Den ovannämnda domstolsutredningen kom med sitt betänkande 1991.65 66 
Utredningen föreslog att domstolen skulle få uppdra åt beslutsmyndigheten att 
som part företräda det allmännas intressen i målet och att beslutsmyndigheten 
under vissa förutsättningar skulle få överklaga domstolens beslut i saken. Ut
redningen uppehöll sig tämligen ensidigt vid det allmännas intressen och lyfte 
inte fram det intresse den enskilde hade i en övergång till en tvåpartsprocess.67

65. R Lavin, Civilprocessen och förvaltningsprocessen - en jämförelse, JT 89/90 nr 1, s 75 f.
66. SOU 1991:106.
67. R Lavin, Förvaltningsprocessen inför 2000-talet, i FT 1992, s 457.
68. Prop 1995/96:22 s 80.

I propositionen till domstolsutredningens betänkande68 ansåg regeringen 
att tvåpartsprocessen skulle utformas efter en obligatorisk modell. Det ansågs 
praktiskt och mer rättssäkert för alla inblandade att redan från början veta vil
ka som var parter i målet. Det var också praktiskt för domstolen att ha en mot
part till den enskilde under målets handläggning, t ex om det behövde kallas 
till muntlig förhandling eller om den enskilde kom in med nya sakomständig
heter som måste bemötas. En modell där beslutsmyndigheten uppträdde i alla 
mål ansågs av kostnadsskäl utesluten. Den omständigheten att beslutsmyndig
heten var part behövde inte nödvändigtvis medföra att myndigheten alltid 
medverkade i processen. Beslutsmyndighetens medverkan i processen berodde 
på i vilken mån myndigheten förelädes att yttra sig till domstolen, dvs hur 
kommuniceringsreglerna var utformade, och om myndigheten var närvarande 
vid muntlig förhandling i målet. En ändring i kommuniceringsreglerna skedde, 
vilken innebar vidgade möjligheter för domstolen att avgöra mål utan att höra 
motparten i de fall beslutsmyndigheten var motpart. Också en justering av reg
lerna om kallelse till muntlig förhandling gjordes, så att beslutsmyndigheten 
fick föreläggas att inställa sig vid påföljd att dess utevaro inte utgjorde hinder 
för målets vidare handläggning och avgörande.

Under den aktuella perioden infördes en ny rättshjälpslag (1996:1619). Ti
digare hade förvaltningsdomstolarnas materiella processledning och utred- 
ningsansvar enligt förvaltningsprocesslagen medfört att biträdesbehovet i des
sa domstolar inte ansågs vara detsamma som i mål vid allmän domstol. Frågan



3 Försörjningsbehov under 1990-talet 193

om en utvidgning av möjligheterna till rättshjälp i mål vid förvaltningsdom
stolarna hade dock behandlats vid flera tillfällen. Frågan togs även upp i sam
band med att justitieutskottet behandlade regeringens ovannämnda proposi
tion om tvåpartsprocess m m i de allmänna förvaltningsdomstolarna.69 
Utskottet avslog en motion i ärendet med hänvisning till förvaltningsdomsto
larnas utredningsskyldighet enligt 8 § förvaltningsprocesslagen och utskottet 
pekade särskilt på att denna skyldighet inte påverkades av reformen om två
partsprocess.70

69. Prop 1995/96:22.
70. 1995/96:JuU7 s 8.
71. Prop 1996/97:9 s 120.
72. Prop 1996/97:9 s 122.

I lagrådsremissen framhölls, att det kunde finnas behov av juridiskt biträde 
i vissa mål i allmän förvaltningsdomstol. I remissen nämndes vissa socialför- 
säkringsmål och att det t ex kunde finnas anledning att bevilja rättshjälp om 
en förvaltningsmyndighet överklagade ett beslut som hade ändrats till den 
rättssökandes fördel.71

Lagrådet anförde att införandet av tvåpartsprocess visserligen inte medfört 
förändring i domstolarnas lagreglerade utredningsskyldighet, men att det stod 
rätt klart att följden blev att domstolarnas handläggning mer än tidigare blev 
präglad av förhandlingsprincipen och mindre av officialprincipen. Mot bak
grund härav låg det enligt lagrådets bedömning närmast till hands att utgå ifrån 
att behoven av rättsligt biträde i förvaltningsmål kom att bli i vart fall något 
större än som återspeglades i hittillsvarande starkt återhållsamma praxis. Ett 
ökat biträdesbehov fanns enligt lagrådet i situationer där de faktiska omstän
digheterna var svåröverskådliga och de rättsliga frågeställningarna okända el
ler svårbedömbara för de rättssökande. Det gick enligt lagrådet inte att på för
hand urskilja speciella målgrupper som framför allt borde komma i fråga för 
rättshjälp eller uteslutas från rättshjälp. För detta talade bl a att EG-rättsliga 
problem kunde tänkas komma att aktualiseras i mycket skilda sammanhang.

Enligt statens uppfattning hade de förändringar som under 1990-talet skett 
på förvaltningsprocessens område inte minskat förvaltningsdomstolarnas ut
redningsskyldighet. Staten menade att det därför inte kunde sägas, att biträ- 
desbehovet generellt sett skulle ha ökat i mål vid förvaltningsdomstol. Staten 
delade inte heller lagrådets uppfattning om en ökning av behovet av biträde i 
förvaltningsprocessen, exempelvis vad gällde EG-rättsliga problem. Endast i 
undantagsfall skulle rättshjälp beviljas.72

3.2.3 Finansieringsaktörerna
Skatteintäkter var den absolut största inkomstkällan för kommunerna. Skat
teintäkter hade under hela 1990-talet svarat för mellan hälften och två tredje
delar av deras intäkter. Den näst största inkomstkällan var statsbidrag. Dessa 
statsbidrag var både riktade och generella. De riktade statsbidragen innebar 
att de resurser som tillförts kommunerna följde de krav som ställts på utökad
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verksamhet. Det generella statsbidraget var däremot inte knutet till bestämda 
verksamhetsområden.73

73. SOU 2001:57 s 43 f.
74. SOU 2001:57 s 50.
75. SOU 1991:98 s 51 ff.
76. Prop 1991/92:150; se även SOU 2001:57 s 52.
77. SOU 1993:53, SOU 1994:70, SOU 1994:144.
78. Prop 1995/96:64.
79. SOU 2001:57 s 53.
80. SOU 2001:57 s 55.

Under 1990-talet lade staten viktiga restriktioner på det kommunala skat
teuttaget. Under perioden 1991 till 1993 rådde ett skattestopp i kommuner 
och landsting. Under perioden 1997 till 1999 tillämpades även statliga sank
tioner mot kommunala skattehöjningar. Sanktionerna innebar att för de kom
muner som höjde skatten, reducerades statsbidraget med ett belopp som mot
svarade halva den inkomstökning som följde av skattehöjningen.74 Om nu res
triktioner mot kommunala skattehöjningar användes som ett statligt 
styrinstrument var ett annat viktigt sådant utformningen av det kommunala 
utjämningssystemet och de statsbidrag som staten lämnade till kommunerna. 
Utan ett system för att utjämna kostnader och intäkter i olika kommuner skul
le dessas ekonomiska förutsättningar att utföra vad de i lag var ålagda variera 
kraftigt.

I samband med den kommunalekonomiska reformen 1993 genomfördes 
omfattande förändringar i de statliga bidragssystemen till kommuner och 
landsting.75 Ett viktigt inslag i denna reform var att flertalet av de specialdesti- 
nerade statsbidragen till kommuner och landsting ersattes med ett generellt bi
drag, den s k påsen.76 Nya utredningar77 tillsattes för att göra en översyn av 
utjämningssystemet. Det system som infördes 1996 och som var i bruk 2001 
bestod av inkomstutjämning, kostnadsutjämning och ett generellt statsbi
drag.78 Syftet med inkomstutjämningen var att alla kommuner skulle garante
ras ett lika stort skatteunderlag oavsett storleken på det egna skatteuttaget. Ut
jämningen skedde genom att den beskattningsbara inkomsten i varje kommun 
jämfördes med den beskattningsbara inkomsten per invånare i landet. De 
kommuner vars skattekraft var lägre än medelskattekraften fick ett tillskott av 
skattekraft, medan de kommuner som hade en högre skattekraft än riksge
nomsnittet fick ett avdrag. Syftet med kostnadsutjämningen var att den skulle 
utjämna kostnader mellan kommuner, som dessa själva inte kunde påverka.79

Statsbidragen låg vid sidan av systemen för inkomst- och kostnadsutjäm
ning. Statsbidragen bestod som nämnts tidigare dels av en generell, dels av en 
riktad, eller specialdestinerad, del. Sedan 1993 tillämpades finansieringsprin
cipen mellan stat och kommuner, vilken innebar att kommunerna inte skulle 
ges nya eller utökade obligatoriska uppgifter utan att de samtidigt fick möjlig
het att finansiera dessa med annat än höjda skatter. Regleringen skedde via 
höjningar eller sänkningar av statsbidragen.80

Den tredje viktigaste inkomstkällan för kommunerna var inkomster från 
avgifter. Störst betydelse hade avgifterna inom förskoleverksamhet och skol-
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barnomsorg. Eftersom dessa och andra avgiftsområden ligger utanför mitt un
dersökningsområde lämnar jag avgiftsfinansieringen därhän.

År 2000 ålades kommunerna ett balanskrav, som innebar att de måste ha 
en budget i balans varje år. De ökande intäkter som många kommuner erhöll 
under senare delen av 1990-talet gick åt till att täcka de underskott som upp
stod under första hälften av 1990-talet. De vikande intäkterna under första 
hälften av 1990-talet kombinerades med en ökad efterfrågan på kommunernas 
tjänster såsom socialbidrag.81

Sammanfattningsvis gällde att 1990-talet medförde svåra påfrestningar på 
den kommunala ekonomin, såväl på intäkts- som på utgiftssidan. På intäkts- 
sidan ledde den vikande sysselsättningen under 1990-talets första hälft till att 
kommunernas skatteintäkter urholkades. Samtidigt skapade förändringar i re
lationen mellan staten och kommunerna att kommunernas ekonomiska hand
lingsutrymme beskars i viktiga avseenden. De skattestopp och restriktioner 
mot skattehöjningar som staten ålade kommunerna under delar av 1990-talet 
innebar att kommunernas möjlighet att via ökade skattesatser kompensera för 
de vikande intäkterna minskade. Möjligheterna att förbättra eller bygga ut 
verksamheterna uteblev.

3.2.4 Sammanfattning
Huvudaktörerna på rättsområdet rörande försörjningsbehov var staten och 
kommunerna. Den statliga tillsynen över kommunerna utövades av socialsty
relsen och länsstyrelserna. Länsstyrelserna hade den operativa tillsynen över 
kommunernas socialnämnder och deras tillämpning. Socialstyrelsen fick inte 
”lägga sig i” denna, utan styrelsens tillsynsuppgifter var att mer allmänt följa 
och vidareutveckla socialtjänsten. Socialstyrelsens tillsynsfunktion var oklar 
och man ville från socialstyrelsens sida formalisera samverkan med länsstyrel
serna och få möjligheter att utfärda bindande föreskrifter på detta område. 
Staten intog en negativ hållning till detta, eftersom man inte ville att läns
styrelsernas självständighet skulle ”naggas i kanten”. I socialtjänstlagen 
(2001:453) tilldelades också länsstyrelserna mer makt i form av en kraftfullare 
regional styrning.

Genom att socialstyrelsen inte gavs möjligheter att utfärda bindande före
skrifter, förblev socialstyrelsens tillsyn på detta område tämligen svag.

1991 års kommunallag gav kommunerna möjligheter att själva avgöra vil
ka styr- och arbetsformer som passade dem bäst. Denna ökade frihet för kom
munerna framställdes som en förstärkning av den kommunala demokratin. 
Men även om kommunernas inre organisatoriska frihet ökade under 1990-ta- 
let kvarstod ”kampen” mellan statlig och kommunal styrning på socialtjänst
området. I olika utredningssammanhang påtalades ett nytänkande i syfte att 
lösa konflikten mellan staten och kommunerna. Det omfattande kommunala 
domstolstrotset och socialnämndernas underlåtenhet att verkställa sina egna

81. SOU 2001:57 s 43.
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beslut krävde lagliga åtgärder för att kunna åtgärdas. Men dessa åtgärder löste 
inte frågan om var gränsen mellan statlig och kommunal styrning skulle dra
gas. För att avgöra var denna skiljelinje skulle gå krävdes att man klargjorde, 
systematiserade och tolkade de ändamål och värden som socialtjänstlagstift
ningen gav uttryck åt. Mot detta skulle sedan ställas innehållet i och hänsynen 
till den kommunala självstyrelsen. Frågan gällde i vilken utsträckning och på 
vilket sätt hänsynen till den kommunala självstyrelsen kom i konflikt med det 
nationella intresset. Intressekollisionen löstes inte under den aktuella tidsperi
oden (tom 2000).

Domstolarna var den tredje aktören på området. De allmänt sett minskade 
möjligheterna till lämplighetsprövning bidrog till att domstolarnas tidigare 
starka ställning på detta område påtagligt kom att försvagas. De förvaltnings- 
processuella reformer som påverkade socialbidragsmålen var framför allt in
förandet av tvåpartsprocessen. Reformen kom dock att innebära förbättrade 
möjligheter att tillgodose allmänintresset och inte i första hand det enskilda in
tresset. Genom införandet av tvåpartsprocessen kom domstolarnas handlägg
ning att i ökad omfattning präglas av förhandlingsprincipen och i mindre om
fattning av officialprincipen, vilket medförde ett ökat behov av rättsligt biträ
de för den enskilde. Något sådant stod inte att få genom att möjligheterna till 
rättshjälp var mycket små på det förvaltningsrättsliga området. Lagrådets öns
kan att utöka dessa i 1996 års rättshjälpslag möttes av ett kompakt motstånd 
från staten.

Som ovan påpekats innebar 1990-talet försämrade finanser för kommuner
na. Skattestopp och statliga sanktioner mot kommunala skattehöjningar samt 
kommunala utjämningssystem präglade decenniet. Samtidigt tillämpades fi
nansieringsprincipen, som innebar att kommunerna skulle kompenseras om 
de fick nya eller utökade obligatoriska uppgifter. Kommunerna ålades dock 
att ha en balanserad budget varje år. Dessa restriktioner samt minskade skat
teintäkter bidrog till uteblivna verksamhetsförbättringar eller till verksamhets- 
försämringar.



Avdelning III

Närrätten och försäkringsskydd vid 
sjukdom och moderskap eller föräldraskap





1 Försäkringsskydd under 1950- och 
60-talen

1.1 Inledning
En av de mest centrala socialpolitiska idéerna under första hälften av 1900-talet 
var förbättrade hjälpåtgärder vid sjukdom utan att någon individuell behovs- 
prövning företogs. Denna hjälp skulle i stället åstadkommas genom att med
borgarna genom särskilda avgifter till större eller mindre del bestred kostna
derna för förmånerna, som på detta sätt tillförsäkrades dem. Detta synsätt bru
kade betecknas socialförsäkringslinjen och som framkommit i flera 
sammanhang i föregående avdelning ansågs denna vara att föredra framför den 
där beskrivna understödslin jen. Även om försäkringsavgifterna endast täckte en 
del av kostnaderna för försäkringen, hade den enskilde genom sitt bidrag skaffat 
sig rätt till försäkringen, en omständighet som ansågs mycket viktig ur rättslig, 
etisk och styrpolitisk synvinkel. Till denna återkommer jag mer utförligt nedan.

De internationella influenserna på den svenska socialpolitikens område var 
tidigt mycket starka. Idén till de moderna socialförsäkringarna kom från Tysk
land på 1880-talet och tanken på att skapa försäkringar för arbetarna, s k ar
betarförsäkringar, diskuterades mycket. I Sverige infördes en arbetsolycks- 
fallsförsäkring som en följd härav. 1913 togs det första steget av mer generell 
karaktär, då en allmän obligatorisk ålderdoms- och invaliditetsförsäkring (se 
avdelning II, avsnitt 1.2.3) infördes. Detta var det första försöket att skapa ett 
trygghetssystem som inte var begränsat till en viss samhällsklass eller vissa in
komstgrupper.

De principer som länge bestämde utformningen av det svenska socialför
säkringsväsendet under första hälften av 1900-talet var baserade på maximen 
hjälp till självhjälp. Den innebar att privata affärsmässiga försäkringsprinciper 
tänktes överflyttade till områden, där vinstintresset knappast skulle kunna 
göra sig gällande p g a små inkomster och osäkra förhållanden hos försäk
ringstagarna. Med statens hjälp trodde man sig kunna erhålla bättre villkor 
och därmed tillräcklig anslutning från de befolkningsgrupper man hade i åtan
ke. Finansiella bidrag från staten eller arbetsgivaren fick dock aldrig inkräkta 
så att hjälpen till självhjälp omintetgjordes. Detta synsätt förhindrade en över
gång till en allmän obligatorisk sjukförsäkring utan vidmakthöll i stället de fri
villiga sjukkassorna och den frivilliga sjukförsäkringen. Redan på 1890-talet 
hade sjukkassorna blivit föremål för statlig kontroll och erhållit statsbidrag till 
sin administration. Men det visade sig att så länge sjukförsäkringen var frivil
lig, var det svårt att få med de personer som verkligen behövde ett försäkrings
skydd. Till skillnad från Danmark, som tidigt fick en 90 % anslutning, omfat-
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tades runt 1950 endast 60 % av hela befolkningen. De som stod utanför var 
de som mest behövde försäkringen. Detta visade sig inte minst genom det stora 
antal sjuka människor som erhöll fattigvård (se avdelning II). Många var ock
så automatiskt uteslutna. För inträde i sjukkassa krävdes nämligen att man 
skulle vara under 55 år (från början 40 år) och vid god hälsa. I Tyskland, där 
man haft samma problem med att få med fattiga arbetstagare, som inte hade 
egna resurser att skaffa sig ett försäkringsskydd, löste man detta genom att in
föra en skyldighet för arbetsgivaren att finansiellt bidra med avgifter, som ofta 
var betydligt större än försäkringstagarnas egna.

I Sverige menade man att detta inte var en framkomlig väg, eftersom staten 
ville låta försäkringsskyddet omfatta hela befolkningen och inte endast anställ
da. Staten fann det naturligt att tillskjuta medel, så att försäkringarna även 
täckte dem med låga eller inga inkomster. Detta innebar att försäkringsprinci- 
pen kom att kombineras av försörjningsprincipen, som innebar att staten med 
skatter sörjde för att behövande fick en rimlig försörjning. Försörjningsprinci
pen kom först att tillämpas inom folkpensioneringen och därefter inom den fri
villiga sjukförsäkringen och sedan inom den 1934 införda frivilliga arbetslös
hetsförsäkringen. Mot dessa reformer anfördes statsfinansiella argument, men 
de som talade för dem ansåg, att statlig finansiering var ett nödvändigt led i 
den inkomstutjämning som krävdes för att kunna lösa den sociala tryggheten 
för alla på ett rimligt sätt. Parlamentariska förutsättningar skapades för detta 
genom de socialdemokratiska valsegrarna 1932 och 1936.’ Under 1940-talet 
fick denna politik stöd av samtliga politiska partier. Då var tiden mogen för 
att arbeta med tillkomsten av en allmän obligatorisk sjukförsäkring.

1.2 Sjukförsäkringen - en privat eller statlig 
angelägenhet

1.2.1 Verksamheten vid erkända sjukkassor och under
stödsföreningar

Den statsunderstödda sjukförsäkringen i Sverige reglerades i förordningen 
(1931:280) om erkända sjukkassor och lagen (1938:96) om understödsfören
ingar. Försäkringen var en frivillig försäkring, som meddelades av erkända 
sjukkassor, som till sin rättsliga natur var privaträttsliga understödsförening
ar. För dessa fanns stadgar som innehöll bestämmelser om medlemskap, un
derstöd, avgifter, fondbildning, styrelse och revisorer. De erkända sjukkassor
na benämndes dels lokalsjukkassor, vars verksamhetsområden sammanföll 
med kommunindelningen, dels centralsjukkassor som sammanföll med lands- 
tingskommunala områden respektive städer utanför landstingskommuner. 
Dessutom fanns erkända sjukkassor för vissa företag eller yrken samt en sjuk
kassa för dövstumma. Tillsynsmyndighet var pensionsstyrelsen. Pensionssty-

1. Kungl Socialstyrelsen, Social-Sverige, Stockholm 1956, s 108.
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reisen var tillsynsmyndighet fram till den 1 juli 1953, då dess sjukkassebyrå 
överflyttades till riksförsäkringsanstalten.

I de ovan anförda lagarna fanns regler om sjukhjälp. Sjukhjälpen bestod av 
ersättning för utgifter till sjukvård i olika former, s k sjukvårdsersättning, till 
vilken jag återkommer nedan i avdelning IV, samt understöd i pengar för varje 
dag, s k sjukpenning, till vilken jag återkommer nedan i detta kapitel. Den som 
saknade eget förvärvsarbete liksom gift kvinna kunde endast vara försäkrad 
för sjukvårdsersättning. Här fanns också regler för moderskapshjälp. Denna 
samt den statliga mödrahjälpen har redan behandlats i avdelning II.

Tabellen nedan visar att den genomsnittliga sjukpenningen per sjukdag på 
det hela taget låg på samma nivå från år 1939 och fram till mitten av 1950- 
talet. Starka skäl talade sålunda för försäkringens ersättande med en allmän 
och obligatorisk sjukförsäkring. Vid utgången av 1953 fanns 37 centralsjuk
kassor och 969 lokalsjukkassor. Medlemsantalet beräknades till omkring 
3 370 000, motsvarande något över 60 % av befolkningen över 15 år. Dess
utom var omkring 1 400 000 minderåriga barn sjukförsäkrade. Bestämmelser 
om statsbidrag till de erkända sjukkassorna fanns i en särskild kungörelse från 
1931. Sådant bidrag utgick dels i förhållande till antalet medlemmar i kassan, 
dels i förhållande till den sjukhjälp och moderskapshjälp som kassan medde
lat. Statsbidraget utgick enligt noggranna uträkningar som dels ett medlems
bidrag, dels ett sjukdagsbidrag, sjukvårdsbidrag och moderskapsbidrag.

* Preliminära uppgifter

Erkända sjukkassor, åren i939-i953z

År
Antal lokal
sjukkassor Antal medl.

(1000)

Antal per 100 medl. Antal 
sjukdagar per 
sjukdomsfall

Sjukpenning i 
medeltal per 
sjukdag, krsjukdomsfall sjukdagar

1939 1 475 1 376 33,9 1 283 37,9 2,07
1940 1 511 1 476 30,6 1 207 39,2 2,08
1941 1 553 1 643 32,4 1 164 35,9 2,05

1942 1 611 1 861 27,7 1 027 37,1 2,05
1943 1 645 2 147 32,3 1 047 32,4 2,09
1944 1 678 2 350 34,4 1 119 32,6 2,10

1945 1 695 2 508 31,0 1 106 35,7 2,15
1946 1 704 2 657 34,2 1 134 33,2 2.16
1947 1 691 2 761 35,7 1 164 32,6 2,19

1948 1 647 2 879 30,8 1 129 36,6 2,19
1949 1 483 2 982 32,9 1 146 34,8 2,22
1950 1 116 3 088 34,2 1 157 33,8 2,26

1951 1 069 3 193 35,0 1 141 32,6 2,27
1952 974» 3 306 31,6 1 083 34,3 2,32
1953 969* 3 372 33,0 1 130 34,3 2,48

2. Kungl Socialstyrelsen, Social-Sverige, Stockholm 1956, s 165.
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1.2.2 Frivilliga respektive obligatoriska försäkringar
Socialvårdskommittén som fått statens uppdrag att utarbeta en allmän obliga
torisk sjukförsäkring fann 1944 att anslutningen till den frivilliga sjukförsäk
ringen, trots de senaste årens starka medlemsökning, socialt sett var otillfreds
ställande och att behov av en mera omfattande anslutning förelåg inom prak
tiskt taget alla yrken och inkomstlägen. Särskilt otillfredsställande var 
anslutningen från det lägsta inkomstskiktet, såsom yrkesgrupper inom jord
bruk och närliggande områden. Trots att det ofta gjordes gällande att sjukhus- 
och läkarvården var så välordnade att envar i Sverige hade tillgång till all er
forderlig vård, var detta enligt socialvårdskommittén en uppfattning som var 
felaktig i väsentliga avseenden. Kommittén ansåg att det tvivelsutan var så att 
för mycket stora delar av befolkningen ett starkt behov förelåg av särskilda 
hjälpåtgärder i syfte att tillförsäkra människor tillgång till erforderlig sjuk
vård. ”Ur det allmännas synpunkt är sådana åtgärder påkallade av nödvändig
heten att skydda folkets hälsa och arbetsförmåga i möjligaste mån.”3 Det 
skydd som det här var fråga om rörde dock inte endast de utgifter som var för
enade med sjukdomen utan också den inkomstminskning som var en följd av 
sjukdomen. Detta gällde alla förvärvsarbetande och enligt kommittén i särskilt 
hög grad familjeförsörjarna.

3. SOU 1944:15 s 115.
4. SOU 1944:15 s 117.
5. SOU 1944:15 s 117.

Från statligt håll ansågs det självklart vara ett samhälleligt intresse att den
na konsekvens av sjukdom i möjligaste mån neutraliserades. Vad gällde olika 
sätt att tillgodose behovet av förbättrade hjälpåtgärder vid sjukdom var, enligt 
statens uppfattning, den självhjälpsverksamhet som en socialförsäkring base
rad på avgifter från den försäkrade innebar, så betydelsefull för den enskilde 
och samhället att staten tveklöst fann, att socialförsäkringslinjen hade företrä
de framför understödslinjen. Man såg det som centralt att de hjälpbehövande 
kände tillfredsställelse i medvetandet om att de förskaffat sig rätt till hjälpen 
genom sina bidrag till försäkringen. Staten uppfattade att korrespondens mel
lan fullgörandet av förpliktelser och rätt till hjälp skapade ansvarskänsla hos 
medborgarna. Dessa psykologiska faktorer fick inte underskattas.4

Den svenska staten hade vid tidpunkten för socialvårdskommitténs arbete 
haft olika anledningar att komma i kontakt med den s k Beveridgeplanen som 
utvisade det engelska folkets inställning i detta avseende, och man menade att 
denna inställning hade sin motsvarighet också när det gällde det svenska fol
ket.5 Man menade vidare att det fanns större förutsättningar för att kostnader
na skulle kunna begränsas, då hjälpformen ordnades enligt försäkringslinjen 
än då finansieringen skedde helt och hållet skattevägen. Vidare framhöll man, 
att inkomstgränsen för statens direkta hjälpverksamhet måste av kostnadsskäl 
alltid vara ganska snäv. Åtskilliga medborgare inom grupper, som låg över den 
gränsen, hade dock behov av hjälp i vissa situationer. Genom en försäkring, 
som i princip byggde på medborgarnas egna insatser, kunde staten indirekt ge-
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nom tillskott till verksamheten även i sådana fall lämna medborgarna värde
fullt stöd. Staten fann också att rättviseskäl talade för att lämna den frivilliga 
sjukförsäkringen. Om större delen av folket genom sjukförsäkring sörjt åt
minstone delvis för sin vård och försörjning i händelse av sjukdom samt ett vä
sentligt antal av återstoden i händelse av sjukdom måste anlita det allmänna, 
kunde det inte anses rättvist, att de, som själva sörjt för sina behov vid sjukdom, 
genom sina skatter sörjde även för dem, som låtit bli att försäkra sig och sak
nade medel vid sjukdom. De nämnda olägenheterna med en frivillig försäkring 
förelåg inte hos en obligatorisk försäkring.6 ”En sådan försäkring kan dessut
om lättare ledas och utnyttjas av det allmänna än en frivillig försäkring.”7

6. SOU 1944:15 s 120.
7. SOU 1944:15 s 120.
8. SOU 1944:15 s 118 f.
9. SOU 1944:15 s 121.
10. SOU 1944:15 s 227.

Staten försvarade sig också mot invändningen, att den idealitet som ut
märkte sjukkasserörelsen skulle försvinna om försäkringen blev obligatorisk 
och att risken för missbruk skulle bli större, om man obligatoriskt tog med 
personer som ofta utnyttjade förmåner av olika slag. Staten menade att de ide
ella momenten inte behövde gå förlorade i en obligatorisk försäkring och pe
kade på att arbetet inom kommunerna visade, att även inom obligatoriska 
sammanslutningar kunde ett arbete präglat av ett levande intresse utföras fri
villigt och oavlönat.8 Mot medlemmar som försökte utnyttja försäkringens 
förmåner menade staten att man inom en obligatorisk försäkring kunde upp
träda med mycket större kraft än inom en frivillig försäkring.9

Statens utgångspunkt i samband med övergången från en frivillig till en 
obligatorisk sjukförsäkring, som även fortsättningsvis skulle handhas av sjuk
kassorna i något förändrad skepnad, var att inte göra sjukförsäkringsverksam- 
heten till en kommunal uppgift, även om kassorna organisatoriskt förankrades 
i kommunerna.

Staten intog en generellt sett avvisande hållning till att kommunerna skulle 
vara med och anslå medel till sjukförsäkringsverksamheten annat än att kom
munerna skulle få betala sjukkasseavgifter för de kommunmedlemmar som 
inte hade råd att göra detta. Motiveringen härför var att det uppenbarligen låg 
i vederbörande kommuns eget intresse, att avgifterna blev erlagda. I övrigt me
nade staten att kommunbidrag till sjukkassorna som på den frivilliga försäk
ringens tid skulle upphöra. Det var viktigt att en tydlig gräns drogs mellan 
sjukförsäkringen som en statlig uppgift och kommunernas uppgifter. Skälet 
var att en kommun inte skulle ha möjlighet att genom anslag till den inom 
kommunen verksamma erkända sjukkassan förrycka de av staten angivna 
principerna för sjukförsäkringens finansiering.10

Staten var också väl medveten om att en obligatorisk försäkring fick med
lemmar som ur försäkringssynpunkt var ”dåliga risker”, dvs personer med då
lig hälsa och ofta inträffade sjukfall. Statens uppfattning var att en sådan in
vändning inte var värd beaktande. Tvärtom,
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”det var en av fördelarna med den obligatoriska försäkringen att man får med den
na grupp, vilkens medlemmar bättre än några andra behöva ha sjukvårdsförsäk- 
ring. - Härtill kommer att ökningen av antalet sjukliga personer, som bli 
medlemmar av kassorna vid obligatorisk försäkring, uppväges av de yngre och i re
gel friska personer, som vid sådan försäkring tillföras medlemsbeståndet men som 
endast i relativt ringa omfattning inträda i en frivillig försäkring. I en obligatorisk 
försäkring kunna de på grund av ålder eller andra orsaker arbetsoförmögna ute
stängas från sjukpenningförsäkringen effektivare än i en frivillig försäkring, vilket 
minskar risken för missbruk och även i övrigt sänker försäkringens utgifter.”11

11. SOU 1944:15 s 121.
12. SOU 1944:15 s 12 ff.
13. H Eek, Socialrätt, 1954, s 134.
14. H Eek, Socialrätt, 1954, s 135.

När det gällde kostnaderna för en obligatorisk sjukförsäkring menade man att 
de kostnadsökningar denna medförde var klart försumbara i förhållande till 
de vinster staten skulle göra genom införandet av en sådan försäkring. Från 
statligt håll framhölls att det var anmärkningsvärt att man inte tidigare infört 
en sådan, inte minst med tanke på att de flesta europeiska stater och även en 
hel del andra länder redan infört obligatoriska sjukförsäkringar. Förarbetena 
vittnade mycket påtagligt om statens bestämda uppfattning om att införa den
na försäkring.12 Det som i någon mån bekymrade staten var de kostnader som 
kom att drabba den enskilde, men i och med att dessa skulle göras proportio
nella i förhållande till inkomst, kom de inte enligt statens uppfattning att otill
börligt belasta de lägsta inkomsttagarna. Att göra en obligatorisk sjukförsäk
ring allmän, dvs tillämplig på alla medborgare och inte endast på löntagare, 
som var fallet i de flesta utländska försäkringar, skulle Sverige bli ett före- 
gångsland på området. Försäkringens allmängiltighet motiverades med kravet 
på social rättvisa mellan olika samhällsgrupper.

Från att ha varit en privat angelägenhet kom alltså sjukförsäkringen att bli 
en central statlig uppgift.

1.2.3 Privata försäkringar och statliga försäkringar
Kännetecknande för privata försäkringar är att de bygger på ett avtal mellan 
försäkringsgivaren och försäkringstagaren. Att de statliga försäkringarna eller 
socialförsäkringarna som de kom att kallas, vars syfte var att ge medborgarna 
skydd mot vissa risker, redan vid sin tillkomst nära kopplades till den privat
rättsliga försäkringskonstruktionen utvisade den definition av socialförsäk
ringar till vilken hänvisades under 1950-talet. Socialförsäkringar ansågs vara

”den allenarådande benämningen på försäkringsmässiga anordningar i samhällets 
regi eller reglerade och stödda av samhället och syftande till att ge medborgarna 
trygghet”.13 Just uttrycket ”försäkringsmässiga anordningar” ansågs ge uttryck för 
en nära koppling till det privata försäkringsväsendet. Försäkringen i privaträttslig 
mening kunde därför lämpligen tas till utgångspunkt för försök ”att bestämma so
cialförsäkringens begrepp i juridisk mening”.14
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Men vad innebär det att vara försäkrad generellt sett? Jo, försäkringens värde 
för den enskilde är att vara tryggad mot en på förhand konkretiserad risk. Vid 
1950-talets mitt fanns olycksfallsförsäkringen och sjukförsäkringen. Frågan 
restes, om folkpensioneringen var en försäkring. 1913 års lag om allmän pen
sionsförsäkring innebar att den pension som den försäkrade erhöll till sitt vär
de motsvarade de avgifter som denne hade betalat in. På grund av den dåliga 
försörjningsgraden kom folkpensioneringen 1935 att finansieras av staten 
med hjälp av skatter. Ordet ”försäkring” försvann. Detsamma gällde 1946 års 
lag om folkpensionering. I doktrinen menade man dock att det inte fanns nå
gon grund för att tro att staten med detta ville utesluta folkpensioneringen från 
socialförsäkringens område.15

15. H Eek, Socialrätt, 1954, s 136 f.
16. SOU 1948:39 s 132 ff, SOU 1952:39 s 200 f.
17. H Eek, Socialrätt, 1954, s 138.

Vid tillkomsten av 1947 års sjukförsäkringslag togs frågan upp till diskus
sion om staten framdeles skulle låta de försäkrade betala för sin sjukförsäkring 
likaväl som för sina folkpensionsförmåner i form av en social försäkringsavgift 
som skulle erläggas i samband med skatteuppbörden.16 I diskussionen hade 
även rests förslag om en fullständig skattefinansiering. Gemensamt för dessa 
socialförsäkringar var att de inte grundades på avtal utan på tvång i form av 
en i lagtexten uppställd försäkringsplikt. Men den avgift som innefattades i 
försäkringsplikten var inte utmätt i någon försäkringsteknisk relation till de 
belopp som utgick vid exempelvis ett sjukfall. Enligt de revideringar som sked
de 1953 av 1947 års lag om sjukförsäkring och som sedan kom att ingå i 1955 
års lag om sjukförsäkring förelåg en viss försäkringsmässighet vid sjukförsäk
ringsavgiftens bestämmande. Av 34 § framgick att avgifterna som helhet hade 
samband med sjukkassans kostnader, dvs samtliga de i det föregående angivna 
avgifterna, men att den försäkrades egna avgifter inte påverkades av den en
skilda individens individuella risksituation. De var alltså inte avhängiga av häl
sotillstånd, ålder, kön och yrke. I flera situationer och för flera personkatego
rier hade avgifterna utvecklats till att bli rent nominella.

”Om avgifterna helt bortfölle och försäkringarna i sin helhet finansierades med 
skattemedel, skulle man principiellt icke ha tagit ett större steg bort från den i det 
privata försäkringsväsendet gällande ordningen än redan skett genom FolkpL. För
säkringsplikten och den därtill anknutna avgiften äro i själva verket icke det för so
cialförsäkringarna säregna. Det säregna är fastmera, att försäkring föreligger på 
grund av lagen och oavsett om försäkringsplikten fullgjorts genom avgiftsinbetalan- 
de. Arbetare är sålunda enligt OL (olycksfallsförsäkringslagen) försäkrad, oavsett 
om arbetsgivaren betalat avgifterna. Folkpension utgår även till den, som icke erlagt 
pensionsavgift. Motsvarande ordning råder inom den allmänna sjukförsäkring
en."17

I svenskt socialt lexikon från 1949 betecknades de särskilda barnbidragen som 
en form av socialförsäkring trots att över huvud inte avgifter erlades utan bi
dragen finansierades av skatter. Vidare skedde en behovsprövning, vilket ju 
inte är kännetecknande för en socialförsäkring. Orsaken till att man valt att
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göra denna bestämning ansågs vara att de särskilda barnbidragen administre
rades av pensionsstyrelsen.181 doktrinen menade man vidare att det kunde dis
kuteras, om inte de allmänna barnbidragen kunde hänföras till social
försäkringssystemet. De finansierades dock direkt med skattemedel och någon 
avgift uttogs över huvud taget inte.

18. H Eek, Socialrätt, 1954, s 141.
19. H Eek, Socialrätt, 1954, s 141 f.

”De utgå emellertid på grund av lag och tillkomma envar utan behovsprövning. De
ras funktion kan sägas vara att tillförsäkra envar barnuppfostrare ett kontant pen
ningbelopp, vilket underlättar för honom att möta de kostnader, som barnets 
underhåll och uppfostran medför. De komma att i förevarande sammanhang be
handlas i anslutning till socialförsäkringarna. Motsvarande plats i systematiken bör 
tillkomma andra eventuella sociala förmåner av liknande konstruktion. Som exem
pel kan nämnas ett sådant ’moderskapsbidrag’ till alla barnaföderskor, som social- 
vårdskommittén föreslog 1946. Uteslutet är icke heller, att en framtida reform av 
sociallagstiftningen kan finna en metod, varigenom de inkomstprövade förmånerna 
anknytas till en konkretiserad risk. I fall, då envar medborgare beredes skydd mot 
denna risk, bör man kunna anse socialförsäkring föreligga.”19

1947 års och 1955 års lagar om sjukförsäkring (se följande avsnitt) skulle allt
så med dessa utgångspunkter vila på försäkringsmässiga grunder. Lagtexten 
stadgade i vilka situationer den försäkrade p g a sjukdom erhöll ersättning 
från försäkringen. Sjukdomen och den därav orsakade arbetsoförmågan kon
stituerade försäkringsfallet. Alla som tillhörde försäkringen erhöll som en följd 
av lagens regler trygghet mot risken av sjukdom.

1.3 Den statliga sjukpenningförsäkringen
Nedan skall den statliga sjukpenningförsäkringen analyseras, först med ut
gångspunkt i 1947 års lag om allmän sjukförsäkring, därefter 1955 års lag om 
allmän sjukförsäkring och slutligen 1962 års lag om allmän försäkring. De frå
gor som jag finner centrala att behandla rör själva konstruktionen av försäk
ringen (1.3.1), bosättning som kriterium för tillhörighet (1.3.2), frågan om 
statligt försäkringsskydd vid hem- och omsorgsarbete (1.3.3) och slutligen de 
materiella försäkringsvillkoren sjukdom och arbetsoförmåga (1.3.4).

1.3.1 Konstruktionen av försäkringen
Staten beslöt 1946 att den frivilliga sjukförsäkringen skulle ersättas av en all
män obligatorisk sjukförsäkring. Att försäkringen skulle omfatta hela folket 
var man ense om och resultatet blev 1947 års lag om allmän sjukförsäkring. 
Denna kom dock aldrig att träda i kraft (se vidare härom nedan). Som fram
gått ovan omfattade den en sjukpenningförsäkring genom vilken den enskilde 
vid sjukdom fick ersättning med visst belopp per dag och en sjukvårdsförsäk-
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ring som täckte läkarvårdskostnader och resekostnader. När det gällde sjuk
penningförsäkringen var meningarna starkt delade om den skulle uppbyggas 
med ett i princip enhetligt sjukpenningbelopp, avsett att garantera medborgar
na, i första hand den förvärvsarbetande delen av befolkningen, en skälig lev
nadsstandard även vid sjukdom, eller med ett sjukpenningbelopp, fastställt i 
förhållande till den genom sjukdomen förlorade arbetsinkomstens storlek. 
Staten bestämde sig för det förstnämnda alternativet. Den obligatoriska sjuk
penningförsäkringen ansågs böra kompletteras med en frivillig tilläggsförsäk- 
ring. Enligt 1947 års lag bestod alltså sjukpenningförsäkringen av en obliga
torisk bottenförsäkring, avsedd att tillförsäkra de sjuka en viss minimistan
dard, samt en statsunderstödd frivillig försäkring såsom komplement till den 
obligatoriska försäkringen.

I den obligatoriska försäkringen utgjorde sjukpenningen för den arbetsföra 
vuxna befolkningen 3:50 kr om dagen. Den kompletterades med maketillägg 
om 2 kr per dag samt barntillägg med 50 öre per barn och dag. Detta gällde 
dock inte för gifta kvinnor, som utförde hushållsarbete i hemmet (angående 
dem se nedan 1.3.3). För dessa var sjukpenningen 1:50 kr om dagen, vartill 
kom ett barntillägg om 1 kr, om hon vårdade ett eller flera barn under 10 år. 
Den frivilliga försäkringen gav de försäkrade - dock inte de gifta hemmakvin
norna - rätt att försäkra sig för ett tillägg till sjukpenningen om 1:50, 3 eller 
4:50 kr om dagen.

Enligt den ursprungliga lydelsen i 1947 års sjukförsäkringslag skulle lagen 
träda i kraft den 1 juli 1950. Sedan ikraftträdandet uppskjutits först ett år, 
ställdes lagens ikraftträdande på framtiden efter beslut av 1950 års riksdag. 
Det bestämdes att lagen skulle träda i kraft den dag som i framtiden bestämdes 
av staten. Anledningen till detta uppskov var, att man inte ansåg det möjligt 
att genomföra en reform, som skulle medföra sådana kostnader för staten som 
ett genomförande av sjukförsäkringsreformen skulle medföra.

Ett annat skäl var att staten ville avvakta för att åstadkomma en samord
ning med yrkesskadelagstiftningen. Socialförsäkringsutredningen fick i upp
drag att utarbeta ett förslag på samordning. Detta medförde en hel del föränd
ringsförslag vad gällde den allmänna sjukförsäkringen, förslag som sedan god
togs av departementschefen.20 Den minimistandardprincip som 1947 års lag 
byggde på ansågs inte längre vara användbar, eftersom sjukpenningbeloppet i 
så fall måste höjas högst avsevärt. Detta måste i sin tur medföra starkt ökade 
statsutgifter eller en höjning av medlemsavgifterna eller bådadera, om finan
sieringsprinciperna skulle bibehållas oförändrade. Detta ansågs inte vara en 
framkomlig väg.

En ny sjukförsäkringslag kom därför att gälla fr o m 1955.1 stället för den 
enhetliga sjukpenning, som enligt 1947 års lag obligatoriskt skulle tillkomma 
varje förvärvsarbetande, liksom den sjukpenning, som skulle utges till hemar- 
betande hustru i hennes egenskap av familjemedlem, utgick en enhetlig grund
sjukpenning om 3 kr. För de anställdas del - alltså inte för hemmakvinnorna

20. Prop 1953:178.
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och egenföretagarna - höjdes denna grundsjukpenning obligatoriskt med en 
efter vederbörandes inkomst utgående tillläggssjukpenning. För dem med en 
inkomst överstigande 1 200 kr men understigande 1 800 kr utgick endast 
grundsjukpenningen. Grundsjukpenningen kunde i förekommande fall höjas 
med barntillägg. Högsta sammanlagda sjukpenning utom barntillägg blev 
20 kr. Detta belopp tillkom den vars årsinkomst av tjänst var minst 14 000 kr. 
Liksom enligt 1947 års lag fanns även en frivillig sjukpenningförsäkring, men 
denna begränsades till att ge täckning för annan inkomst av förvärvsarbete än 
inkomst av tjänst. Den stod också öppen för vissa studerande. Även om man 
talade om sjukförsäkringen som en generell försäkring omfattande hela be
folkningen var detta en sanning med modifikation, eftersom de utan inkomst 
eller en inkomst understigande 1 200 kr föll utanför försäkringsskyddet (såvi
da de inte klassades som hemmamakar [se nedan avsnitt 1.3.3]). Möjligheter 
fanns att teckna en frivillig försäkring som administrerades av staten.

Tilläggssjukpenningen kom att baseras på principen om kompensation för 
inkomstbortfall. De cirka 2,4 miljoner sjukkassemedlemmar som vid tillkom
sten av 1955 års lag hade en inkomst på minst 1 800 kr om året blev obliga
toriskt försäkrade för tillläggssjukpenning. Denna sjukpenning var beroende 
av den sjukpenningklass, till vilken den försäkrade hörde. Det var sjukkassans 
uppgift att inplacera de försäkrade i sjukpenningklasser alltefter storleken av 
deras årsinkomst.

Tilläggssjukpenningen varierade enligt följande tabell:21

Tilläggssjukpenningens variation

Sjuk- 
pen- 
ning- 
klass
nr

Årsinkomsten uppgår De första 90 dagarna Återstående dagar av 
sjukhjälpstiden

till kr men ej till 
kr

Grund
sjuk

penning 
kr

Tillläggs- 
sjuk- 

penning 
kr

Summa 
kr

Grund- Tillläggs- 
sjuk- sjuk- !

penning penning 
kr kr

Summa 
kr

1 1 200 1 800 3 - 3 3 - 3
2 1 800 2 400 3 1 4 3 1 4
3 2 400 3 000 3 2 5 3 2 5
4 3 000 3 700 3 3 6 3 2 5
5 3 700 4 400 3 4 7 3 3 6
6 4 400 5 200 3 5 8 3 3 6
7 5 200 6 100 3 6 9 3 4 7
8 6 100 7 100 3 7 10 3 4 7
9 7 100 8 600 3 9 12 3 5 8

10 8 600 10 300 3 11 14 3 6 9
11 10 300 12 000 3 13 16 3 7 10
12 12 000 14 000 3 15 18 3 8 11
13 14 000 - 3 17 20 3 9 12

21. SOU 1952:39.
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Av tabellen framgår att sjukpenningen i vissa klasser sänktes efter 90 dagar. 
Socialförsäkringsutredningen, vars förslag låg bakom idén om en sänkning 
framhöll följande.

”Det är visserligen sant att en långvarig sjukdom i regel medför större påfrestning å 
den sjukes och hans familjs ekonomi än en kort sjukdom. Men då det gäller mycket 
långvariga sjukdomar - som ofta realiter innebär att ekonomisk invaliditet inträtt- 
bör det också vara naturligare att levnadsstandarden ändras efter de rådande för
hållandena. Särskilt om skillnaden mellan den högsta och den lägsta sjukpenningen 
är mycket stor, kommer det säkerligen att framstå såsom mindre tilltalande, om ett 
anställningsförhållande som måhända varit av ganska tillfällig art skall medföra att 
den ene under så lång tid som två år får en hög sjukpenning, under det att den andre 
får en mycket låg sådan. Då den tvååriga sjukhjälpstiden gått ut måste för flertalet 
av dem, som då fortfarande är sjuka, en övergång ske till den enhetsstandard som 
folkpensioneringen ger.”22

22. SOU 1952:39 s 165.
23. Prop 1953:178 s 142.
24. SOU 1961:29.

I flera remissyttranden yrkade man dock att någon sådan nedsättning ej skulle 
göras. I andra yttranden ville man begränsa nedsättningen på olika sätt. De
partementschefen höll med om att sjukpenningförsäkringen blev effektivare, 
om man kunde ge en hög kompensation för inkomstbortfallet under hela sjuk
hjälpstiden men ställde sig ändå avvisande till att släppa nedsättningen.

”En sådan anordning skulle sannolikt även medföra vissa administrativa fördelar. 
Emellertid skulle en sådan förbättring medföra en betydande merutgift. Om skalans 
belopp för de första 90 dagarna skulle användas även för återstoden av sjukhjälps
tiden, skulle således försäkringens utgifter stiga med 50 à 60 milj, kr om året. Det 
är ingalunda givet, att en sådan utgiftsökning borde läggas på de långvariga sjuk
domsfallen. Skäl kan anföras för att i stället förbättra försäkringen i andra avseenden. 
Jag vill emellertid erinra om, att sjukpenningförsäkringen främst avser att skydda 
dem som är ute i förvärvslivet, under det att de som blivit mer eller mindre varaktigt 
invalidiserade i första hand skall få sin hjälp genom folkpensioneringen. Många av 
dem, vilkas sjukdomstid överskrider 90 dagar, torde höra till sistnämnda kategori.”23

Resultatet blev att 1955 års lag om sjukförsäkring kom att innehålla regler för 
de förvärvsarbetande om en obligatorisk grundsjukpenning, som utgick med 
samma belopp i alla sjukpenningklasser och en obligatorisk tilläggssjukpen- 
ning baserad på det inkomstbortfall som uppkom för den enskilde vid sjuk
dom, en kompensation som inte fullt ut var baserad på det faktiska 
inkomstbortfallet utan som byggde på indelningen i sjukpenningklasser. Vid 
långvariga sjukfall minskades tilläggssjukpenningen så att den i de höga sjuk
penningklasserna i det närmaste halverades.

Denna lag tillämpades sedan under resten av 1950. I början av 1960-talet 
konkretiserades planerna på en allmän lagstiftning innehållande regler om 
både sjuk- och pensionsförsäkringssystemen. Socialförsäkringskommittén fick 
i uppdrag att arbeta med en dylik allmän socialförsäkringslagstiftning. Social- 
försäkringskommitténs förslag24 ledde till prop 1962:90, som i sin tur ledde
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fram till tillkomsten av en ny lag som omfattade både sjukförsäkring och pen
sionsförsäkring.

De nyheter som fanns i lagen (1962:381) om allmän försäkring gällde sam
ordningen av reglerna om sjukpenningförmåner och den allmänna pensione
ringens bestämmelser om ersättning vid invaliditet. Det låg i statens intresse att 
den enskilde hade ett fullgott försäkringsskydd utan luckor och ojämnheter. 
Vidare kom företagarna att anslutas till den obligatoriska försäkringen för till- 
läggssjukpenning. Reduktionen av sjukpenningen efter viss tids sjukdom upp
hörde, likaså reglerna om utförsäkring. Grundsjukpenningnivån höjdes och 
sjukpenningskalan byggdes ut med nya sjukpenningklasser. Lagen stadgade 
vidare att inskriven försäkrad, vars inkomst av förvärvsarbete uppgick till 
minst 1 800 kr/år, skulle vara placerad i sjukpenningklass. En kvinna som inte 
hade någon inkomst av förvärvsarbete eller hade inkomst som inte uppgick till 
1 800 kr/år blev ändå sjukpenningklassplacerad, om hon var gift och stadig
varande sammanboende med sin man eller stadigvarande sammanbodde med 
barn under 16 år till henne och hennes make eller med någon med vilken hon 
varit gift eller har eller har haft barn. En sådan kvinna tillhörde sjukpenning
klass 1. Hel sjukpenning i denna klass utgjorde fem kronor per dag. Övriga 
sjukpenningklasser och beloppet av hel sjukpenning såg ut på följande sätt 
(4§)

Sjukpenningklasser och sjukpenningbelopp

Sjukpenningklass
nr

Inkomsten av förvärvsar
bete uppgår för år Sjukpenning 

kr
till kr men ej till kr

2 1 800 2 600 5
3 2 600 3 400 6
4 3 400 4 200 7
5 4 200 5 000 8

6 5 000 5 800 9
7 5 800 6 800 10
8 6 800 8 400 12
9 8 400 10 200 14

10 10 200 12 000 16

11 12 000 14 000 18
12 14 000 16 000 20
13 16 000 18 000 22
14 18 000 21 000 25
15 21 000 - 28

Av sjukpenningbeloppet i varje klass utgjorde 5 kr grundsjukpenning och åter
stoden tilläggssjukpenning. För dag då försäkrad åtnjöt sjukhusvård skulle 
sjukpenning minskas med 5 kr, dock med högst hälften av sjukpenningens be-
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lopp. Minskningen skulle intill ett belopp av 2 kr och 50 öre anses belöpa på 
grundsjukpenning. I övrigt skulle minskningen i första hand anses belöpa på 
sådan del av tilläggssjukpenning, som svarade mot inkomst av anställning. För 
kvinnlig försäkrad utgjorde sjukpenningen vid sjukhusvård lägst 5 kr, såframt 
hon stadigvarande sammanbodde med barn under tio år till henne eller hennes 
make eller till någon, med vilken hon stadigvarande sammanbodde och med 
vilken hon varit gift eller hade eller hade haft barn.

Allmän försäkringskassa skulle i samband med inskrivning av försäkrad be
sluta angående den försäkrades placering i sjukpenningklass. Av beslutet skul
le framgå i vad mån placeringen grundades på inkomst av anställning eller på 
inkomst av annat förvärvsarbete.

Under 1940- och 50-talen samt början av 1960-talet hade utvecklingen av 
arbetstagarbegreppet på olika rättsområden gått mot allt större enhetlighet. 
Vid den sistnämnda tidpunkten fanns det starkt fog för att tala om ett i sina 
grunddrag enhetligt arbetstagarbegrepp, vilket ytterligare förstärktes genom 
utformningen av arbetstagarbegreppet i propositionerna till lagen om allmän 
försäkring och till ny semesterlag. Högsta domstolens socialt betonade - smi
diga och tänjbara - bedömningsmetod bidrog till denna utveckling. Om man 
gjorde en uppdelning av olika lagområden med hänsyn till de olika ändamål 
som dessa var avsedda att tillgodose kunde noteras, att socialförsäkringslag- 
stiftningen mer än andra lagstiftningsområden, t ex semesterlagstiftningen, 
krävde enkla och fasta normer för gränsdragningen. En viss grad av schablo- 
nisering i rättstillämpningen ansågs nödvändig med hänsyn till den stora frek
vensen av fall, där frågan aktualiserades och till att de rättstillämpande orga
nen i första instans inte hade möjlighet utifrån vare sig processuella eller tids
mässiga utgångspunkter att verkställa gränsdragningen på det ur rätts- 
säkerhetssynvinkel bästa sättet. Nödvändigheten av en schablonartad bedöm
ningsmetod hade framhållits i flera lagförarbeten från denna tidsperiod. I SOU 
1961:57 anfördes följande:

”Den praxis i fråga om tolkningen av arbetstagarbegreppet, som tillämpas av HD 
och AD och som förutsatts skola följas inom socialförsäkringen, har utbildats utan 
tanke på att den skulle lända till efterrättelse vid det praktiska handhavandet av en 
hela befolkningen omfattande socialförsäkring, som innehåller olika regler för ar
betstagare och andra förvärvsarbetande. En på dylikt sätt konstruerad försäkring 
har ett mycket starkt behov av enkla och fasta normer för prövningen av vilka som 
är arbetstagare och vilka som är icke arbetstagare. I det stora flertalet fall torde någ
ra svårigheter ej föreligga att avgöra, vilka som hör till den ena och vilka som hör 
till den andra kategorin. Inom vissa yrkesgrupper, som befinner sig i skarven mellan 
de rena arbetstagarna och de rena uppdragstagarna, är arbetslagar- och uppdrags- 
tagarindicierna emellertid så blandade med varandra att socialförsäkringens behov 
av enkla och fasta gränsdragningsformer inte synes kunna tillgodoses om målsätt
ningen samtidigt skall vara att i varje enskilt socialförsäkringsfall uppnå samma re
sultat, som skulle kunna förväntas om fallet prövades i en process vid HD eller AD. 
Om socialförsäkringen skulle kunna fungera på ett tillfredsställande sätt torde det i 
fråga om dylika yrkesgrupper bli nödvändigt att tillämpa en något schabloniserad 
bedömningsgrund, som mera anknyter till vad som anses normalt för de olika grup-
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perna än till de speciella förhållandena i det enskilda fallet. En sådan bedömnings- 
metod är inte helt främmande för socialförsäkringen.”25

25. S215.
26. S 326.
27. SOU 1962:90 s 326.
28. SOU 1944:15 s 130.
29. SOU 1944:15 s 137 f.
30. Se exempelvis prop 1962:90 s 9.

Detta uttalades även i prop 1962:90:

”Den stora mängd ärenden, som årligen skall avgöras inom socialförsäkringen, och 
de former i vilka sådana avgöranden måste träffas torde dock framtvinga en praxis 
som i större utsträckning följer schablonartade normer. Utredningen har starkt un
derstrukit denna synpunkt, som också vunnit gillande av de organ som närmast bär 
ansvaret för rättspraxis på detta område, nämligen försäkringsdomstolen och riks
försäkringsverket.”26

Staten framhöll också att det arbetsrättsliga arbetstagarbegreppet skulle kom
ma att följa det socialförsäkringsrättsliga och att detta i sin tur skulle komma 
att påverka rättstillämpningen. En sådan utveckling skulle då leda till ett en
hetligt arbetstagarbegrepp.27

1.3.2 Bosättning som kriterium för tillhörighet
I socialvårdskommitténs betänkande SOU 1944:15 framgick att sjukförsäk
ringen skulle omfatta - försäkringsplikten skulle avse - i Sverige bosatta svens
ka medborgare, å svenska fartyg anställda svenska medborgare samt i Sverige 
bosatta och mantalsskrivna utlänningar.28 Vid tolkningen av ordet bosättning 
var det statens mening att man skulle följa samma praxis som vid tillämpning
en av andra författningar, där bosättningsbegreppet var av betydelse, t ex 
mantalsskrivningsförordningen. En svensk medborgare, som mera tillfälligt 
vistades utomlands, skulle anses vara bosatt i Sverige, även om medborgaren 
inte hade någon fast bostad här. Svenskar skulle utestängas från tillhörigheten 
till försäkringen, om de vistades utomlands under sådana förhållanden att de 
inte skulle vara mantalsskrivna i Sverige. I fråga om utlänning skulle däremot 
bosättning här i landet anses ha upphört, så snart hon eller han lämnat landet, 
såvida det inte stod helt klart, att det var fråga om ett tillfälligt och inte för 
långvarigt besök i utlandet.29

Kravet, att icke svenska medborgare skulle vara mantalsskrivna i Sverige 
för att omfattas av försäkringen, fanns sedan med i både 1955 års sjukförsäk
ringslag och 1962 års lag om allmän försäkring.30 För att en svensk medbor
gare skulle kunna skrivas in hos försäkringskassa och därmed ha möjlighet att 
få sjukförsäkringens samtliga förmåner, räckte det alltså att medborgaren var 
bosatt i Sverige, medan det för en utlänning även krävdes mantalsskrivning. 
Eftersom mantalsskrivningen för ett visst kalenderår byggde på bosättning i 
Sverige den 1 november året dessförinnan, kunde en utlänning få vänta upp till
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14 månader, innan hon eller han blev inskriven hos försäkringskassa. I prop 
1967:73 föreslogs att kravet på mantalsskrivning för utlännings tillhörighet 
till sjukförsäkringen och tilläggspensioneringen skulle ersättas av ett krav på 
bosättning i Sverige.31 Så blev också fallet.

31. Prop 1967:73 sl, 3 f och 10 f.
32. Se vidare härom L Westerhäll, Bosättningsbegreppet inom folkbokföringen och sjukför

säkringen, 1986.
33. SOU 1944:15 s 136.
34. Prop 1962:90 s 9.

Det var en mycket vid personkrets, som sjuk- och moderskapsförsäkringar- 
na omfattade. Såsom försäkrade räknades alltså alla svenska medborgare - var 
i världen de än var bosatta - samt alla i Sverige bosatta utlänningar. Den som 
uppfyllde villkoren för att vara försäkrad var också skyldig att tillhöra försäk
ringen. Försäkringen var således obligatorisk. Den som inte var försäkrad kun
de i princip inte förvärva några rätttigheter från försäkringen.

Att en person var försäkrad innebar emellertid inte, att denne hade rätt till 
lagens alla förmåner eller omfattades av lagens alla förpliktelser. För inskriv
ning hos allmän sjukkassa och fr o m 1963 allmän försäkringskassa och till
hörighet till sjuk- och moderskapsförsäkringarna hade nämligen bosättningen 
betydelse. Endast en försäkrad som var bosatt i riket skulle vara inskriven hos 
sjukkassa eller försäkringskassa. Endast den som var inskriven (och därmed 
bosatt i Sverige) hos kassan hade rätt att omfattas av försäkringarna.

Varje försäkrad, som var bosatt i Sverige, skulle vara inskriven hos sjukför
säkringskassa från och med den månad, varunder hon eller han fyllde 16 år. 
Försäkrade, som var bosatta utomlands, och barn under 16 år skulle således 
inte vara inskrivna. Det ålåg vederbörande försäkringskassa att inskriva barn 
från och med den månad, varunder barnet fyllde 16 år. Någon anmälnings
skyldighet för barnet förelåg ej. Genom uppgifter från folkbokföringen fick en 
kassa reda på de barn inom kassans område, som uppnådde 16-årsåldern.32

Genom dessa regler lade staten grunden till en obligatorisk och allmän för
säkring.

1.3.3 Statligt försäkringsskydd vid hem- och omsorgsarbete 
Som ovan framkommit blev vår första obligatoriska sjukförsäkring ingen lön- 
tagarförsäkring utan en allmän försäkring för i princip alla medborgargrup- 
per. Orsaken till detta var det för staten så centrala kravet på social rättvisa 
mellan dels löntagare och egenföretagare, dels förvärvsarbetande och icke för
värvsarbetande. Alla skulle omfattas av försäkringen, varför envar i Sverige 
bosatt svensk medborgare var skyldig att vara sjukförsäkrad. Mot försäkrings
plikten ställdes bl a med hänsyn till statens bidrag till försäkringen en rättighet 
att vara försäkrad, vilken ansågs vara av betydande värde.33 Försäkringsskyl- 
digheten utvidgades dock såsom framgått ovan ytterligare så att alla svenska 
medborgare, även de som inte var bosatta i Sverige omfattades av försäkrings
plikten liksom de utländska medborgare som var bosatta i Sverige.34 Med för-
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säkringsplikten följde en skyldighet att erlägga försäkringsavgift. Men social- 
vårdskommittén, som arbetade med dessa frågor under första hälften av 1940- 
talet, menade,35 att man kunde tänka sig undantag från försäkringsplikten och 
motiverade ett sådant undantag med familjemedlemskap, vilket medförde, att 
rätt till sjukförsäkring förelåg utan motsvarande försäkringsplikt. Det var de 
gifta kvinnorna utan förvärvsarbete som kommittén avsåg. Deras eventuella 
tillhörighet till försäkringen tilldrog sig mycket stort intresse. Svårigheterna att 
logiskt passa in denna kategori i försäkringssystemet var uppenbara för kom
mittén.

Här skall jag i korthet återge de motiv för och emot som under denna tids
period anfördes för en försäkringsrätt utan motsvarande försäkringsplikt. Jag 
börjar med motargumenten. Sjukpenningen skulle ersätta förlorad arbetsin
komst och kvinnor hade ingen sådan inkomst. Vidare skulle det vara svårt att 
konstatera om en hemarbetande kvinna var arbetsoförmögen eller inte. Vidare 
framhölls det omöjliga i att fixera den sjukpenning som kunde anses behövlig 
för att täcka de utgifter i form av ersättning för hemhjälp m m, som kunde 
uppkomma under en hustrus sjukdom. Motargumenten var alltså närmast av 
socialteknisk natur, dvs den hemarbetande kvinnan passade inte in under de 
rekvisit som ställts upp såsom tjänliga för en obligatorisk sjukförsäkring, dvs 
inget inkomstbortfall som skulle kompenseras och ingen möjlighet till effektiv 
kontroll av att arbetsoförmåga förelåg. Inkomstbortfallsgrunden ersatte man 
dock med en annan grund, nämligen direkta utgifter på grund av sjukdomen. 
Trots de nämnda invändningarna fann kommittén det ”inte tilltalande” att 
hålla kvinnorna utanför, speciellt som många hade varit medlemmar av de er
kända sjukkassorna. Detta betydde helt enkelt, att det vid denna tidpunkt var 
en politisk omöjlighet att hålla kvinnorna utanför sjukförsäkringen. Merpar
ten av kvinnorna var vid denna tid hemarbetande. Men de kvinnor som kom
mittén menade skulle tillhöra sjukförsäkringen var de gifta hemarbetande 
kvinnorna. Det räckte inte heller med att de var gifta utan de skulle också sam
manleva med sina män. Grunden till deras rätt till sjukpenning kunde då mo
tiveras med att de utförde arbete i det gemensamma hemmet, dvs åt i första 
hand den förvärvsarbetande mannen. På så vis fick man ändå en koppling till 
kravet om förvärvsarbete.

Socialvårdskommittén förde också ett rättviseresonemang vad gällde för
hållandet mellan den gifta hemarbetande kvinnan och den förvärvsarbetande 
kvinnan. Många kvinnor torde ha befunnit sig vid den nedre gränsen för rätt 
till sjukpenning, som enligt kommittén borde ligga vid 900 kr (jfr senare grän
ser på 1 200 kr och 1 800 kr). De som inte hade någon inkomst alls och de 
som hade inkomst understigande 900 kr skulle erhålla en sjukpenning på 
1:50 kr. Hade man en årsinkomst under 900 kr behövde man inte erlägga nå
gon sjukförsäkringsavgift. De som hade en årsinkomst mellan 900 kr och 
1 200 kr skulle erhålla en sjukpenning på 2 kr/dag. Av rättviseskäl måste sjuk
penningen till den gifta hemarbetande kvinnan sättas till 1:50 kr/dag:

35. SOU 1944:15 s 138 ff.
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”En sjukpenning vilken utgår med enhetligt belopp oberoende av behovet måste 
emellertid med nödvändighet hållas i underkant såväl med hänsyn till risken för 
missbruk som framför allt till kostnadssynpunkten.”36

Detta innebär att de självständigt försäkrade kvinnorna hade lägst 2 kr/dag. 
De gifta hemmakvinnorna var alltså enligt 1947 års lag om sjukförsäkring för
säkrade såsom ej avgiftsbetalande familjemedlemmar och var i denna egen
skap tillförsäkrade en låg sjukpenning. Som framkommit ovan trädde dock 
denna lag aldrig i kraft.

Socialförsäkringsutredningen föreslog i betänkandet SOU 1952:39, att de 
gifta hemarbetande kvinnorna skulle bli självständiga medlemmar och obliga
toriskt sjukpenningförsäkrade på samma sätt som de inte anställda förvärvs
arbetande, dvs egenföretagarna. De skulle alltså bli försäkrade för grundsjuk
penning. Genom denna anordning blev de skyldiga att betala egen sjukförsäk
ringsavgift. Sistnämnda omständighet ansågs medföra en viss merbelastning 
för familjernas del. Utredningens förslag i denna del tillstyrktes emellertid utan 
undantag, och även departementschefen anslöt sig till detsamma.

11947 års lag om sjukförsäkring hade sjukpenningen höjts för en försörjare 
genom införande av make- och barntillägg. Barntillägg kunde även utgå inom 
den frivilliga sjukförsäkringen. Om den principiella utgångspunkten var att en 
försäkrad genom sjukpenningen inte fick försättas i bättre ekonomiskt läge än 
då denne var frisk, dvs att överförsäkring inte fick förekomma, blev utrymmet 
för make- och barntillägg mindre, i den mån sjukpenningen storleksmässigt 
närmade sig vad vederbörande till följd av sjukdomen förlorade i arbetsin
komst. Om alla blev försäkrade som självständiga medlemmar skulle behovet 
av familjetillägg bli avsevärt mindre än om de var försäkrade via make. Famil- 
jetilläggen var också till sin natur sådana, att de till avsevärd del ansågs böra 
finansieras genom statsbidrag. Maketillägget kom därför att slopas i 1955 års 
lag. Sjukpenningen höjdes dock genom ett till grundsjukpenningen knutet 
barntillägg. Härigenom fick alla försörjare med barn, oberoende av arbetsin
komstens beskaffenhet och storlek, barntillägg efter samma grunder.

Sammanfattningsvis innebar 1955 års lag om sjukförsäkring en ändring 
vad gällde tillhörigheten till den obligatoriska sjukförsäkringen, nämligen att 
de hemarbetande gifta kvinnorna inte längre var försäkrade såsom familje
medlemmar utan självständigt försäkrade i likhet med övriga sjukkassemed- 
lemmar. Övriga sjukkassemedlemmar var de som hade en inkomst av minst 
1 200 kr per år. De som inte hade detta föll utanför försäkringen. Skälet till 
att de gifta kvinnorna blev självständigt försäkrade var bl a, att de skulle er
hålla samma sjukpenning som den som utgick till egenföretagare. Även bort
sett härifrån ansåg socialförsäkringsutredningen det vara en fördel, att olika 
befolkningskategorier jämställdes ur sjukförsäkringssynpunkt.

Vid införandet av 1962 års lag om allmän försäkring hade sjukförsäk- 
ringskommittén övervägt frågan om en obligatorisk tilläggssjukpenningför-

36. SOU 1944:15 s 196.
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säkring för hemmafruar. En sådan försäkring skulle emellertid enligt kom
mittén föra med sig åtskilliga svårigheter och mindre önskvärda konsekven
ser. När hemmafruarna anslutits till försäkringen för grundsjukpenning var 
det för att försäkringen skulle ersätta inte en utebliven inkomst utan vissa 
ökade utgifter. De utgifter som åsyftades varierade avsevärt från fall till fall, 
beroende bl a på familjens storlek och sammansättning. Kommittén fann det 
svårt att utforma några allmänna principer för en differentierad klassplace
ring. Inte heller trodde kommittén att det var möjligt att uppnå tillfredsstäl
lande resultat genom att bygga inplaceringen i sjukpenningklass på en upp
skattning i pengar av värdet av det arbete, som en hemmafru utförde. Även 
om man skulle kunna tänka sig att i praktiken tillämpa vissa schablonregler - 
exempelvis att uppskatta hemmafruarnas arbete i hemmet med utgångspunkt 
från på orten gängse normer för avlöning av hembiträde - skulle man likväl 
sakna garantier för att man gjorde en riktig sjukpenningklassplacering i det 
enskilda fallet. Att generellt försäkra hemmafruarna för en relativt hög till- 
läggssjukpenning ansåg kommittén inte vara lämpligt. Kommittén menade 
att många av dem inte hade något större behov av försäkring utöver grund
sjukpenningen, eftersom hemmafruarna i relativt liten omfattning hade ut
nyttjat möjligheterna att komplettera grundsjukpenningen genom frivilligt 
sjukpenningtillägg.37

37. Prop 1962:90 s 149; se även s 272 f.
38. Prop 1962:90 s 149.

Det starkaste skälet mot en ökning av hemmafruarnas obligatoriska försäk
ringsskydd var emellertid enligt kommitténs mening att avgifterna i många fall 
skulle bli alltför betungande. Kommittén utgick från att statsbidrag inte skulle 
komma i fråga. I stället för obligatorisk tilläggssjukpenningförsäkring ville 
kommittén anvisa andra utvägar för att i begränsad omfattning förstärka hem
mafruarnas ställning inom sjukförsäkringen. Grundsjukpenningen skulle hö
jas och rätten till barntillägg till grundsjukpenning utvidgas. Vidare ville kom
mittén förbättra hemmafruarnas frivilliga försäkring för sjukpenningtillägg. 
Med grundsjukpenning, barntillägg och frivilligt sjukpenningtillägg skulle en 
hemmafru enligt kommittén kunna få en rimlig ersättning från försäkringen. 
Denna utgjorde ju inte heller en skattepliktig inkomst.38

De flesta remissinstanser godtog kommitténs ståndpunkt att inte införa 
obligatorisk tilläggssjukpenning för hemmafruar. Kommitténs grundläggande 
syn på försäkringsskyddet för hemmafruar, enligt vilken skyddet skulle täcka 
ökade utgifter i följd av sjukdom och inte täcka något inkomstbortfall accep
terades dock inte av alla remissinstanser. En hänvisning gjordes till att, vid be
dömningen av om en försäkrads arbetsförmåga var så nedsatt att förtidspen
sion skulle utgå, värdet av hushållsarbete skulle i skälig omfattning likställas 
med inkomst av arbete enligt kommitténs eget betraktelsesätt, varför en inkon
sekvens kännetecknade kommitténs principiella uppfattning om hemarbetets 
värde. Påpekanden gjordes också om att hemmafruarnas socialförmåner i 
sjukförsäkringshänseende inte stod i paritet med de flesta andra medborgar-
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gruppers.39 Även den åsikten framfördes, att det i realiteten blir ett inkomst
bortfall för familjen, även när en husmor blir sjuk. Husmoderns inkomst upp
fattades då utgå in natura i form av det arbetsresultat, som tillgodofördes fa
miljen utan att först ersättas i pengar. Förlusten av denna inkomst måste 
upplevas som kännbar.40

39. Prop 1962:90 s 220.
40. Prop 1962:90 s 220.
41. Kommittén önskade endast höja från 3 till 4 kr/dag.
42. Prop 1962:90 s 273.

Frågorna om grundsjukpenningens storlek och inkomstgränsen för 
tillhörighet till försäkringen för grundsjukpenning hade alltså nära samband 
med gruppen hemmafruars ställning i försäkringshänseende. Flera remissin
stanser motiverade en höjning av grundsjukpenningen (till 5 kr)41 med ange
lägenheten av att just förbättra de icke yrkesarbetande gifta kvinnornas ställ
ning. Påpekanden gjordes om att grundsjukpenningen gav en väsentligt säm
re standard än folkpensionen, i och med att förtidspensionen från 
folkpensioneringen motsvarade en sjukpenning av ungefär 8 kr/dag. Man 
motsatte sig dock, att höjning av grundsjukpenningen skulle leda till att även 
inkomstgränsen för tillhörighet till grundsjukpenningförsäkringen höjdes i 
motsvarande mån. En höjning av inkomstgränsen utöver 1 200 kr/år skulle 
medföra, att tiotusentals fler personer skulle komma att sakna rätt till grund
sjukpenning. De som särskilt skulle bli lidande var änkor, frånskilda och an
dra kvinnor, som hade hand om barn eller tog vård om en ålderstigen anför
vant. Denna kategori kvinnor borde enligt ett remissorgan föras in under för
säkringen för grundsjukpenning oberoende av om de hade förvärvsarbete 
eller ej.

Departementschefen delade socialförsäkringskommitténs uppfattning.

”För mig, liksom för kommittén, har väsentligen två synpunkter varit bestämman
de. För det första kan man inte bortse från att stora svårigheter möter då det gäller 
att finna säkra hållpunkter för en gradering i det enskilda fallet av sjukpenningens 
storlek. Vanligen är ju tilläggssjukpenningen avsedd att ersätta en inkomst, som fal
ler bort på grund av sjukdom, men beträffande hemmafruarna skulle man få be
stämma tilläggssjukpenningen med ledning av en uppskattning av de merutgifter i 
hemmet, som förorsakades av att husmoderns arbetsinsats bortfaller. Dessa merut
gifter varierar kraftigt efter en mångfald skiftande omständigheter, bland dem barn
antalet samt behovet av och kostnaden för lejd hjälp. Det skulle knappast vara 
möjligt att inom ramen för schablonregler komma fram till en rättvisande beräkning 
av dessa utgifter. För det andra har jag den uppfattningen att avgifterna för en för
säkring avseende tilläggssjukpenning åt husmodern för många familjer skulle bli 
alltför betungande, om inte bidrag till försäkringen lämnades av statsmedel, något 
som jag inte anser böra ske i fråga om en obligatorisk sådan försäkring.”42

Genom en förstärkning av de obligatoriska förmånerna som grundsjukpen
ningen och barntillägget samt utökade möjligheter till frivillig försäkring var 
det statens uppfattning att den hemarbetande kvinnan erhållit ett tillräckligt 
bra socialt skydd vid sjukdom.

Som en röd tråd har sålunda frågan om den hemarbetande kvinnans tillhö-
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righet till försäkringen spårats i flera lagförarbeten alltifrån socialvårdskom- 
mitténs betänkande. Sammanfattningsvis kan följande anföras.

På 1940-talet var de enbart omsorgsarbetande kvinnorna en stor grupp, 
som det inte gick att bortse ifrån i resursomfördelningssammanhang. Även om 
man som ovan framkommit hela tiden haft uppenbara svårigheter med att in
placera dessa kvinnor i försäkringssystemet, kan man spåra förändringar i lag
förarbetena från 1940-talet i förhållande till lagförarbetena under 1950-talet 
och början av 1960-talet. Socialvårdskommittén var klart motiverad till att 
söka en rättslig grund för att kunna ge de omsorgsarbetande kvinnorna ersätt
ning vid sjukdom. Den rättsliga grund kommittén fann var familjegemenska- 
pen. Från början bestod denna familjegemenskap i att kvinnan var gift med en 
förvärvsarbetande man. Det innebar, att man kopplade även denna ersättning 
till innehav av förvärvsarbete. Trots att den omsorgsarbetande kvinnan kunde 
erhålla ersättning vid sjukdom, var det inte omsorgsarbetet som ansetts 
skyddsvärt i och med denna möjlighet, utan det var förvärvsarbetet i och med 
kravet, att kvinnan måste vara gift med en förvärvsarbetande man. Det var så
lunda samma resursomfördelande syfte som låg till grund för att förvärvsar
betande skall ha rätt till ersättning. Omsorgsarbetet var en nödvändig förut
sättning för förvärvsarbetet. Kunde omsorgsarbetet p g a sjukdom inte utfö
ras, innebar det en fara för förvärvsarbetet på så sätt, att det medförde en 
ekonomisk belastning för den förvärvsarbetande och även på så sätt, att för
värvsarbetet i vissa fall rent faktiskt inte kunde utföras.

På 1940-talet var fortfarande de flesta kvinnor hemarbetande och syftet var 
att efter bästa juridisk-tekniska förmåga få de hemarbetande att omfattas av 
försäkringen. När socialförsäkringskommittén nästan tjugo år senare kom 
med sitt betänkande, var den sociala verkligheten en annan med många för
värvsarbetande kvinnor. Högkonjunkturerna under 1950- och 60-talen ska
pade behov av kvinnlig arbetskraft. Att då i alltför hög utsträckning syssla 
med den hemarbetande kvinnans situation inom sjukförsäkringen var inte po
litiskt gångbart. Styrinriktningen var i stället att få ut fler kvinnor på arbets
marknaden, ett syfte som ytterligare förstärktes under senare delen av 1960- 
talet och första hälften av 1970-talet. Kvinnorna blev visserligen självständigt 
försäkrade men kopplingen till det utförda hemarbetet var svag.

En positiv värdering av själva omsorgsarbetet manifesterad i rätten till er
sättning vid sjukdom kom aldrig att utvecklas i nämnvärd grad också av det 
skälet att kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män började växa sig allt 
starkare. Jämställdhet mellan könen skulle prägla både arbetslivet, familjelivet 
och samhällslivet. Kravet bestod i att kvinnor och män skulle ta lika del i ar
betslivet, i omsorgsarbetet och i samhällslivet. Män och kvinnor skulle vara 
både förvärvsarbetande och omsorgsarbetande. Detta innebar, att det ur rätts
lig synvinkel inte längre fanns något intresse för att tillmäta enbart omsorgs- 
arbete någon större betydelse ur sjukersättningssynvinkel. Följden härav blev, 
att det resursomfördelande syftet med att ge ersättning vid sjukdom till hem
arbetande kvinnor kom att bli alltmer urvattnat.



1 Försäkringsskydd under 1950- och 60-talen 219

1.3.4 De materiella försäkringsvillkoren
De centrala materiella villkoren för rätt till sjukpenning var då liksom nu 
sjukdom och arbetsoförmåga. För att få rätt till (hel) sjukpenning skulle 
vederbörande vara arbetsoförmögen p g a sjukdom. Två villkor skulle alltså 
vara uppfyllda, nämligen sjukdom och arbetsoförmåga. Ett orsakssamband 
skulle finnas mellan de båda villkoren. Vilket innehåll hade dessa villkor i de 
aktuella lagarna? De tankar härom som staten lät komma till uttryck i social- 
vårdskommitténs betänkande rörande förslag till en allmän sjukförsäkring 
från 1944 innehöll uttalanden om detta, uttalanden till vilka refererades un
der hela perioden 1950-2000. Socialvårdskommittén framhöll, att vid be
dömningen av frågan om sjukdom förelåg eller inte man i första hand fick 
hålla sig till vad som enligt vanligt språkbruk och gängse läkarvetenskaplig 
uppfattning var att anse som sjukdom. Med denna utgångspunkt skulle som 
sjukdom betecknas varje onormalt kropps- eller själstillstånd, som inte sam
manhängde med den normala livsprocessen. Kommittén ansåg vidare, att 
missbildningar, stympningar och andra kroppslyten (defekter), som var rester 
efter en sjukdomsprocess, men som inte utgjorde några sjukliga symptom i 
sig, inte skulle uppfattas som sjukdom. Enligt kommittén innebar detta dock 
inte, att endast själva sjukdomsprocessen som sådan uppfyllde kriterierna för 
vad som var att betrakta som sjukdom i sjukförsäkringsrättslig bemärkelse, 
utan även en efter sjukdomsprocessen kvarstående nedsättning eller rubbning 
av det fysiska eller psykiska tillståndet kunde räknas som sjukdom. Nya 
komplikationer i en tidigare erhållen kroppsdefekt räknades som ny sjuk
dom.

Vid remissbehandlingen av socialvårdskommitténs betänkande framhöll 
Försäkringsrådet,43 att den föreslagna bestämmelsen att med sjukdom skulle 
jämställas vissa tillstånd av arbetsoförmåga eller nedsatt arbetsförmåga måste 
anses innebära, att även sådana efter en sjukdomsprocess kvarblivande miss
bildningar eller stympningar utan samband med sjukliga symptom ändå skulle 
omfattas av bestämmelsen. I anledning av vad Försäkringsrådet anfört under
strök departementschefen i prop 1946:312 med förslag till lag om allmän sjuk
försäkring m m att enligt den bestämmelse som fanns i propositionens lagför
slag sådan efter sjukdom kvarstående arbetsoförmåga, som föranleddes av 
missbildningar eller stympningar, i förevarande hänseende borde jämställas 
med sjukdomstillstånd.44 Propositionen godkändes i ifrågavarande avseende 
av riksdagen.

43. Prop 1946:312 s 222.
44. Prop 1946:312 s 224.

Störningar och fysiologiska förändringar, som sammanhängde med det na
turliga åldrandet eller med havandeskap och barnsbörd, ”äro tydligen icke att 
betrakta såsom sjukdomar, enär de stå i samband med den normala livspro
cessen”. Kommittén framhöll dock därefter, att även om det ovan relaterade 
torde kunna tjäna som ledning vid lagtillämpningen, den därmed inte hade av-
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sett att binda densamma. Kommittén betonade, att även ”skälighetssynpunk- 
ter” skulle beaktas.45

45. SOU 1944:15 s 162.
46. SOU 1944:15 s 20 (18 § första mom första stycket).
47. SOU 1944:15 s 20 och 196.
48. SOU 1958:17.
49. SOU 1961:29.
50. Prop 1962:90 s 293.
51. FD 1967 ref 42 och FD 1967 ref 44.
52. S 6/1968.

Socialvårdskommittén menade, att arbetsoförmåga kunde beteckna två oli
ka tillstånd, dels då den försäkrade p g a sjukdom rent faktiskt var oförmögen 
att utföra förvärvsarbete, dels då det för sjukdomens botande var lämpligast 
att den försäkrade avhöll sig från arbete.46 Kommittén menade vidare, att gra
den av arbetsnedsättning kunde variera. Man särskilde de fall, där arbetsför
mågan inte var nedsatt med minst hälften, från de fall, där arbetsförmågan var 
nedsatt med minst hälften. I det förra fallet fanns ingen rätt till sjukpenning. 1 
det senare fallet förelåg rätt till halv sjukpenning.47 För hel sjukpenning kräv
des fullständig arbetsoförmåga.

Socialvårdskommittén föreslog också en skiftande arbetsrelatering beroen
de på sjukfallets längd. Denna fråga var relaterad till de långa sjukfall, där re
habilitering krävdes för att den försäkrade skulle återgå i arbete. 1947 års lag 
om allmän försäkring innehöll inga särskilda regler om sjukpenning under re
habilitering. Sjukpenningrätten var emellertid tidsbegränsad till 730 dagar och 
därför fanns ett intresse av att den försäkrade inte skulle behöva utnyttja sjuk
penningen under rehabiliteringstiden. I betänkandet ”Socialförsäkring och re
habilitering”48 föreslogs, att endast utbildningsbidrag skulle utgå och inte 
sjukpenning, trots att den försäkrades arbetsförmåga var nedsatt på det sätt 
som krävdes för rätt till sjukpenning. Sjukpenningrätten skulle vara ”vilande” 
under tiden för rehabilitering. Detta förslag trädde i kraft 1960. Som en följd 
av att tidsbegränsningen av sjukpenningrätten skulle slopas, föreslog dock so- 
cialförsäkringskommittén i ”Förtidspensionering och sjukförsäkring m m”49 
att förbudet mot att utge sjukpenning under arbetsprövning och yrkes
utbildning skulle försvinna. Kommittén menade, att vid bedömning av arbets
förmågans nedsättning under rehabilitering skulle beaktas i vad mån åtgärden 
hindrade den försäkrade att förvärvsarbeta. Regeln kom att ingå i lagen om 
allmän försäkring. Enligt departementschefen skulle socialförsäkringsförmå
nen under rehabilitering i första hand vara sjukpenning, inte sjukbidrag.50

Förutsättningarna för erhållande av sjukpenning under rehabilitering pre
ciserades genom några domar av försäkringsdomstolen.51 52 Med anledning av 
dessa domar utfärdade riksförsäkringsverket ett cirkulär med föreskrifter om 
sjukpenning vid arbetsvärd.12 Enligt detta krävdes att den försäkrades förmå
ga att arbeta var nedsatt med minst hälften för att sjukpenning skulle kunna 
utgå under arbetsvärd. Sjukpenning kunde också beviljas, om sådan nedsätt
ning kunde antas bli följden om åtgärden inte vidtogs. Dessa krav gällde oav
sett om sjukpenning utgick innan rehabiliteringen påbörjades. Vid denna
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prövning skulle man enligt cirkuläret göra en jämförelse med den inkomst den 
försäkrade skulle ha fått som frisk. Sjukpenning skulle inte utgå för längre tid 
än som behövdes för att den försäkrade skulle kunna gå tillbaka i arbete och 
tjäna minst hälften av vad den försäkrade skulle ha fått om denne varit frisk. 
Cirkuläret angav inte någon bestämd längsta tid för sjukpenning under yrkes
inriktad rehabilitering. I praktiken tillämpades dock ofta en turegel, som inne
bar, att sjukpenning utgavs under högst ett års utbildning.'3

1.4 Den statliga moderskapsförsäkringen
Socialvårdskommittén fick år 1944 en skrivelse från befolkningsutredningen, 
i vilken frågan om ersättning för inkomstbortfall till förvärvsarbetande kvinna 
under ledighet i samband med barnsbörd behandlades med utgångspunkt från 
abortfrågan. I skrivelsen diskuterades frågan om införandet av en obligatorisk 
moderskapsförsäkring anknuten till den blivande obligatoriska sjukförsäk
ringen. Avsikten var att krisen i befolkningsfrågan skulle medföra, att dessa er
sättningsregler fick den styrpolitiska effekten, att det framstod som lockande 
för kvinnor att föda och vårda barn.

Efter överläggningar mellan befolkningsutredningen och socialvårdskom
mittén beslöts, att den senare skulle arbeta med den av befolkningsutredningen 
väckta frågan. Den argumentation, som socialvårdskommittén förde rörande 
syftet med samhällets stödåtgärder vid havandeskap och förlossning, utgick 
från ett vidare perspektiv innefattande befolkningspolitiskt och socialpolitiskt 
motiverade åtgärder av fördelningspolitisk natur. Två huvudsynpunkter fram
fördes, nämligen kostnadsutjämningssynpunkten och minimistandardsyn
punkten. Staten menade, att det fanns behov och utrymme för utjämning av 
kostnaderna i samband med graviditet och förlossning i så måtto, att åtgärder 
måste vidtas som innebar en överflyttning i högre grad än vad som hade skett 
dittills av sådana kostnader från den enskilde till hela samhället.53 54

53. Jfr Ds S 1971:6, Sjukpenning vid arbetsvärd, där en ny ersättningsform föreslogs, nämli
gen rehabiliteringsersättning. Förslaget ledde inte till lagstiftning.

54. SOU 1946:23 s 55.
55. SOU 1946:23 s 20.

Åtgärder av kollektiv natur likaväl som åtgärder till stöd för den enskilda 
familjen diskuterades med utgångspunkt från synpunkterna om kostnadsut
jämning och minimistandard. Socialvårdskommittén övervägde också om den 
skulle arbeta med frågan om ersättning till förvärvsarbetande kvinnor för 
bortfallen inkomst på grund av havandeskap och förlossning. Kommittén an
förde:

”1 och för sig kan detta anses utgöra ett tämligen fristående problem, vilket icke 
nödvändigtvis behöver äga något direkt samband med övriga former av ekonomisk 
hjälp till blivande och nyblivna mödrar.”55
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Socialvårdskommitténs förslag om moderskapspenning56 kom dock att också 
innebära en ersättning för förvärvsarbetande mödrars inkomstbortfall i anled
ning av graviditet och förlossning. Man var dock medveten om att vissa skäl 
kunde anföras till stöd för uppfattningen, att full likställighet i fråga om rätt 
till bidrag från det allmänna vid havandeskap och barnsbörd borde råda mel
lan förvärvsarbetande mödrar och icke förvärvsarbetande mödrar. Så menade 
man t ex vara fallet, om man bedömde problemet ur synpunkten av de fysiska 
och psykiska påfrestningar för modern som graviditeten generellt medförde, 
det merarbete i hemmet för alla mödrar, som föranleddes av barnets ankomst 
samt barnets behov av omvårdnad. Även om man anlade strikt ekonomiska 
synpunkter, kunde man inte utan vidare förutsätta, att hjälpbehovet hos de 
förvärvsarbetande kvinnorna generellt sett var mera trängande än hos andra. 
Slutligen skulle såväl lagtekniska som administrativa fördelar vara att vinna, 
om bidragen var enhetliga för både förvärvsarbetande och icke förvärvsarbe
tande.57

56. SOU 1946:23 s 73 ff. Begreppet moderskapspenning hade tidigare använts i en annan 
betydelse. Se avdelning II avsnitt 1.2.4.

57. SOU 1946:23 s 74.
58. SOU 1946:23 s 76.
59. SOU 1946:23 s 76.
60. SOU 1946:23 s 78.

Från statligt håll framhölls att om man skulle ge en ersättning för inkomst
bortfallet, vissa inskränkningar i arbetstagares rätt till moderskapspenning var 
oundvikliga. Eftersom moderskapspenningen endast skulle utgå under den tid 
kvinnan var ledig från förvärvsarbete, framhölls att det var ”verklighetsfräm
mande” att tro, att en kvinna som arbetade som hushållerska eller hembiträde 
och samtidigt hade sin bostad i arbetsgivarens hem skulle avhålla sig från ar
bete.58

”Härvidlag skulle alla kontrollåtgärder komma till korta. Mest rationellt är därför 
enligt kommitténs mening att överhuvudtaget icke låta moderskapspenning utgå till 
en dylik kvinna under tid som nyss sagts.”59

För att få rätt till moderskapspenning måste kvinnan kunna dokumentera sig 
såsom förvärvsarbetande redan innan ”hjälpbehovet” inträtt. Denna doku
mentation kunde innefatta antingen att kvinnan en viss tid före barnets födelse 
haft en arbetsinkomst av viss storlek eller att kvinnan viss tid före barnets fö
delse ägnat sig åt förvärvsarbete i minst viss omfattning. Jämförelser gjordes 
mellan ett hembiträde på landsbygden och en kvalificerad yrkeskvinna i en 
storstad. Eftersom den förra tjänade litet och ofta hade lång arbetstid och den 
senare som regel tjänade mycket mer var trots kortare arbetstid en kvantitativ 
bedömning av arbetet att föredra framför en inkomstuppskattning. För detta 
val talade också själva syftet med ersättningen för inkomstbortfall

”d.v.s. att göra det möjligt för modern att utbyta arbetstid mot samvaro med och 
vård av barnet. Är arbetstiden så kort, att nämnda syfte ändock kan nöjaktigt till
godoses, finnes ur samhällelig synpunkt näppeligen någon anledning att lämna mo
dern särskild ekonomisk kompensation för att hon avstår från arbete.”60



1 Försäkringsskydd under 1950- och 60-talen 223

Socialvårdskommitténs förslag kom att innebära, att en kvinna som under 
de åtta månaderna närmast före barnsbörden utfört förvärvsarbete i samman
lagt 120 dagar skulle ha rätt till ersättning. Svårigheter med den styrpolitiska 
inriktningen framgick tydligt av kommitténs resonemang om kompensations
graden:

”En differentierad sjukpenning brukar icke utgöra full kompensation för inkomst
bortfallet, detta för att förebygga missbruk av försäkringen. Någon motsvarande 
risk kan näppeligen förekomma i fråga om ersättning för inkomstbortfall i samband 
med havandeskap och barnsbörd. Å andra sidan kan vissa skäl anföras mot att be
reda en förvärvsarbetande kvinna, som i anledning av havandeskap och barnsbörd 
upphör med arbetet, allenast partiell kompensation för inkomstbortfallet, åtmins
tone om man vill eftersträva att hon i barnets intresse lämnar arbetsmarknaden för 
längre tid än som påkallas av förlossning och eftervård. Uppenbarligen är en 100- 
procentig kompensation bättre ägnad att främja sistnämnda syfte än en partiell så
dan. Man kan emellertid icke bortse ifrån att i många fall andra än rent ekonomiska 
skäl spela in, när den blivande eller nyblivna förvärvsarbetande modern skall taga 
ställning till frågan om tidpunkten för arbetets återupptagande, såsom fruktan att 
förlora kontakten med arbetsmarknaden eller att förlora yrkesskickligheten, obenä
genhet att underkasta sig den inskränkning i friheten som följer av barnets vård 
o.s.v. I vissa fall skulle måhända dessa och liknande motiv förlora i styrka, därest 
det ekonomiska stödet till modern utmättes rikligare än som vore betingat av den 
bortfallna inkomsten. Å andra sidan bör beaktas, att den förvärvsarbetande kvin
nan, när hon i samband med en barnsbörd avhåller sig från förvärvsarbete, ofta skö
ter sitt hem och sålunda utför ett arbete av stor ekonomisk betydelse för familjen, 
ehuru det icke giver någon kontant inkomst. Man har emellertid härvidlag att göra 
med så många motiv av skilda slag, att det är synnerligen vanskligt att uttala ett om
döme om den sannolika verkan av tillämpningen av den ena eller andra principen 
vid bestämmandet av storleken av ersättningen för inkomstbortfall. Det torde bliva 
nödvändigt att pröva sig fram och framdeles vidtaga de ändringar av beloppen som 
eventuellt kunna visa sig påkallade.”61

61. SOU 1946:23 s 79 f.
62. SOU 1946:23 s 86.

Överkompensation inom mödraförsäkringen innebar enligt kommitténs me
ning ingen större anledning till farhågor, eftersom det styrpolitiska syftet, att 
kvinnor skulle vårda sina barn, befanns vara så eftersträvansvärt.62

Även om de argument för vilka nu redogjorts haft grundläggande inslag av 
resursomfördelande natur, var statens uppfattning också, att det ekonomiska 
stöd som grundpenningen utgjorde och om vilken det rådde politisk enighet 
skulle ha beteendepåverkande effekter på de försäkrade. Den nära kopplingen 
mellan socialvårdskommittén och befolkningsutredningen visade att man varit 
starkt medveten om, att resurstilldelning i samband med barnafödande också 
hade styrande effekter, som man ville utnyttja i syfte att komma till rätta med 
krisen i befolkningsfrågan. Att dessa sistnämnda effekter egentligen var väl så 
viktiga som de fördelningspolitiska framgår också av att staten egentligen inte 
ansåg de förvärvsarbetande kvinnornas rätt till kompensation för det inkomst
bortfall de fick i och med att de fick avbryta förvärvsarbetet för barnafödande 
vara en särskilt viktig fråga ur resursomfördelande synvinkel. Trots att paral-
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teller mellan skälen för en resursomfördelning vid förvärvsavbrott p g a sjuk
dom och p g a barnafödande kunde dras, torde det ha varit önskan att få de 
förvärvsarbetande kvinnorna att föda och vårda barn, som varit det viktigaste 
skälet till att dessa kvinnors inkomstbortfall skulle kompenseras.

Att syftet med det ekonomiska stödet var att underlätta för kvinnor att föda 
barn och därmed få fler kvinnor att göra detta framkommer ännu tydligare i 
socialvårdskommitténs syn på den hemarbetande barnafödande kvinnans rätt 
till s k hemvårdspenning. Kommittén ansåg, att det var

”ett betydelsefullt önskemål att barnaföderskor beredes möjlighet att få lättnad i 
hemarbetet under tiden närmast före och efter förlossningen. I ett hushåll kan hus
modern visserligen inom vissa gränser anpassa arbetsuppgifterna efter sina krafter, 
exempelvis genom att uppskjuta stortvättar och liknande grövre göromål, men i 
många fall, särskilt i större familjer och för landsbygdens kvinnor, ställa de åter
stående göromålen stora krav på husmoderns uthållighet och fysiska kondition. 
De arbeten, som uppskjutas, måste ju också förr eller senare uträttas; om så sker 
alltför snart efter förlossningen, ligger risken för överansträngning nära till hands. 
Ehuru förhållandena givetvis skifta från fall till fall kan man icke bortse ifrån att 
kvinnan under graviditetens sista skede icke är fullt arbetsför, att även enklare ru
tinsysslor i hushållet kräva ett större uppbåd av kroppsliga och själsliga krafter än 
eljest samt att uttröttbarheten är större. Barnet kräver under sina första levnads- 
månader mycket omsorg och amningen tar i anspråk både tid och krafter för mo
dern.”63

Jag har inte någon annanstans i lagförarbetena funnit en sådan omsorg om 
kvinnans timliga väl före och efter nedkomsten som här. Staten skulle gå in och 
axla sitt ansvar på det sättet att ekonomiska möjligheter att underlätta för 
kvinnorna att vara hemarbetande och barnafödande skulle skapas.

Socialvårdskommitténs betänkande lade fast de grundläggande principerna 
för en statlig moderskapsförsäkring. Det var dock först i och med 1955 års lag 
om allmän sjukförsäkring som förslaget gick igenom, då med vissa justeringar 
som föreslagits av socialpolitiska kommittén. För beräkningen av grundpen
ningens lämpliga storlek utgick socialpolitiska kommittén från att grundpen
ningen skulle motsvara grundsjukpenningen med beloppet 4 kr under 180 da
gar. Till grundsjukpenningen kom emellertid ett barntillägg på 2 kr. Denna ut
vidgade rätt till barntillägg inom sjukförsäkringen hade emellertid tillkommit 
med tanke på de fall, då modern på grund av sjukdom måste ha hjälp med till
syn av hemmavarande barn, en situation som normalt inte förelåg under nå
gon längre tid efter förlossning. Staten ansåg inte att det fanns tillräcklig an
ledning att behålla ett särskilt barntillägg inom moderskapsförsäkringen. I 
stället höjdes grundpenningen med ett lämpligt belopp. Därigenom fick även 
förstföderskor del av denna förhöjning, vilket man fann berättigat med hänsyn 
till att första barnet vanligen medförde större utrustningskostnader än de föl
jande barnen. Kompensationsbeloppet för barntilläggets borttagande fastställ
des till 60 kr. Avsikten var att detta belopp skulle motsvara barntillägget för

63. SOU 1946:23 s 72.
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den tid efter förlossningen, under vilken modern var avstängd från rätten till 
grundsjukpenning.64

64. Prop 1962:90 s 158 f; se även s 193 f.
65. 12 § andra stycket i 1962 års lag om allmän försäkring.
66. Prop 1962:90 s 159.
67. Den år 1962 tillsatta familjeberedningen lade i en promemoria förslag om ökat stöd till 

barnfamiljerna genom höjda barnbidrag, familjetillägg för flerbarnsfamiljer och vårdbidrag för 
vård av små barn.

Med de angivna beräkningsgrunderna kom grundpenningen i 1955 års 
sjukförsäkringslag att uppgå till (720 + 60 =) 780 kr, men beloppet avrunda
des uppåt till 800 kr. Utöver beloppet 800 kr utgick 400 kr för varje ytterliga
re barn som föddes vid samma förlossning. 200 kr av grundpenningen fick lyf
tas redan 120 dagar före den beräknade tidpunkten för förlossningen.65

Enligt 1955 års lag utgick tilläggspenningen under högst 90 dagar. Med 
hänvisning till 1945 års lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anled
ning av äktenskap eller havandeskap, enligt vilken kvinnan kunde avhålla sig 
från förvärvsarbete under skälig tid, högst sex månader, fann staten det lämp
ligt att i 1962 års lag om allmän försäkring besluta att tilläggspenningen kunde 
utgå under 180 dagar.66 Ytterligare skäl var, att barn under sex månader i all
mänhet inte kunde placeras på daghem och att åtskilliga mödrar ställdes inför 
försörjningssvårigheter, om moderskapsförsäkringen upphörde innan de kun
de få sitt barn placerat på daghem och börja arbeta igen. Tilläggspenningen 
kunde börja utgå tidigast 60 dagar före den beräknade nedkomsten.

De befolkningspolitiska frågorna kom tillbaka i diskussionen vid 1950-ta- 
lets mitt. 1954 års familjeutredning ansåg, att en intensifierad familjepolitik 
var påkallad av befolkningspolitiska skäl i lika hög grad som under 1930-talet. 
De befolkningspolitiska motiven dominerade emellertid inte längre diskussio
nen om familjepolitiken. Utredningens främsta skäl för utökat barnstöd var i 
stället penningvärdesförsämringen och de betydande skillnaderna i konsum- 
tionsnivå och arbetsbelastning mellan hushåll med barn och hushåll utan barn. 
Familjepolitiken borde - liksom socialförsäkringen - trygga den individuella 
standarden och således söka motverka den relativa standardnedsättning som 
barnförsörjningen medförde.67

1.5 Sammanfattning
Utgångspunkten för etablerandet av socialförsäkringen i Sverige var att den 
skulle utgöra hjälp till självhjälp. Privata affärsmässiga försäkringsprinciper 
influerade den statliga försäkringen, trots att inget vinstintresse kunde göras 
gällande där. Staten ville att försäkringsskyddet skulle omfatta hela befolk
ningen och att det därför måste göras obligatoriskt. Staten var också noga med 
att påpeka i samband med övergången från en frivillig till en obligatorisk sjuk
försäkring att denna försäkringsverksamhet inte skulle göras till en kommunal 
uppgift, även om kassorna var lokalt placerade i kommuner. Man ville inte ha
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samma diskussion som man fått när det gällde socialbidragens finansiering. 
Kommunerna skulle inte få möjlighet att genom anslag till den inom kommu
nen verksamma sjukkassan förrycka de av staten angivna principerna för sjuk
försäkringens finansiering. Att göra en obligatorisk sjukförsäkring allmän, dvs 
tillämplig på alla medborgare och inte endast på arbetstagare motiverades med 
kravet på social rättvisa mellan olika samhällsgrupper. Sjukförsäkringen an
sågs vila på försäkringsmässiga grunder, trots att försäkringsavtalet hade er
satts med en lagstadgad försäkringsplikt och trots att den försäkrades avgift 
inte påverkades av den individuella risksituationen.

1947 års sjukförsäkringslag trädde aldrig i kraft av finansiella skäl. I stället 
kom en ny sjukförsäkringslag att gälla fr o m 1955. Försäkringen bestod av en 
grundsjukpenning som för de anställdas del höjdes obligatoriskt med en efter 
vederbörandes inkomst utgående tilläggssjukpenning. Tilläggssjukpenningen 
kom att baseras på principen om kompensation för inkomstbortfall. Denna 
gällde dock inte fullt ut, eftersom sjukpenningen var beroende av den sjukpen
ningklass, till vilken den försäkrade hörde.

1963 trädde en lag om allmän försäkring i kraft omfattande både sjuk- och 
pensionsförsäkringar. Grundsjukpenningnivån höjdes och sjukpenningskalan 
byggdes ut med nya sjukpenningklasser. De allmänna sjukkassorna, som blev 
allmänna försäkringskassor (se nedan), hade att i samband med inskrivning av 
försäkrad besluta om vederbörandes placering i sjukpenningklass.

Den personkrets som omfattades av sjukförsäkringen var mycket vid
sträckt. Dit räknades alla svenska medborgare och i Sverige bosatta utlänning
ar. Därtill kom kravet på inskrivning hos kassan. Med försäkringsplikten följ
de skyldigheten att erlägga försäkringsavgift. Under 1940-talet då debatten 
om försäkringsplikten var som intensivast, förslogs undantag från detta, vilket 
motiverades med familjemedlemskap. De gifta kvinnorna utan förvärvsarbete 
berördes av detta tänkta undantag. Diskussionen härom var mycket omfattan
de inför tillkomsten av 1947 års sjukförsäkringslag och ända fram till ikraft
trädandet av 1955 års lag. Där infördes dock en ändring av reglerna om till
hörigheten till den obligatoriska sjukförsäkringen genom att de hemarbetande 
gifta kvinnorna inte längre försäkrades som familjemedlemmar utan som 
självständigt försäkrade. Vid införandet av 1962 års lag uppkom frågan om en 
obligatorisk tilläggspenningförsäkring för hemmafruar. Någon sådan infördes 
dock inte med hänvisning till att avgifterna i många fall skulle bli alltför be
tungande.

Den statliga moderskapsförsäkringen hade stora likheter med sjukpenning
försäkringen vad avsåg konstruktion och tillhörighet. Den kom att bestå av en 
grundpenning och en tilläggspenning till förvärvsarbetande barnafödande 
kvinnor. De fördelnings- och styrpolitiska resonemang som staten förde visade 
den nära koppling som dessa hade till de befolkningspolitiska frågorna. Två 
huvudsynpunkter framfördes som centrala, nämligen att kostnaderna i sam
band med graviditet och förlossning utjämnades i så måtto att de överflyttades 
från den enskilde till hela samhället. Grundpenningen gav också uttryck för en 
minimistandardsynpunkt. Tilläggspenningen däremot gav uttryck åt inkomst-
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bortfallskompensationsprincipen. Denna resursomfördelande princip ansågs i 
sig vid denna tidpunkt dock ej vara så viktig som det faktum att den förvärvs
arbetande kvinnan födde och vårdade barn.

1.6 De rättsliga aktörerna
De rättsliga aktörerna vad gällde försäkringsskyddet vid sjukdom och moder
skap var dels de allmänna sjukkassorna (1.6.1), dels riksförsäkringsverket, 
dels försäkringsdomstolen. De båda sistnämnda analyseras under rubriken 
Tillsyn och besvär (1.6.2). Här nedan skall först övergången från privaträtts
liga sjukkassor till offentligrättsliga allmänna kassor diskuteras liksom frågan 
om de allmänna sjukkassornas förstatligande (1.6.1.1). Organisationen av de 
allmänna sjukkassorna i centrala sjukkassor och lokala sjukkassor och om
vandlingen av de senare till lokalkontor för centralsjukkassorna kommer att 
beröras (1.6.1.2). Reglerna om tillsyn och besvär kom under den nu aktuella 
tidsperioden att få allt fastare struktur. Riksförsäkringsverket som besvärs- 
och tillsynsorgan behandlas (1.6.2.1) liksom försäkringsdomstolens roll och 
verksamhetsformer (1.6.2.2). Statens intresse av att styra försäkringen var 
stort och innefattade även ett intresse för prejudikatbildningen (1.6.2.2). En 
tämligen sammansatt maktstruktur kom att prägla rättsområdet.

1.6.1 Allmänna sjukkassor - det allmännas angelägenhet

1.6.1.1 Från privaträttsliga föreningar till offentligrättsliga 
allmänna kassor

Sjukkasserörelsen växte fram under 1800-talets senare hälft genom att ett stort 
antal lokala sjuk- och begravningskassor bildades, främst inom de stora folk
rörelserna, såsom fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen och den frireligi
ösa rörelsen.68 Genom 1891 års lag om sjukkassor gavs kassorna möjlighet till 
registrering. Möjlighet öppnades också för de registrerade kassorna att få 
statsbidrag. I övrigt finansierades försäkringen genom medlemsavgifter jämte 
vissa kommunbidrag. Genom 1910 års lag om sjukkassor skärptes kraven för 
registrering. För att kunna betraktas som självständigt rättssubjekt skulle sjuk
kassa vara registrerad hos en tillsynsmyndighet. Denna skulle utöva tillsyn, 
meddela anvisningar och förelägganden, beräkna och utbetala statsbidrag 
samt utarbeta viss statistik. Frågan om förbättring av sjukförmånerna och om
organisation av sjukkasseväsendet behandlades i olika lagförslag under 1910- 
och 1920-talen.69 Genom beslut i 1931 års riksdag kom en reformering av

68. Se exempelvis G Carlsson, Idén fick sin lyftning i fanan. Om sjukkassornas historia i Göte
borg, 2002.

69. Exempelvis 1919 års utredningsförslag, som av statsfinansiella skäl inte förelädes riksdagen.



228 Avdelning III Närrätten och försäkringsskydd vid sjukdom ...

verksamheten till stånd, varigenom de erkända sjukkassorna bildades. Denna 
innebar, att det i princip endast skulle finnas en erkänd sjukkassa i varje kom
mun. Sjukkassorna var privaträttsliga föreningar och underkastade under
stödsföreningslagen.70 De finansierade sin verksamhet, förutom genom stats- 
och kommunbidrag, genom avgifter, som bestämdes i stadgarna. Tillsynsmyn
digheten fastställde avgifterna.

70. Lag den 24 mars 1938 (nr 96) om understödsföreningar; se vidare härom SOU 1944:15 
s 98 och 245 ff.

71. Se G Carlsson, Idén fick sin lyftning i fanan. Om sjukkassornas historia i Göteborg, 2002, 
s 260 ff.

72. SOU 1944:15 s 263 f.
73. SOU 1944:15 s 264.

I och med 1955 års allmänna sjukförsäkring kom sjukkassornas ställning 
att ändras.71 De reglerades i sjukförsäkringslagen i stället för i lagen om under
stödsföreningar. Den verksamhet som tidigare bedrivits på privat initiativ och 
i privaträttsliga former kom alltmer att betraktas som en statlig angelägenhet. 
Delar av denna privaträttsliga organisation kom därför att inordnas i den stat
liga förvaltningen. I förarbetena till lagstiftningen om obligatorisk sjukförsäk
ring framhölls dock rätten för andra understödsföreningar än de erkända sjuk
kassorna och för försäkringsbolag att bedriva sjukförsäkringsverksamhet.72 
Man talade om s k fria sjukkassor. Ett stort antal av de fria sjukkassorna var 
knutna till viss arbetsplats och kunde få understöd från vederbörande arbets
givare. Det förekom också att fria sjukkassor åtnjöt kommunalt bidrag. Soci- 
alvårdskommittén framhöll:

”Genom den nu föreslagna lagstiftningen införes icke något förbud för understöds
föreningar eller bolag att bedriva sjukförsäkringsverksamhet. Lagstiftningen måste 
likväl i väsentlig mån komma att påverka såväl de fria sjukkassorna som bolagens 
verksamhet. Då hela folket blir sjukförsäkrat i de allmänna sjukkassorna, komma 
de övriga försäkringsorgan, som meddela sjukförsäkring, att bliva hänvisade till 
uteslutande kompletteringsförsäkring.

- Det torde ankomma på de fria sjukkassorna liksom också på försäkringsbola
gen att själva bestämma, huruvida de vilja fortsätta sin verksamhet efter den nya 
lagstiftningens genomförande samt huru de i så fall önska bedriva densamma.”73

Sammanfattningsvis kan anföras att fr o m 1955 års sjukförsäkringslagstift- 
ning bedrevs den allmänna sjukförsäkringen av de allmänna sjukkassorna som 
försäkringsgivare. Kassorna var självständiga juridiska personer med ekono
miskt ansvar för den sjukförsäkringsrörelse som de bedrev. De var inte längre 
privaträttsliga rättssubjekt utan offentligrättsliga juridiska personer, som följ
de särskilda regler. Men kassorna var inga statliga organ, trots att den verk
samhet de bedrev, dvs sjukförsäkringsverksamhet, var en statlig uppgift. 
Staten kunde också bestämma att kassorna skulle biträda med annan statlig 
social försäkrings- och understödsverksamhet. Så skulle de biträda riksförsäk- 
ringsanstalten, som handhade yrkesskadeförsäkringen, med denna liksom 
med den allmänna tilläggspensioneringen.
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När sjukkassorna skulle ta hand om administrationen av folkpensionering
en och ATP, omorganiserades kassorna genom beslut av 1961 års riksdag. De 
förutvarande lokalsjukkassorna slopades, och i fortsättningen skulle i princip 
varje landstingskommunalt område sammanfalla med ett försäkringskasseom- 
råde. De tidigare existerande ombudsorganen, som var de högsta beslutande 
församlingarna inom kassorna, slopades. I den mån annat inte föreskrivits till
kom det styrelsen för försäkringskassan att besluta i de angelägenheter med 
vilka kassan hade att ta befattning.

Förslag till den nämnda omorganisationen 1961 hade utarbetats av social
försäkringens administrationsnämnd, som i betänkandet Socialförsäkringens 
organisation bl a uttalade sig om kassornas olika ställning inom olika social- 
försäkringsgrenar.74 Inom sjukförsäkringen var kassorna försäkringsgivare 
med därmed förenat ekonomiskt ansvar. Nämnden ansåg det dock tänkbart 
att ändra sjukförsäkringen på sådant sätt, att kassornas försäkringsansvar helt 
upphörde. Detta skulle innebära en ändring av metoden för sjukförsäkringens 
finansiering (se nedan).

74. SOU 1960:35 s 49 ff.
75. Prop 1961:45 s 188 f.

Att administrationsnämnden inte då ansåg sig böra ta upp frågan om de all
männa sjukkassornas förstatligande berodde på flera omständigheter. Nämn
den ifrågasatte sålunda lämpligheten av att i ett skede, då nytillkommande ar
betsuppgifter och radikala ändringar av vissa förutvarande uppgifter medför
de stora påfrestningar på såväl den centrala som den lokala administrationen, 
vidta en så genomgripande omläggning av sjukförsäkringens konstruktion, 
som kassornas förstatligande skulle medföra. Enligt nämndens uppfattning 
hade sjukkassorna visat sig på ett tillfredsställande sätt kunna sköta anförtrod
da uppgifter. Den handlingsfrihet, som den dåvarande organisationsformen 
medförde, ansågs ha ett betydande värde, inte minst då fråga varit om genom
förande av nya reformer.

Med hänsyn till anförda omständigheter utgick nämnden från att sjukför
säkringen tills vidare skulle handhas av offentligrättsliga allmänna kassor, som 
i första hand var inrättade för denna försäkringsverksamhet och vilkas arbets
former helt reglerades inom socialförsäkringslagstiftningen, samt att dessa 
kassor utöver sjukförsäkringen kunde anförtros annan samhällelig försäk
rings- och understödsverksamhet.

Departementschefen var av samma mening som administrationsnämnden 
och anförde samma skäl som denna för att inte förändra kassornas rättsliga 
ställning. Han poängterade, att, fastän sjukkassorna inte var statliga organ, 
den av kassorna bedrivna sjukförsäkringsverksamheten dock fick anses vara 
en statlig uppgift.75 Många omständigheter talade också enligt departements
chefen för att kassorna blev statliga inrättningar och inte kvarstod som själv
ständiga offentligrättsliga enheter. Han menade dock, att det gällde att tempo
rärt utnyttja det förhållandevis stora mått av handlingsfrihet, som tillkom kas
sorna, då det gällde att snabbt och smidigt genomföra övergången till den nya
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organisationsformen och då reformerna av socialförsäkringens materiella 
innehåll skulle föras ut i tillämpningen.76

76. Prop 1961:45 s 189; se även s 252.
77. Prop 1961:45 s 190.

Man avstod alltså från ett förstatligande, eftersom man var rädd för att det
ta skulle bli för mycket för kassorna, som samtidigt omorganiserades och fick 
ett starkt utökat ansvarsområde. Men när denna omorganisation väl var ge
nomförd kunde man mycket väl tänka sig ett förstatligande. Att detta aldrig 
blivit av (2002) är en väl känd omständighet, till vilken jag har anledning att 
återkomma.

1.6.1.2 Centrala och lokala sjuk- eller försäkringskassor
En centralsjukkassa, som i regel bestod av ett landstingskommunalt område, 
indelades i smärre områden omfattande en eller flera kommuner, där det fanns 
en lokalsjukkassa. En centralsjukkassa som bestod enbart av en stad fungerade 
samtidigt som lokalsjukkassa. Central- och lokalsjukkassorna hade olika för- 
säkringsuppgifter. De senare handhade de första 90 sjukhjälpsdagarna av var
je sjukfall, medan centralsjukkassorna utgav ersättning fr o m 91 :a sjukhjälps- 
dagen och ansvarade helt för den frivilliga försäkringen som fanns kvar som 
ett supplement till den obligatoriska försäkringen. Lokalsjukkassorna handha
de också all försäkringsutbetalning och all sjukkontroll, medan centralsjuk
kassorna tog hand om bokföring och statistik.

Stadgarna för de allmänna sjukkassorna fastställdes och registrerades av 
riksförsäkringsanstalten, efter 1961 riksförsäkringsverket (se nedan). En sty
relse och ett ombudsmöte handhade varje kassas angelägenheter. Kommunal
fullmäktige eller stadsfullmäktige valde ombud till lokalsjukkassornas om
budsmöten. I de centralsjukkassor, vilkas verksamhetsområde utgjordes av en
dast en stad, utsågs ombuden av stadsfullmäktige, och i övriga centralsjuk
kassor av de anslutna lokalsjukkassornas ombudsmöten.

De allmänna sjukkassornas ställning som organ för det allmänna framgick 
också av att i centralsjukkassas styrelse riksförsäkringsverket, medicinalstyrel
sen och vederbörande landstingskommun eller stad skulle vara representerade 
med vardera en ledamot. I lokalsjukkassornas styrelser utsåg vederbörande 
centralsjukkassa en av ledamöterna. Tillsynsmyndigheten tillsatte även en av 
revisorerna i respektive centralsjukkassor, vilka kassor i sin tur utsåg en av re
visorerna i varje lokalsjukkassa.

En omvandling av lokalsjukkassorna till lokalkontor för centralsjukkassor
na, dvs lokalsjukkassorna upphörde att vara försäkringsorgan, skedde den 
1 januari 1962. Att de ändå fick vara kvar fast då som lokalkontor berodde 
på att staten inte ville försämra servicen för allmänheten. Staten uppfattade 
den lokala förankringen och ”det folkliga inslaget” som viktigt.77 Staten me
nade också att de återstående inkomstprövade folkpensionsförmånerna borde 
ligga på något lokalt organ. Särskilda försäkringsnämnder knöts därför till
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sjukkassorna. Till dessa nämnder hade kommunerna att utse ledamöter. Vida
re fanns pensionsdelegationer med medicinsk sakkunskap som handhade in
validpensioneringen. Kassorna blev lokalorgan för folkpensioneringen och 
tilläggspensioneringen den 1 januari 1963. Då ändrades också kassornas be
nämning till allmänna försäkringskassor.

I anslutning till vad som framförts i föregående avsnitt rörande frågan om 
de allmänna försäkringskassornas förstatligande kan följande dom anföras.

I FD-domen 1964 ref 14 fann försäkringsdomstolen, att försäkringskassan inte var 
behörig att föra talan i ett mål, där försäkringskassan inte ville ge den försäkrade 
förtidspension, medan riksförsäkringsverket biföll den försäkrades besvär om hel 
förtidspension, vilket beslut försäkringskassan överklagade till försäkringsdomsto
len med yrkande om att kassans eget beslut måtte fastställas. Försäkringsdomstolen 
fann alltså, att försäkringskassan inte var behörig att föra talan i målet, samtidigt 
som man i en not i referatet upplyste om följande:

”Enligt dom den 10 april 1964 har FD däremot ansett allmän försäkringskassa 
äga besvärsrätt över beslut av RFV, varigenom verket - med undanröjande av kas
sans beslut - funnit kassan skyldig att utge sjukpenning för viss tid.”

Besvärsrätt hade alltså ansetts tillkomma försäkringskassan såsom försäk
ringsgivare, när beslut av riksförsäkringsverket i ett sjukförsäkringsärende 
hade gått emot försäkringskassan. Besvärsrätt för kassan förelåg däremot inte 
i fråga om pensionsärenden. Riksförsäkringsverket hade i sitt yttrande över 
förslaget till förvaltningslag78 framhållit, att det var angeläget att kassorna inte 
tillerkändes större besvärsrätt än som då gällde. Eftersom statliga myndigheter 
inte ansågs ha besvärsrätt avseende varandras ärenden och mål, då de uppfat
tades ha ett och samma intresse (det statliga intresset), utvisade följaktligen 
denna dom att allmän försäkringskassa åtminstone i pensionsärenden var att 
jämföra med en statlig myndighet (se mera härom nedan i kap 2).

78. SOU 1968:27 s 27.
79. Prop 1961:45 s 201.

1.6.2 Tillsyn och besvär

1.6.2.1 Riksförsäkringsverket som tillsyns- och besvärsorgan
Genom prop 1961:45 sammanslogs riksförsäkringsanstalten och pensionssty- 
relsen till ett ämbetsverk, som fick namnet riksförsäkringsverket. Detta verk 
hade tillsynen över bl a sjukförsäkringen och utgjorde även besvärsinstans på 
mellannivå. När det gällde det nya ämbetsverkets ledning ställde departe
mentschefen sig skeptisk till administrationsnämndens förslag att denna skulle 
inrymma representation förvissa intresseorganisationer. Kungl Maj:t ville utse 
ledamöterna i ledningen ”utan förslag från något håll”.79 Tydligt är att staten 
tillmätte detta verk största vikt. Man påtalade dess storlek och omfattningen 
av arbetsuppgifter och var mycket angelägen om att säkerställa en effektiv och 
kvalificerad ledning av arbetet. Eftersom staten hade genom det idoga reform-



232 Avdelning 111 Närrätten och försäkringsskydd vid sjukdom ...

arbete som ägt rum skapat ett i materiellt hänseende samordnat socialförsäk
ringssystem, ansåg man det viktigt med en funktionell indelning av arbetsupp
gifterna alltefter deras art.80 Verket organiserades därför i tre avdelningar, 
nämligen en administrativ avdelning, en försäkringsavdelning och en besvärs- 
avdelning. Kungl Maj:t utfärdade i instruktionen för ämbetsverket närmare 
bestämmelser om handläggningsformen. Administrativa ärenden av större 
vikt eller av principiell betydelse upptogs av styrelsen, medan den rättsskipan- 
de verksamhet som ankom på verket hölls skild från verkets övriga arbetsupp
gifter.

80. Prop 1961:45 s 201 och SOU 1960:35 s 146 ff.
81. SOU 1960:35 s 148.
82. SOU 1960:35 s 151.

De två viktigaste underavdelningarna inom den administrativa avdelningen 
var lagbyrån och tillsynsbyrån, båda viktiga organ för statens styrande verk
samhet. Till lagbyrån gick ärenden angående förslag om utfärdande eller änd
ring av lagar och författningar, utarbetande av instruktioner och arbetsord
ningar, frågor om handlingars utlämnande eller hemligstämplande samt utred
ningar i övrigt av allmän juridisk natur. Inom byrån handlades även 
ämbetsverkets ombudsmannaärenden såsom regress- och återkravsärenden, 
förande av talan vid domstol, bevakning vid konkurser och exekutiva auktio
ner och granskning av värdehandlingar.81 De sistnämnda frågorna speglade 
statens överhöghet över den enskilde. Hade den försäkrade erhållit en felaktig 
utbetalning hade staten rätt att kräva åter på samma sätt som vilken annan 
borgenär som helst hade.

Tillsynsbyrån var statens förlängda arm vad gällde verkets tillsyn över och 
kontroll av den allmänna socialförsäkringen. Genom den statliga tillsynen 
över de icke statliga sjukkassorna kom ändå staten att sätta sin prägel på 
dessa. Socialförsäkringen blev i sin helhet en statlig angelägenhet.

Försäkringsavdelningen handhade all verksamhet av mer eller mindre för- 
säkringsteknisk natur, bl a den för den enskilde i förlängningen så viktiga frå
gan om utbetalning av försäkringsförmåner. Detsamma gällde avgiftsdebite- 
ringen. Organisationen härav hade en viktig rättssäkerhetsfunktion.82

Att förlägga en besvärsavdelning till en statlig myndighet var tveeggat. Den 
statliga hanteringen av ärenden som den enskilde försäkrade valt att överklaga 
stärkte givetvis statens ställning i förhållande till den enskilde samtidigt som 
förutsättningarna för en opartisk handläggning kunde ifrågasättas, eftersom 
staten och den enskilde kunde uppfattas som två motstående parter. Att staten 
på detta sätt agerade mellaninstans samtidigt som samma statliga organ dels 
hade det övergripande ansvaret för själva försäkringen, dels hade tillsyn över 
densamma låg inte i linje med ett rättsstatligt synsätt (se vidare härom i avdel
ning V).

Vid handläggningen av besvärsärenden tillämpades generellt kollegiala be
slutsformer. Det vanliga var att två tjänstemän fattade beslut. Om de var 
oeniga inträdde byråchefen i gruppen. När så erfordrades kunde besvärsären-
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den handläggas i plenum med deltagande av avdelningschefen och minst två 
byråchefer. Även generaldirektören eller överdirektören kunde inträda. Riks
försäkringsverket kunde underställa sina avgöranden försäkringsdomstolens 
prövning. Beslut om underställning fattades i plenum.

Även om besvären till riksförsäkringsverket många gånger rörde svåra ju
ridiska problem, handlades sålunda ärendena inte av juridiskt sakkunniga 
utan av tjänstemän i verket.

1.6.2.2 Försäkringsdomstolen och statens intresse av
prejudikatbildningen

Fram till 1961 uppvisade besvärssystemet inom socialförsäkringen ett oenhet
ligt mönster med ett stort antal olika regler om talerätt, fullföljdsbegränsning 
och instansordning. Kungl Maj:t i statsrådet var högsta instans inom folk- och 
tilläggspensioneringen och inom sjuk- och moderskapsförsäkringarna, medan 
försäkringsrådet var slutinstans för yrkesskadeförsäkringen, för pensionsgrun- 
dande inkomst och avgifter inom tilläggspensioneringen samt arbetsgivarnas 
bidrag till sjuk- och moderskapsförsäkringarna. I sitt år 1960 framlagda be
tänkande om socialförsäkringens organisation83 föreslog socialförsäkringens 
administrationsnämnd, att ett helt nytt organ skulle tillskapas för att fungera 
som högsta besvärsinstans för socialförsäkringens alla grenar. Ett sådant or
gan borde utformas såsom en domstol och inte ha några tillsynsuppgifter. Ge
nom lagen (1961:262) om försäkringsdomstolen inrättades denna domstol 
med uppgift att i sista instans pröva mål, vari besvär anförts över riksförsäk
ringsverkets eller försäkringsrådets beslut, liksom mål som underställts försäk
ringsdomstolens prövning av riksförsäkringsverket.

83. SOU 1960:35.
84. SOU 1960:35 s 192 ff och prop 1961:45 s 203 ff.
85. B Rothstein, Att administrera välfärdsstaten: några lärdomar från Gustav Möller, i Arkiv 

för studier i arbetarrörelsens historia, nr 36-37, s 75 och 81.
86. Prop 1961:45 s 204.

Försäkringsdomstolen84 blev alltså en gemensam högsta instans för social
försäkringen. Man hade från statligt håll så småningom funnit det nödvändigt 
att skapa garantier för en enhetlig rättstillämpning. En gemensam överinstans 
ansågs nödvändig för att förverkliga en sådan. Detta synsätt hade under tidi
gare decennier inte varit särskilt framträdande. Snarare hade ett visst motstånd 
förelegat mot att alltför mycket rättsliggöra socialförsäkringarna. Staten öns
kade länge behålla det totala inflytandet över dem och inte släppa någon del 
av ”makten” till juristerna.85 Gustav Möllers uppfattning härom hade länge 
levat kvar. Men nu menade man att eftersom utrymmet ”för en till viss grad 
subjektivt färgad behovsprövning av förmånerna minskats, har ärendenas 
rättsliga karaktär framträtt tydligare”.86 Men också den enskildes rättssäker
het beaktades. Eftersom både förmåner och avgifter hade kommit att spela en 
allt större roll för den enskildes ekonomi, var det viktigt att vederbörande hade 
möjlighet att överklaga till domstol. Detta gällde alla. Man framhöll uttryck-
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ligen att snart sagt alla medborgare under någon del av sitt liv helt eller delvis 
var beroende av socialförsäkringen för sin försörjning.

I och med inrättandet av en domstol släppte staten ifrån sig en del av norm- 
givningen. Man fann det ofrånkomligt att lagstiftningen måste kompletteras 
med en i viss mån rättsskapande praxis. Denna utfyllnad av lagen skulle bestå 
i ”fasta och konsekventa regler, som är väl ägnade att bidraga till ett förverk
ligande av lagstiftningens syften”.87

87. Prop 1961:45 s 204.
88. Prop 1961:45 s 205.

Frågan huruvida den redan existerande regeringsrätten såsom en allmän 
högsta förvaltningsdomstol skulle vara slutinstans också i socialförsäkrings- 
mål hade avvisats på ett tämligen lättvindigt sätt av departementschefen. Be- 
svärssakkunniga hade närmare utvecklat denna uppfattning med utgångs
punkt i tanken att regeringsrätten, såsom avsikten var vid dess tillkomst 1909, 
borde utvecklas till en allmän högsta förvaltningsdomstol. Detta skulle kunna 
förverkligas om man införde generella regler om fullföljdsbegränsning samti
digt som dess kompetensområde utvidgades. Men departementschefen mena
de att praktiska skäl talade emot detta. Den stora gruppen socialförsäkrings- 
mål skulle sannolikt framtvinga både en ökning av antalet regeringsråd och 
särskilda förtursregler för de brådskande socialförsäkringsmålen, något som 
departementschefen fann mindre lämpligt och som måhända kunde inverka 
menligt på andra målgrupper. Man skulle också få svårigheter att knyta med
icinsk expertis till regeringsrätten, en invändning som aldrig motiverades.88

Innan tillkomsten av försäkringsdomstolen hade beslut av pensionsstyrel- 
sen och riksförsäkringsanstalten som överklagats till Kung. Maj:t varit före
mål för en fullföljdsbegränsning. Den var konstruerad så att det var dessa 
myndigheter själva som prövade och fattade beslut om tillstånd att fullfölja ta
lan hos Kungl Maj:t. Departementschefen motsatte sig dock införandet av full- 
följdsbegränsande regler till försäkringsdomstolen. Staten fann det vara ett be- 
hjärtansvärt önskemål att alla som inte var nöjda med de lägre instansernas 
beslut skulle få tillfälle att få sin sak prövad. Försäkringsdomstolen skulle vara 
en hela folkets domstol.

Att domstolen var en hela folkets angelägenhet visade sig också i domsto
lens sammansättning. Från statligt håll önskade man ett inslag av lekmän vid 
sidan av de heltidsanställda juristdomarna men tog avstånd från att dessa skul
le representera arbetsmarknadens parter och utses bland organisationer som 
företrädde vissa samhällsgrupper med sinsemellan motstridiga eller konkurre
rande intressen. Det viktiga var att domstolen tillfördes allmänhetens erfaren
het och insikter. Det var också viktigt med särskild kunskap om hur arbets
marknaden fungerade. Kungl Maj:t valde att förordna lekmannaledamöterna 
utan föregående förslag av intresseorganisationer eller andra. Staten överläm
nade alltså en del av den normskapande verksamheten på socialförsäkrings
området direkt i medborgarnas händer.

Redan efter förhållandevis kort tid visade det sig att domstolen var överbe-
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lastad. Balansen av oavgjorda mål var snart något mindre än ett års målav
verkning. Tillflödet av mål till försäkringsdomstolen hade ökat kontinuerligt 
från 1962 till 1964 men avtagit under år 1965.89

89. SOU 1966:70 s 285.
90. SOU 1966:70 s 285 f.

* 1.7.-31.12

Mål i försäkringsdomstolen 1961-1965

År Inkomna mål Avgjorda mål Balans

1961* 456 102 354
1962 812 652 514
1963 988 707 795
1964 1 275 933 1 137
1965 1 081 1 185 1 033

En år 1964 skedd utökning av antalet lagfarna ledamöter i domstolen från det 
ursprungliga antalet fyra till fem ledde uppenbarligen till större arbetskapaci
tet. Avverkningstakten under de första verksamhetsåren kom sannolikt att bli 
lägre än den på sikt normala genom att domstolen i begynnelseskedet fick 
ägna mycket tid åt praxisutbildning.90

Försäkringsdomstolens kompetens bestämdes genom fullföljdsreglerna i 
den försäkringsrättsliga lagstiftningen, medan organisationen reglerades i för- 
säkringsdomstolslagen. Domstolen fick sitt säte i Stockholm, men sammanträ
de kunde hållas på annan ort om det av särskilda skäl ansågs nödvändigt. Le
damöterna var alltså dels lagfarna, dels icke lagfarna. De lagfarna ledamöterna 
utnämndes av Kungl Maj:t och utgjordes av en president och minst fyra för- 
säkringsdomare. Minst fyra icke lagfarna ledamöter skulle finnas, och sådana 
ledamöter jämte ersättare för dem förordnades av Kungl Maj:t för fyra år i 
sänder. För domförhet fordrades närvaro av tre lagfarna och två andra leda
möter. Plenum kunde hållas i mål, då fråga uppkommit av betydelse för enhet
lig lagtolkning eller rättstillämpning. Kungl Maj:t förordnade, efter försäk
ringsdomstolens hörande, särskilda sakkunniga i medicinska frågor. Det kun
de röra sig om cirka tio läkare förordnade att tillhandagå försäkringsdom
stolen med utlåtanden. Likaledes efter hörande av domstolen förordnade 
Kungl Maj:t föredragande, vilka hämtades utanför domstolens egen personal.

När det gällde förfarandet i försäkringsdomstolen fanns dessa bestämmelser 
i försäkringsdomstolslagen. Där fastslogs såsom huvudprincip att proceduren 
skulle vara skriftlig. Försäkringsdomstolen kunde dock förordna om muntlig 
handläggning, ifall den fann lämpligt att part eller annan hördes muntligen. 
Muntlig procedur var mycket sällsynt. Försäkringsdomstolen hade att verka 
för att utredningen blev så fullständig som med hänsyn till målets beskaffenhet 
erfordrades. Domstolen hade också att föranstalta om bevisning. Beträffande 
bevisning, förfarandet i övrigt och omröstning hänvisade försäkringsdom-
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stolslagen till rättegångsbalkens bestämmelser. Om försäkringsdomstolens be
slut föreskrevs att de skulle grundas på vad handlingarna innehöll och vad el
jest förekommit. Härigenom markerades, att eventuell muntlig handläggning 
endast syftade till att fullständiga förefintligt skriftligt material.91

91. SOU 1966:70 s 207 f.
92. Prop 1961:45 s 214.

Ytterligare en omständighet vad gällde domstolens verksamhetsformer för
tjänar att påpekas. Den rörde det faktum att den enskilde till en början inte 
hade möjlighet att få ersättning för rättegångskostnader. Utgångspunkten för 
detta var att staten menade att det var oberättigat att ställa alltför stora krav 
på vederbörandes processföring i försäkringsdomstolen. För att den enskildes 
rättsskydd skulle bli tillgodosett måste domstolens processledning vara desto 
aktivare. Domstolen fick ett större ansvar för att utredningen i målen blev full
ständig och rättvisande än vad en allmän domstol vanligen hade.

En annan viktig rättsstatlig fråga rörde bevakandet av det allmännas intresse 
i socialförsäkringsprocessen. Medan administrationsnämnden hade velat lösa 
detta problem genom att tillägga det organ som beslutade i första instans be- 
svärsrätt, hade besvärssakkunniga förordat ett ombud för det allmänna i soci- 
alförsäkringsmål. Vikten av att processen vid domstolen anordnades som ett 
förfarande med två motstående parter poängterades från flera håll. Utredningen 
skulle bli fullständigare och domstolen få ett säkrare underlag att bygga sina 
avgöranden på. Dessutom kunde det allmänna på ett verksamt sätt bidra till 
att skapa en tillförlitlig och vägledande praxis på socialförsäkringarnas område.

Från statligt håll poängterade man också nödvändigheten av en särskild re
presentant för det allmänna åtminstone i högsta instans. Det var ett statligt in
tresse att prejudicerande frågor inom socialförsäkringen kunde underställas 
domstolen av andra än enskilda parter. En partsrepresentant för det allmänna 
(staten) ansågs kunna skapa en tillförlitlig och vägledande praxis på socialför
säkringens område. Ändå backade man från statligt håll i denna mycket vikti
ga rättsstatliga fråga.

”Emellertid kan betänkligheter resas mot att i dagens läge ta ett sådant steg utan en 
närmare undersökning rörande vilka konsekvenser i olika avseenden, som det skulle 
föra med sig. Det synes svårt att på nuvarande stadium med större grad av säkerhet 
överblicka hur ett sådant partsförfarande skulle gestalta sig i praktiken. Jag finner 
mig fördenskull inte beredd att nu föreslå införande av en särskild partsrepresenta- 
tion för det allmänna. Denna fråga bör dock lämpligen tagas upp vid ett senare till
fälle, sedan större erfarenhet angående besvärsförfarandets funktion inom det nya 
socialförsäkringssystemet vunnits.

Om jag inte nu vill förorda en särskild representant för det allmänna finner jag 
mig dock böra föreslå andra, mindre ingripande åtgärder som är ägnade att till en 
del fylla samma syfte. Vad jag härvidlag tänker mig är införande av möjligheter för 
riksförsäkringsverket att underställa sina avgöranden försäkringsdomstolens pröv
ning. Genom en sådan anordning skulle yppas möjlighet att inhämta domstolens 
mening i exempelvis fail av prejudicerande betydelse eller där tveksamhet yppat sig 
- måhända dokumenterad genom skiljaktiga meningar - angående en frågas rätta 
bedömning.”92
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Någon obligatorisk tvåpartsprocess med ett ombud för det allmänna blev det 
sålunda inte, men riksförsäkringsverket erhöll följaktligen möjligheter att un
derställa sina avgöranden försä k ringsdomstolens prövning, om det för en en
hetlig lagtolkning eller rättstillämpning var av synnerlig vikt att saken 
prövades i högsta instans. Staten var alltså mån om att inte helt släppa prax
isbildningen.

1.6.3 Finansieringsaktörerna
Den obligatoriska sjukförsäkringen inkluderande moderskapsförsäkringen fi
nansierades genom sjukförsäkringsavgifter från de allmänna sjukkassornas el
ler försäkringskassornas medlemmar, arbetsgivarbidrag från arbetsgivarna 
och statsbidrag från staten. Som ovan framkommit hade man under den frivil
liga sjukförsäkringens historia lagt stor vikt vid att försäkringen skulle vara en 
hjälp till självhjälp. Detta innebar att den försäkrade genom avgifterna skulle 
tvingas att spara för framtiden. Eftersom de som verkligen behövde försäk
ringen inte hade råd med detta sparande, fann staten sig föranlåten att i ökan
de omfattning gå över till statlig finansiering med skattemedel.

”Fullt genomfört skulle detta innebära att försäkringsavgifterna betalas som en del 
av kronoskatten och alltså efter ekonomisk bärkraft i stället för efter personlig risk 
som i den privata försäkringsverksamheten. I och med att socialförsäkringarna om
fattar hela folket, har ju dess representanter rätt att bestämma avgifterna efter de 
riktlinjer de finner lämpligast, utan att man därför behöver säga att de frångått för- 
säkringsprinciperna. Man behöver då inte heller samla upp avgifter i fonder efter
som man ju alltid har möjlighet att ta ut vad som behövs i form av skatter eller höjda 
avgifter.”93

När det gällde erläggande av sjukförsäkringsavgiften från den försäkrade be
stod den av tre delmoment, nämligen avgifter för att få sjukvård, avgifter för 
att få en s k grundsjukpenning respektive grundpenning från mödraförsäk- 
ringen samt avgifter för att få tiiläggssjukpenning respektive tilläggspenning 
från mödraförsäkringen. De två förstnämnda var lika för alla försäkrade, 
medan de sistnämnda var lika stora för försäkrade som tillhörde samma sjuk
penningklass och var avvägda i förhållande till storleken av tilläggssjukpen- 
ningen inom varje sjukpenningklass. Personer som var över 67 år och de som 
hade en årsinkomst under 1 200 kr var befriade från avgifter. Arbetsgivarbi
drag utgick vid tillkomsten av 1962 års lag om allmän försäkring med 1,14 % 
och fördelades mellan centralsjukkassorna. Staten hade dock rätt att bestäm
ma att en viss del av bidragen fonderades.

Statens bidrag till de allmänna sjukkassorna utgick i form av sjukhjälpsbi- 
drag, bidrag till moderskapshjälp, medlemsbidrag, avgiftslindringsbidrag och 
avgiftsersättningsbidrag. Sjukhjälpsbidraget och bidraget till moderskapshjälp 
täckte 50 %, i vissa fall 75 % av kassans utgifter med undantag för tiiläggs
sjukpenning och tilläggspenning. Medlemsbidraget utgick med ett visst belopp

93. Å Elmér, Från Fattigsverige till välfärdsstaten, 1963, s 124.
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för varje medlem i kassan (4:50 kr), medan avgiftslindringsbidraget och av- 
giftsersättningsbidraget var en kompensation till kassan, då den försäkrade 
hade fått nedsättning av sin sjukförsäkringsavgift eller inte kunnat betala den
na.

Sammanfattningsvis kan konstateras att staten stod för merparten av kost
naderna för sjukförsäkringen.

1.6.4 Sammanfattning
Den allmänna sjukförsäkringen kom fr o m 1955 att bedrivas av de allmänna 
sjukkassorna som försäkringsgivare. Från att ha varit privaträttsliga subjekt 
intog de ställning som offentligrättsliga juridiska personer men var inga statli
ga organ, trots att sjukförsäkringsverksamheten fick betraktas som en statlig 
uppgift. Redan 1961 diskuterades frågan om kassornas juridiska ställning. 
Mycket ansågs tala för att de blev statliga myndigheter, men man valde att 
återkomma i frågan, något som gjorts flera gånger utan att något förstatligan
de gjorts.

Sjukkassorna kom dock att indelas i centrala sjukkassor som utgjordes av 
ett landstingskommunalt område och lokala sjukkassor omfattande en eller 
flera kommuner. Detta innebar samtidigt att lokalsjukkassorna upphörde att 
vara försäkringsorgan. Staten betonade det folkliga inslaget som viktigt, var
för lokal förankring ansågs nödvändig. Styrelserna för de lokala och centrala 
kassorna präglades av lokal respektive regional förankring. Från och med 
1963 ändrades kassornas benämning till allmänna försäkringskassor.

Om nu inte kassorna var statliga organ kunde staten styra sjuk- och moder- 
skapsförsäkringarna genom riksförsäkringsverket, som hade både en tillsyns- 
och en besvärsfunktion. Genom den statliga tillsyn som verket utövade över 
kassorna, kom staten ändå att sätta sin prägel på dessa. Förläggandet av en be- 
svärsavdelning till en statlig myndighet förstärkte ytterligare det statliga infly
tandet över sjuk- och moderskapsförsäkringarna.

Försäkringsdomstolen inrättades 1961 och hade till uppgift att pröva de 
sjuk- och moderskapsförsäkringsärenden hos riksförsäkringsverket som över
klagats till domstolen. Det får betecknas som sent att domstolsprövning blev 
möjlig på socialförsäkringsområdet först in på 1960-talet, men det hängde 
samman med den socialdemokratiska oviljan att rättsliggöra de statliga för
säkringarna. Domstolen skulle vara ”en hela folkets angelägenhet”, vilket av
speglades i sammansättning och tillflöde av mål. Dess kompetens bestämdes 
genom fullföljdsreglerna i den försäkringsrättsliga lagstiftningen, medan orga
nisationen reglerades i en försäkringsdomstolslag. Proceduren var skriftlig. 
Den enskilde hade till en början ingen möjlighet att få ersättning för sina 
rättegångskostnader. Skälet var att den enskildes rättsskydd skulle bli tillgo
dosett genom domstolens aktiva processledning, vilket lade ett större ansvar 
på domstolen än vad en allmän domstol hade. Frågan om en partsrepresen
tant för staten i socialförsäkringsmål diskuterades mycket. En sådan infördes 
inte 1961, men riksförsäkringsverket fick möjligheter att underställa sina av-
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göranden försäkringsdomstolens prövning om det var av vikt ur prejudikat
synvinkel.

Statens inflytande över sjuk- och moderskapsförsäkringarna yttrade sig 
också i att staten stod för merparten av kostnaderna för försäkringarna.



2 Försäkringsskydd under 1970- 
och 80-talen

2.1 Bakgrund
Innehållet i och konstruktionen av reglerna om sjuk- och moderskapsförsäk- 
ring utvisade i början av 1970-talet en tydlig strävan hos staten att skapa väl
färd, genom att staten skyddade den enskilde mot olika slags risker. Materiella 
förbättringar i de båda välfärdssystemen hade kontinuerligt skett under peri
oden 1950-1970. Reformer och förändringar i rättstillämpningen under de 
båda följande decennierna gav dock vid handen att det statliga välfärdsutrym- 
met inte var till fullo ianspråktaget under försäkringarnas första årtionden. 
Den ekonomiska expansionen bidrog givetvis till att staten ansåg sig ha råd att 
bygga ut försäkringarna rätt ordentligt även under denna tid. Tunga och kost
nadskrävande reformer som inträffade under första hälften av 1970-talet var 
en följd av att staten menade att ekonomiskt utrymme härför fanns. Först i och 
med oljekrisen 1975 blev man dock allmänt varse att de ekonomiskt goda ti
derna delvis hade förändrats.

Den formella rättssäkerheten hade utvecklats mycket under 1950-talen 
men här kvarstod mycket att göra. Förfarandereglering och överprövningssys- 
tem uppfyllde inte de rättssäkerhetskrav som ställdes på andra rättsområden, 
mycket beroende på den syn som staten själv hade på dessa frågor. Under 
1970- och 80-talen kom staten att inta ett annat förhållningssätt härtill och 
flera stora förfarandereformer skedde, som i hög grad påverkade den statliga 
styrningen av sjuk- och moderskaps- eller föräldraförsäkringarna.

I avdelning I ovan har framkommit att under större delen av 1950- och 60- 
talen hade förvaltningsrättsskipningen blivit föremål för ett flertal utredningar 
som inte ledde till något resultat under dessa decennier. Först 1971 trädde en 
samlad förvaltningslagstiftning i kraft. Denna kom att påverka även socialför
säkringsrätten. Ändå kan det göras gällande att 1971 års förvaltningsrättsre- 
form endast i begränsad utsträckning kom att beröra besvärsprövningen inom 
socialförsäkringen. I förhållande till vad som gällde på jämförbara områden 
framstod besvärsprövningen inom socialförsäkringen som i vissa hänseenden 
mindre utvecklad. Med hänsyn till den utomordentliga betydelse som social
försäkringen kommit att få, ansåg staten att det var viktigt med en översyn av 
socialförsäkringens besvärsorganisation och att en rimlig utgångspunkt för en 
sådan var, att besvärsprövningen inom socialförsäkringen skulle kunna hålla 
minst samma standard som förvaltningsrättsskipningen i övrigt. En stor del av 
detta kapitel kommer att belysa denna utveckling.
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I början av 1960-talet hade visserligen en genomgripande förändring av so
cialförsäkringens organisation ägt rum, för vilken redogjorts ovan. I olika 
etapper skapades då såväl administrationen i första instans som besvärsorga- 
nisationen. Sålunda sammanslogs den 1 juli 1961 de båda centrala ämbetsver
ken pensionsstyrelsen och riksförsäkringsanstalten till ett verk, riksförsäk
ringsverket. Det nya ämbetsverket fick en särskild besvärsavdelning, som hade 
att pröva besvär över beslut av de lokala organen på socialförsäkringens om
råde. På grund av att riksförsäkringsverket samtidigt var tillsynsmyndighet i 
förhållande till de lokala organen fick verket rätt att ta upp ärenden till pröv
ning även utan att besvär hade anförts.

Samtidigt med att riksförsäkringsverket bildades tillkom försäkringsdom- 
stolen som högsta besvärsinstans inom socialförsäkringen.

Även i fråga om administrationen i första instans skedde olika förändring
ar. Den 1 januari 1962 upphörde lokalsjukkassorna att vara försäkringsorgan 
och ombildades till lokalkontor för centralsjukkassorna. Dessa kassor blev 
den 1 januari 1963 lokalorgan även för folkpensioneringen och tilläggspensio
neringen. Kassornas benämning ändrades då till allmänna försäkringskassor.

Det var inte bara i fråga om administrationen som en samordning ägde rum 
i början av 1960-talet. Vid 1962 års riksdag antogs den ännu gällande lagen 
om allmän försäkring. Denna lag innebar att sjuk- och moderskapsförsäkring- 
en, folkpensioneringen och tilläggspensioneringen fr o m den 1 januari 1963 
sammanfördes i en lag till ett enhetligt system, som gav den enskilde skydd mot 
inkomstbortfall vid sjukdom och barnsbörd, ålderdom, invaliditet och försör- 
jarens frånfälle. Den nya lagen om allmän försäkring innebar inte enbart en 
författningsmässig samordning utan medförde också åtskilliga materiella ny
heter. Sålunda höjdes grundsjukpenningen, och även företagare anslöts till 
försäkringen för tilläggssjukpenning. Moderskapsförsäkringen förbättrades. 
Från och med den 1 januari 1967 genomfördes en betydelsefull reform av 
sjukpenningförsäkringen. Bland annat avskaffades i princip karensdagssyste- 
met. Vidare höjdes sjukpenningbeloppen, och antalet sjukpenningklasser, som 
den försäkrade kunde vara placerad i beroende på inkomstens storlek, 
utökades väsentligt.1

I och med den utveckling som skett under 1950-60-talen kan man säga att 
sjukpenningförsäkringen kommit att få sin något så när fasta form. De änd
ringar i lagtexten som skedde under 1970-80-talen rörde framför allt kompen- 
sationsreglerna och deras utformning. I de materiella villkoren för rätt till 
sjukpenning, dvs sjukdom och arbetsoförmåga skedde inga regelförändringar. 
Däremot skedde en mycket intressant utveckling av dessa rättsliga villkor i till- 
lämpningen fram till nästa periods början, dvs början av 1990-talet. Jag kom
mer att ge en fördjupad framställning av innehållet i dessa begrepp. Denna ge
nomgång innefattar den rättsutveckling som skett under 1970- och 80-talen

1. Sjukförsäkringens regler om läkarvårdsersättning ändrades radikalt genom den s k sjukro- 
norsreformen, som genomfördes fr o m den 1 januari 1970. Till denna återkommer jag nedan i 
avdelning IV.
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och som lett fram till den innebörd rekvisiten kommit att erhålla i slutet av 
1980-talet och början av 1990-talet. Redogörelsen härom mynnar ut i en dis
kussion om försäkringskassornas rehabiliteringsansvar. Detta ansvar hade 
kommit att diskuteras mycket under den senare delen av 1980-talet och nya 
tankar härom kom att göra sig gällande.

Nedan kommer också att beröras den rättsutveckling som sjukpenningför
säkringen kom att gå till mötes under 1970- och 80-talen i form av en omkon
struktion från sjukpenningklasser till sjukpenninggrundande inkomst. Grund
dragen i reglerna om sjukpenninggrundande inkomst kom att bli långvarigt 
bestående och är i stora delar fortfarande gällande. Men ganska snart upp
täckte man negativa effekter för vissa försäkrade, varför kompensationssyste
met redan i slutet av 1970-talet ånyo blev föremål för översyn. Ett sjuklöne
system där arbetsgivaren kom att spela en betydelsefull roll skapades. Vilken 
betydelse detta fick för den statliga styrningen av försäkringen återkommer jag 
till nedan.

2.2 Försäkringskostnader och 
måltillströmning

Innan jag går in på statens uppfattning om hur reglerna om inkomstbortfalls- 
kompensation skulle gestalta sig under 1970- och 80-talen, presenteras några 
siffror som utvisar dels ökningen av försäkringskostnaderna, dels den ökade 
måltillströmningen till riksförsäkringsverkets besvärsavdelning och till försäk- 
ringsdomstolen. Båda sifferkategorierna visar den stora samhälleliga betydelse 
som socialförsäkringarna, inte minst sjukförsäkringen, fått under de gångna 
decennierna. Under år 1975 uppgick den allmänna försäkringens utgifter till i 
runda tal 35 000 miljoner kr, varav ca 14 000 miljoner kr för sjukförsäkring
en. Kostnaderna för sjukpenning uppgick till ca 8 500 miljoner kr. Motsva
rande tal för år 1965 var ca 2 100 miljoner kr för sjukförsäkringen eller totalt 
knappt 7 000 miljoner kr. Mellan åren 1960 och 1974 ökade den allmänna 
försäkringens andel av bruttonationalprodukten från 5,8 till 16,1 %. Samti
digt ökade den del av det totala beloppet för privat konsumtion i landet som 
kom från socialförsäkringen från 8,8 till 22,3 %.2

Tillströmningen av mål och ärenden till försäkringsdomstolen och riksför
säkringsverkets besvärsavdelning hade mer än fördubblats under åren 1965- 
1975, för domstolens del från knappt 1 100 mål år 1965 till drygt 2 400 år 
1975 och för besvärsavdelningens del från drygt 5 000 ärenden år 1965 till ca 
10 500 år 1975. Tidvis hade detta lett till oroväckande balansökningar. Vad 
gällde antalet besvärsärenden utgjorde besvär i fråga om sjukvårdsersättning 
endast några få procent av det totala ärendeantalet. Av dessa få procent avsåg 
merparten ärenden rörande resekostnad. Ärenden angående sjukpenning och

2. SOU 1976:53 s 65.
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sjukpenninggrundande inkomst var betydligt mer frekventa inom socialför
säkringens besvärsorganisation. Sålunda uppgick dessa ärenden till omkring 
en tredjedel av det totala ärendeantalet på riksförsäkringsverkets besvärsav- 
delning och till ungefär en femtedel av målantalet i försäkringsdomstolen.3

3. SOU 1976:53 s 65 f.
4. SOU 1976:53, Bilaga l,s 191.
5. SOU 1976:53, Bilaga 1, s 191.

Utvecklingen av det totala ärendeantalet på riksförsäkrings
verkets BESVÄRSAVDELNING SAMT ANTALET INKOMNA SJUKFÖRSÄKRINGS- 
ÄRENDEN4

År Inkomna Avgjorda Balans 31.12 Sjukförsäkring
ärenden ärenden

1965 5 485 5 524 1 814 2 180
1966 5 085 5 329 1 570 2 239
1967 6 485 5 917 2 138 3 210
1968 6 963 6 965 2 136 3 509
1969 8 177 7 759 2 554 3 509
1970 9 323 8 902 1 975 3 956
1971 10 554 8 729 3 800 4 572
1972 10113 9 610 4 303 5 151
1973 9 962 10 835 3 430 4 831
1974 10 724 10 833 3 321 5 290
1975 10 524 10 835 3 010 5 075

Målutvecklingen i försäkringsdomstolen5

År Inkomna ärenden Avgjorda ärenden Balans 31.12

1965 1 081 1 185 1 038
1966 1 148 1 477 709
1967 1 361 1 377 695
1968 1 628 1 250 1 073
1969 1 593 1 563 1 103
1970 1 786 1 870 1 019
1971 1 770 1 557 1 232
1972 2 068 2 180 1 120
1973 2 124 2 227 1 017
1974 2 122 2 112 1 027
1975 2 437 2 186 1 278
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2.3 Den statliga sjukpenningförsäkringen
I detta avsnitt skall tre frågeställningar tas upp, nämligen hur utvecklingen av 
kompensation för inkomstbortfall har gestaltat sig, förändringar i begreppen 
sjukdom och arbetsoförmåga samt försäkringskassornas utökade rehabilite
ringsansvar.

2.3.1 Kompensation för inkomstbortfall

2.3.1.1 Inledning
Under 1973 beslutade staten om åtskilliga reformer på socialförsäkringens 
område. Sålunda skedde en omkonstruktion av sjukpenningförsäkringen, så 
att det tidigare systemet med sjukpenningklasser fr o m år 1974 ersattes av en 
ordning med sjukpenninggrundande inkomst, som direkt anknöt til! den in
komst av förvärvsarbete som sjukpenningen skulle ersätta. Sjukpenningförmå
nen gjordes vidare skattepliktig och pensionsgrundande. Genom denna för
ändring synliggjordes statens syfte med sjukpenningförsäkringen på ett myck
et tydligt sätt, nämligen att utgöra en fortsättning på löneförmånen.

I samband med att inskrivning skedde hos allmän försäkringskassa skulle 
den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst fastställas. Sjukpenning
grundande inkomst var den inkomst i pengar eller naturaförmåner i form av 
kost eller bostad som en försäkrad kunde antas komma ett erhålla per år för 
eget arbete, antingen som arbetstagare (inkomst av anställning) eller på an
nan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). Vid beräkningen av den sjuk
penninggrundande inkomsten bortsåg försäkringskassan från inkomst av an
ställning och annat förvärvsarbete i den mån summan därav översteg 7,5 
gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet (9 700 kr vid ingången av 
år 1976). Den av försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande in
komsten ändrades bl a om den försäkrades inkomstförhållanden genomgick 
förändringar.

I den konkreta situationen erhöll den försäkrade hel sjukpenning för dag 
med 90 % av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 
365. För hemmamake utgick sjukpenningen 8 kr för dag (se nedan). För att 
sjukpenning skulle utgå krävdes en sjukdom som förorsakade nedsättning av 
arbetsförmågan med minst hälften (om begreppen sjukdom och arbetsoförmå
ga, se nedan).

Nedan skall först begreppet förvärvsarbete undersökas innan jag går in på 
konstruktionen av den sjukpenninggrundande inkomsten. Förutsättningarna 
för kompensation enligt den kalenderdags- respektive den timberäknade me
toden skall undersökas liksom övergången till sjuklön.
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2.3.1.2 Förvärvsarbets- och arbetstagarbegreppen
För att erhålla en sjukpenninggrundande inkomst (se nedan) krävdes att den 
försäkrade hade en förvärvsinkomst av förvärvsarbete. Lagtext och lagförar
beten innehöll ingen definition av begreppet förvärvsarbete.6 Det fanns inte 
heller någon allmän lagstiftning om förvärvsarbetsavtal, i vilken närmare an
gavs innebörden av förvärvsarbete, tjänst, anställning, arbetstagare, arbetsgi
vare m m. Det torde dock i de flesta situationer inte ha medfört några större 
svårigheter att särskilja förvärvsarbete från icke förvärvsarbete, om man med 
det förra avsåg betalt arbete och det senare icke betalt arbete.7 Gränsdragning
en mellan arbetstagare och andra förvärvsarbetande kunde däremot vara svå
rare att göra.

6. Se A Lundberg - E Malm, Hitta rätt i allmän försäkring, 1974, s 22.
7. Se min bok Sjukpenninggrundande inkomst, 1985, s 44 f not 2.
8. I A Lundberg - E Malm, Hitta rätt i allmän försäkring, 1974, s 25 framhölls att man ibland 

hos allmänheten mötte uppfattningen att begreppet ”anställd” var mera begränsat än begreppet 
”arbetstagare". Därvid reserverades begreppet ”anställd” för fall då det var fråga om fast anställ
ning eller en huvudsyssla. Inom socialförsäkringen hade de båda begreppen samma innebörd och 
man kunde vara anställd eller arbetstagare även om det gällde ett tillfälligt arbete eller en bisyssla.

9. 2 LU 1962:27 och SOU 1975:1 s 721 f.

1 rättspraxis hade målen rörande arbetstagarbegreppet under 1970-talet 
och därefter främst gällt frågan att undgå arbetsgivaravgift. I lagförarbeten 
under denna tidsperiod framhölls att det inte längre fanns någon skillnad mel
lan det civilrättsliga och det socialförsäkringsrättsliga arbetstagarbegreppet. 
Metoden att avgöra om någon var arbetstagare8 eller inte genom en samlad be
dömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet hade dock inte inne
burit en enkel summering av antalet faktorer som pekade i den ena eller andra 
riktningen. Olika omständigheter hade tillmätts olika vikt, och något meka
niskt hänsynstagande till att en viss eller vissa omständigheter faktiskt varit för 
handen eller ej varit för handen hade det inte varit fråga om.9

2.3.1.3 Sjukpenninggrundande inkomst
De reformer av socialförsäkringen, som genomförts efter det att klassplace- 
ringssystemet infördes, bl a den successiva utbyggnaden av sjukpenningskalan 
med allt större sjukpenningbelopp och högre kompensationsnivå förändrade 
de ursprungliga förutsättningarna för systemet. Skattens andel av förvärvsin
komsten hade också blivit större, som en följd av inkomstutvecklingen och i 
fråga om kommunalskatten på grund av inträffade höjningar av de kommu
nala utdebiteringarna. Dessa höjningar och den statliga inkomstskattens pro- 
gressivitet kom att accentuera svagheterna i klassplaceringssystemet när fråga 
uppkom om att göra sjukpenningen beskattningsbar. Den ojämnhet i kompen
sationsgraden mellan olika inkomster i samma sjukpenningklass och närlig
gande inkomster i olika klasser, som var en del av konstruktionen i det scha- 
bloniserade klassplaceringssystemet, skärptes särskilt i de högre sjukpenning
klasserna. Som riktpunkt för obeskattad sjukpenning gällde, att den skulle ge
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omkring 80 % kompensation för inkomstbortfallet under sjuktiden. Den sjuke 
fick dessutom en ytterligare kompensation i form av skatteåterbäring vid den 
slutliga skatteavräkningen. Vid ett införande av beskattad sjukpenning skulle 
möjligheter öppnas att göra den totala kompensationen tillgänglig redan under 
sjuktiden. Med hänsyn härtill befanns en förstärkning av kompensationsnivån 
inom sjukförsäkringen vara befogad. En kompensationsnivå på 90 % av in
komstbortfallet ansåg staten försvarbar från samhällsekonomisk synpunkt.

År 1972 publicerade sjukpenningutredningen sitt betänkande ”Beskattade 
förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m m.”10 Frågan om beskattning av 
sjukpenning hade som framkommit tidigare diskuterats i samband med utök
ning av antalet sjukpenningklasser och höjning av ersättningens kompensa
tionsgrad.11 I direktiven till sjukpenningutredningen angavs att en skatteplik
tig sjukpenning förutsatte höjt sjukpenningbelopp, varvid sjukpenningen skul
le bli mer jämförbar med sjuklön.

10. SOU 1972:60.
11. Prop 1966:113.
12. SOU 1972:60 s 11.

”Därigenom kan ges möilighet att skapa ökad jämlikhet mellan grupper som enbart 
har socialförsäkringen att lita till och andra grupper - främst tjänstemän - som upp
bär ersättning från arbetsgivaren vid sjukdom och olycksfall.”12

Detta syfte var av klar fördelningspolitisk natur. Beskattning av sjukpenning
förmånen skulle leda till rättvisa medan de grupper av försäkrade som hade 
sjuklön från sina arbetsgivare å ena sidan och dem som inte hade sådan sjuk
lön å andra sidan. Man varnade samtidigt för den risk för överkompensation 
som blev en följd av att den försäkrade under sjukdom uppbar sjuklön från 
arbetsgivare och försäkringsförmåner från annat håll eller att den försäkrade 
samtidigt uppbar förmåner från olika försäkringar. Önskan att undvika över
kompensation hade närmast ett resursfördelande innehåll men med tydliga 
styrpolitiska effekter. Ingen skulle lockas att sjukskriva sig av den anledningen 
att socialförmånerna framstod som särskilt fördelaktiga.

Stor vikt lades vid de i samband med en dylik omläggning uppkommande 
administrativa problemen. Det gällde frågor om databehandlingen, om företa
gens uppgifts- och uppbördsskyldighet, om schablonregler vid skatteavdrag på 
sjukpenningen och om arbetsgivareinträde. Kombinationen av beskattad ar
betsinkomst och skattefri ersättning vid bortfall av denna inkomst vållade ett 
av de centrala problemen i detta sammanhang.

En bärande tanke vid utformningen av försäkringen var att på något sätt 
anknyta förmånens storlek till det beräknade individuella inkomstbortfallet. 
Utredningen framhöll, att den som drabbades av sjukdom hade utgifter, som 
regelmässigt var anpassade efter arbetsinkomstens storlek. En hastig och dras
tisk omläggning av ekonomin genom nedskärning av utgifterna i samband 
med en sjukdomsperiod var i flertalet fall knappast möjlig.
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Vid utformningen av sjukpenningförsäkringen intog kompensationsprinci- 
pen en central plats på så sätt att ersättningen inom klassplaceringssystemets 
ram individuellt anpassades till beräknat inkomstbortfall.

Utredningen menade att den dåvarande metoden att bestämma den försäk
rades ersättning vid sjukdomsfall på grundval av en inplacering i viss sjukpen
ningklass inte var lämplig, något som framgått flera gånger ovan, eftersom 
kompensationsgraden varierade avsevärt inom varje klass liksom mellan de 
olika klasserna. Spridningen i kompensationsgrad utgjorde omkring 15 % i 
flertalet klasser, men det fanns också de, där spridningen översteg 20 %, ja 
tom inemot 30 %.

Genom att den försäkrades avgifter till sjukförsäkringen debiterades på 
grundval av klassplacering ansågs det nödvändigt att upprätthålla kravet på 
att klassändring inte fick ske under sjukdom. I annat fall skulle det ges möjlig
het till spekulation. Om ändring av sjukpenningklass fick ske vid insjuknan
det, skulle det nämligen vara möjligt att anmäla en låg inkomst och därmed bli 
placerad i en låg sjukpenningklass i syfte att hålla egenavgifterna nere. Skulle 
man bli sjuk, kunde man i samband därmed anmäla ökad inkomst och få hög
re sjukpenning.13

13. SOU 1972:60 s 111.
14. Prop 1973:46 s 96 f.

Undersökningar gav också vid handen, att de försäkrades klassplaceringar 
i stor utsträckning inte svarade mot de verkliga inkomstförhållandena. Anled
ningen härtill torde ha varit, att klassplaceringssystemet för sin funktion i så 
hög grad var beroende av inkomstanmälan från den enskilde.

Departementschefen i prop 1973:46 uttalade att genom utredningens för
slag att klassplaceringssystemet skulle avskaffas och sjukpenningen utgöra viss 
procentuell andel av den sjukpenninggrundande inkomsten undveks proble
men med varierande kompensationsgrader inom varje sjukpenningklass och 
en språngvis förändring av kompensationsgraden vid klassgränserna. Rättvi
seaspekterna lyftes fram som centrala.14 Sjukpenningen kom alltså att kom
pensera bortfallet av förvärvsinkomst med en för samtliga sjukpenningberät- 
tigade lika stor andel av den bortfallna inkomsten i och med att lagförslaget 
upphöjdes till lag med verkan fr o m den 1 januari 1974.

Det fanns i stort tre alternativ för beräkningen av den förvärvsinkomst som 
skulle ligga till grund för sjukpenning, nämligen 1) förvärvsinkomst under viss 
förfluten tid, t ex den senast taxerade inkomsten, 2) inkomsten vid sjukfallets 
inträdande och 3) den inkomst som den försäkrade kunde förväntas få under 
den närmaste tiden. Det tredje alternativet var det som kom att användas i 
Sverige.

Med sjukpenninggrundande inkomst avsågs fr o m år 1974 den inkomst i 
pengar eller naturaförmåner som den försäkrade kunde antas komma att få 
under tolv månader framöver antingen som arbetstagare eller på grund av an
nat förvärvsarbete. 90 % av denna inkomst skulle ersättas. Inkomsten måste 
uppgå till minst 4 500 kr. Denna kom senare under tidsperioden att öka till
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6 000 kr. Den sjukpenninggrundande inkomsten fick högst motsvara sju och 
en halv gånger basbeloppet vid årets början. Systemet byggde på att en viss års
inkomst i förväg anmäldes och registrerades samt att denna inkomst delades 
upp (periodiserades) över årets alla dagar, oberoende av hur den försäkrade 
arbetade.

90 % av den sålunda fastställda sjukpenninggrundande inkomsten divide
ndes med antalet dagar per år, dvs 365, varvid sjukpenningens storlek erhölls. 
Genom att antalet kalenderdagar utgjorde delningstalet kallades beräknings
sättet ”kalenderdagsmetoden”.

Huvudprincipen vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten 
innefattade som ovan framhållits ett prognosställande rörande den försäkra
des inkomst av förvärvsarbete ett år framåt i tiden räknat från tidpunkten för 
prognosställandet. Lagtext, förarbeten och rättstillämpning utvisade vilka 
omständigheter som skulle tillmätas relevans, då man ställde denna prognos. 
Det var fråga om omständigheter, beträffande vilka man vid beslutstillfället 
kunde fastslå, att de med en tämligen hög grad av sannolikhet skulle inträffa i 
framtiden, exempelvis framtida månatliga utbetalningar av lön från den för
säkrades arbetsgivare. Dessa var ofta avhängiga av faktiska omständigheter, 
som förelåg redan vid beslutstillfället. Om den försäkrade då hade en anställ
ning, från vilken den försäkrade uppbar en viss lön, var detta givetvis ett fak
tum, som hade stor betydelse vid prognosställandet avseende den försäkrades 
framtida inkomst. Även faktiska omständigheter som inträffat före beslutstill
fället hade många gånger stor betydelse vid fastställandet av framtida in
komst. Redan lagtexten gav vid handen att tidigare års taxerade inkomst kun
de tjäna som underlag vid fastställandet av en tänkt framtida inkomst. Detta 
gällde framför allt inkomst för en egenföretagare. Men även för att fastställa 
framtida anställningsinkomster kunde inkomstdeklarationen avseende tidiga
re år få betydelse, framför allt vid förvärvsavbrott. Av rättstillämpningen 
framgick också att, i mål som gått till högre instans, faktiska omständigheter, 
som hade legat i framtiden och som inte tillmätts betydelse eller ansetts bevi
sade med den grad av sannolikhet som krävts, då första instans prövade ären
det, men som hade inträffat vid beslutstillfället i högre instans, fått avgörande 
betydelse vid beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten i den 
högre instansen.

Var den försäkrade fast etablerad på arbetsmarknaden och hade en stadig
varande anställning, blev beräkningen av den sjukpenninggrundande inkom
sten förhållandevis enkel. Men om den försäkrade inte hade någon aktuell an
ställning, dvs ej förvärvsarbetade p g a arbetslöshet, studier, värnplikt, an- 
staltsvistelse, barnafödande och föräldraledighet, långvarig sjukdom eller 
pension, vilka faktiska omständigheter tillmättes då betydelse för beräkningen 
av den sjukpenninggrundande inkomsten? I lagen om allmän försäkring men 
också i riksförsäkringsverkets normgivning fanns15 regler om några av dessa 
förvärvsavbrottssituationer.

15. RFFS 1981:5.
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Den sjukpenninggrundande inkomsten var som framhållits som huvudregel 
konstruerad som en sjukpenninggrundande inkomst för inkomstbortfall. Ar- 
betsmarknadsanknytningen för den försäkrade var dock mycket viktig för be
räkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten, även då den försäkrade 
inte var aktuellt förvärvsarbetande. Anställningens varaktighet, anställningens 
omfång (heltid-deltid) och anställningsformen var faktorer, som hade betydel
se för att avgöra frågan om etablering i ett arbete eller i ett yrke. Arbetsetable- 
ringen hade nämligen en specifik betydelse för möjligheten att tillgodoräkna 
sig sjukpenninggrundande inkomst vid förvärvsavbrott. Om den försäkrade 
blivit arbetslös, studerade, gjorde förvärvsavbrott p g a havandeskap och/eller 
vård av barn, var långvarigt sjuk eller blivit pensionerad var den första förut
sättning, som måste vara uppfylld, att den försäkrade före förvärvsavbrottet 
varit arbetsetablerad. För rätten att behålla den sjukpenninggrundande in
komsten vid studier krävdes, att den försäkrade var etablerad i ett yrke, dvs 
varit verksam i detta yrke under minst ett år. Detta framgick av rättstillämp
ningen. Den arbetsetablering som krävdes för rätten att behålla den sjukpen
ninggrundande inkomsten vid förvärvsavbrott p g a havandeskap och vård av 
nyfött barn liksom vid arbetslöshet och långvarig sjukdom var, att den försäk
rade påbörjat en anställning av stadigvarande natur, då förvärvsavbrottet in
träffade.

Men räckte det för att den försäkrade skulle få tillgodoräkna sig en sjuk
penninggrundande inkomst under förvärvsavbrott, att den försäkrade tidigare 
varit arbetsetablerad? Det skulle i så fall innebära, att om man väl en gång 
förvärvat rätten till sjukpenninggrundande inkomst, man skulle behålla den
na, måhända oberoende av orsaken till förvärvsavbrottet. Även om detta be
rodde på någon av de ovan anförda orsakerna framgick av rättstillämpning
en, att ytterligare krav uppställts för rätten att behålla den sjukpenninggrun
dande inkomsten. Det viktigaste kravet för rätten att behålla den 
sjukpenninggrundande inkomsten var den försäkrades förvärvsavsikt. Detta 
krav gällde oberoende av orsaken till förvärvsavbrottet. Den försäkrades av
sikt att förvärvsarbeta efter förvärvsavbrottets upphörande torde således till
sammans med kravet på en tidigare arbetsetablering ha utgjort det rättsliga 
motivet till att låta den försäkrade behålla den sjukpenninggrundande inkom
sten även under förvärvsavbrott.

En sjukpenninggrundande inkomst bestående av en beräknad framtida in
komst innehöll dock vissa begränsningar. Begränsningarna bestod bl a däri, 
att sammanlagd förvärvsinkomst som ej uppgått till visst minsta belopp per år 
inte registrerades och att hänsyn inte togs till tillfälliga inkomständringar. Den 
minsta sjukpenninggrundande inkomst, som berättigade till sjukpenning hade 
blivit 6 000 kr per år (se ovan). Denna gräns medförde att ett stort antal per
soner som inte fått fastare anknytning till förvärvslivet, t ex feriearbetande stu
derande, inte fick någon inkomst registrerad. De drabbades ibland även av den 
andra begränsningen om att tillfälliga inkomster inte medräknades.16

16. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 88.
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Sedan den 1 december 1987 gällde ett nytt beräkningssätt för sjukpen
ning, den s k timberäknade metoden. I stället för den kalenderdagsberäknade 
metoden med 90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten delad med 
årets 365 dagar skulle delningstalet motsvara den försäkrades arbetstid under 
ett år, den s k årsarbetstiden. Dessutom gällde ett särskilt rekvisit för att få 
sjukpenning enligt den timberäknade metoden. För rätt till ersättning måste 
den försäkrade faktiskt ha avstått från förvärvsarbete. Ersättningsberättigad 
tid var endast den försäkrades ordinarie arbetstid. Det var också endast den 
försäkrades ordinarie arbetstid som skulle ingå i årsarbetstiden. Förvärvsar- 
betsrekvisitet och årsarbetstidsbegreppet utgjorde kärnan i den timberäknade 
metoden.

Avsikten med denna metod var att förbättra den försäkrades kompensa- 
tionsnivå vid korttidssjukdom. Den var därför tidsbegränsad och gällde endast 
för sjukfall som varade upp till 14 dagar och för de första 14 dagarna om sjuk
fallet varade längre tid. Varade sjukfallet längre tid än 14 dagar skulle sjuk
penning för tiden härefter kalenderdagsberäknas.17 De försäkrade som främst 
avsågs få en förbättrad ersättningsnivå var de som arbetade deltid eller i skift 
och de som var säsongs- eller feriearbetande.18

17. Denna tidsbegränsning gällde dock inte studerande.
18. Prop 1986/87:69 s 20.
19. Prop 1986/87:69 s 1.

Den timberäknade metoden omfattade endast försäkrade med sjukpen
ninggrundande inkomst av anställning. Hade den försäkrade inkomst både av 
anställning och som egen företagare tillämpades den timberäknade metoden 
på den sjukpenninggrundande inkomsten av anställning, medan den sjukpen
ninggrundande inkomsten från det egna företaget beräknades enligt den kalen
derdagsberäknade metoden. I vissa fall skulle dock sjukpenningen kalender- 
dagsberäknas trots att den försäkrade hade sjukpenninggrundande inkomst av 
anställning. Detta berodde på svårigheten att i en del situationer avgöra hur 
den försäkrade skulle ha arbetat. Detta gällde exempelvis när man var helt el
ler delvis arbetslös.

I prop 1986/87:69 om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och 
vid tillfällig vård av barn angavs att man ville ”komma tillrätta med brister vad 
gäller kompensationsnivån inom den obligatoriska sjukförsäkringen".19 Ge
nom en timberäknad sjukpenning "anpassas ersättningen till den ordinarie ar
betstid eller motsvarande normala arbetstid då den försäkrade skulle ha utfört 
förvärvsarbete om han inte hade blivit sjuk”.

De nya ersättningsreglernas syfte kunde alltså ses som statens vilja att för
stärka inkomstbortfallskompensationsprincipen. Det var dock inte alltid själv
klart att ett samband fanns mellan förvärvsarbetade dagar och förvärvsin
komst. Om den försäkrade exempelvis blev sjuk under en långhelg, t ex jul el
ler påsk, utgick ingen sjukpenning under denna tid. Eftersom långhelgen inte 
utgjorde förvärvsarbetad tid, utgick ingen sjukpenning. Enbart det faktum att 
den försäkrade p g a sin sjukdom gått miste om lön medförde inte rätt till sjuk-
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penning. Detta kunde dock ses som ett avsteg från inkomstbortfallskompen- 
sationsprincipen.

En annan grundläggande princip med rötter i socialvårdskommitténs be
tänkande var att sjukförsäkringens regler skulle gälla generellt för alla försäk
rade.20 Vid remissbehandlingen av arbetsgruppens förslag Ds S 1986:8 För
bättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn, fö
reslog några remissinstanser att de nya reglerna endast skulle gälla vissa 
kategorier av anställda. Departementschefen avslog detta just med hänvisning 
till ovannämnda princip.21

20. SOU 1944:15 s 134 f.
21. Prop 1986/87:69 s 26 och s 88 f.
22. Prop 1986/87:69 s 40.
23. Prop 1986/87:69 s 30 och 34.
24. Dnr 1978:56, tilläggsdirektiv till sjukpenningkommittén (S 1978:04) 1980-10-02.

Den timberäknade metoden innebar ändå en begränsning, eftersom den 
som framkommit endast gällde försäkrade med sjukpenninggrundande in
komst av anställning. De negativa konsekvenserna av det kalenderdagsberäk- 
nade systemet ansågs främst ha drabbat de anställda. Deras arbetstider var of
tast fastställda på förhand och inkomsten var beroende av dessa.22

En orsak till att den timberäknade metoden endast gällde anställda låg ock
så i själva ersättningskonstruktionens utformning. Enligt förarbetena kom års
arbetstiden och den ersättningsberättigade arbetstiden ofta att svara mot den 
ordinarie arbetstid som angavs i respektive överenskommelse mellan de cen
trala arbetsmarknadsorganisationerna.23 Bestämmelserna om ordinarie ar
betstid i dessa överenskommelser hade sin grund i arbetstidslagens (1982:673) 
regler. Arbetstidslagen gällde endast för arbetstagare som utförde arbete för en 
arbetsgivares räkning. Egenföretagarna omfattades alltså inte av dessa regler. 
Deras ordinarie arbetstid ansågs svår att fastställa, eftersom de inte var bund
na av några regler härom. Egenföretagarna fick således sin sjukpenning beräk
nad efter det kalenderdagsberäknade systemet.

2.3.1.4 Sjuklön
Sjukpenningkommittén fick i juni 1978 i uppdrag att göra en översyn av sjuk
penningförsäkringen.24 Översynen skulle i första hand röra frågorna om sjuk
lön, om kompensation vid korta sjukfall, om retroaktiv löneöknings betydelse 
för den sjukpenninggrundande inkomsten och om egenföretagares sjukpen
ning. Kommittén uppmanades också att lämna förslag till behövliga följdänd
ringar i andra närliggande ersättningar. I senare tilläggsdirektiv, vilka anknöt 
till prop 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten m m, konstaterades, 
att även sjukförsäkringen måste underkastas en granskning i syfte att begränsa 
kostnadsökningar. Sjuklönen sågs som ett sätt att uppnå erforderliga bespa
ringar. Huvuduppgiften för sjukpenningkommittén angavs vara att komma 
till rätta med vissa nackdelar rörande kompensationsgraden som den dåvaran
de konstruktionen av sjukpenningförsäkringen gav upphov till, såsom den läg-
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re kompensationsgraden vid korta sjukfall och för delårs- och deltidsanställda. 
Rent allmänt sett ledde denna konstruktion till att vissa försäkrade fick en i 
förhållande till andra försäkrade lägre kompensation, dvs regelsystemet slog 
inte rättvist och likformigt. Uppgiften för sjukpenningkommittén att komma 
till rätta med dessa problem kunde därför betecknas som en fördelningspoli- 
tisk uppgift. Syftet med kommitténs förslag var en ekonomisk omfördelning 
av befintliga resurser så att tidigare missgynnade grupper blev bättre tillgodo
sedda.

I enlighet med direktiven prövade kommittén såsom ett alternativ för att 
komma till rätta med dessa ogynnsamma effekter möjligheterna att införa en 
sjuklöneperiod, dvs att låta arbetsgivarna svara för sjukersättningen under viss 
tid av sjukfallen. Vidare behandlade kommittén möjligheterna att genom änd
ring av reglerna för sjukpenningens beräkning skapa en bättre anpassning av 
sjukpenningen till inkomstbortfallet vid sjukdom (jfr ovan den timberäknade 
metoden). Kommittén prövade därvid även frågan om att kombinera det sist
nämnda alternativet med ett sjuklönesystem.

Kommittén framlade också i enlighet med sina direktiv underlag till olika 
alternativ för att uppnå kostnadsbesparingar inom sjukersättningssystemet ge
nom en ökad självrisk i form av karensdagar, lägre kompensationsnivå eller en 
kombination av båda.

Utan att gå närmare in på de olika förslagen framstod det fördelningspoli- 
tiska motivet klart, då man samtidigt som man ville förbättra kompensations
graden för vissa underkompenserade grupper, generellt ville sänka kompensa- 
tionsnivån för alla. Å ena sidan föreslog man att reglerna om insjuknandedag 
och fridagar skulle tas bort, å andra sidan föreslog man en ökad självrisk i 
form av karensdagar. Och samtidigt som förslaget om sjuklönesystem var ett 
led i fördelningspolitiska omgrupperingar, kom ett sådant förslag, om det 
skulle genomföras, också att få styrpolitiska konsekvenser. Genom ett sjuklö
nesystem skulle sjukpenningersättningen vid sjukdom komma att bli ett ar- 
betsmarknadspolitiskt instrument av annan karaktär än vad den var tidigare. 
Genom att sjukpenningersättningen byggde på kompensationsprincipen var 
den visserligen redan en ersättningsform som avspeglade mer än en resursför
delning. Genom ett sjuklönesystem skulle den försäkrade bli direkt avhängig 
av en aktuell arbetsgivare, vilket skulle innebära, att de grupper av försäkrade 
som inte hade någon aktuell arbetsgivare, skulle komma att hållas utanför ett 
sjuklönesystem. Dessa grupper var exempelvis de arbetslösa, de föräldraledi- 
ga, personer i arbetsmarknadsutbildning och de vuxenstuderande. Visserligen 
menade kommittén att de grupper, som skulle stå utanför sjuklönesystemet 
ändå skulle omfattas av sjukpenningförsäkringen och att man ville undvika att 
göra förändringen till det sämre för arbetslösa och studerande.25 En sjuklön 
torde dock ha en utstötnings- och utestängningsfunktion, som skulle komma 
att verka hårdare på grupper som inte hade den starka ställning på arbets
marknaden, som regelsystemet var ”skräddarsytt” för.

25. SOU 1981:22 s 206 ff.
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Den 1 januari 1985 ändrades lagen om allmän försäkring 3:16 delvis och 
gavs bl a följande lydelse:

”... Regeringen får meddela föreskrifter om sjukpenningberäkning och handlägg
ning av sjukfall för arbetstagare hos staten som omfattas av sådant avtal ..."

Detta innebar att för arbetstagare anställda hos staten skulle arbetsgivaren en
sam svara för administrationen av de korta sjukfallen. Ett kort sjukfall definie
rades som en sjukperiod som pågick högst 14 dagar i en följd. Av prop 1983/ 
84:109 framgick att:

”Under de första 14 dagarna av sjukfallet bör således den ståtlige arbetsgivaren sva
ra för alla åtgärder i anslutning till sjukfallet. Detta innebär att arbetsgivaren betalar 
ut sjuklön till den anställde, svarar för sjukkontroll, infordrar läkarintyg etc i mån 
av behov och med tillämpning av de statliga sjuklönebestämmelserna. Någon sär
skild prövning av varje enskilt sjukfall enligt sjukförsäkringens regler är inte moti
verad för den sjukperiod det här gäller” (de första 14 dagarna).26

26. Prop 1983/84:109 s 5.
27. I prop 1983/84:109 s 5.
28. Se mer härom nedan i kap 3.

Beräkning av sjukpenningbeloppen schabloniserades på så sätt att sjukpen
ning beräknades utgöra en viss procentandel av utgiven sjuklön. Vid beräk
ningen av schablonen hade man tagit hänsyn till att reglerna för rätt till 
sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring inte i alla delar överensstämde 
med reglerna för rätt till sjuklön. Exempel på sådana skillnader var rätt till 
sjukpenning för insjuknandedagen, fridagsregeln, sjukhusvårdsavdrag, rätt till 
sjukpenning under utlandsvistelse m m.

Arbetsgivaren svarade för sjukkontrollen. Om arbetsgivaren av någon an
ledning önskade att försäkringskassan skulle utföra sjukkontroll i ett visst fall, 
kunde försäkringskassan utföra sådan kontroll. Förutsättningen för att för
säkringskassan skulle kunna utföra sjukkontroll för arbetsgivarens räkning 
var dock, att arbetsgivaren skickade över ärendet i sin helhet till försäkrings
kassan för fortsatt handläggning, dvs försäkringskassan skulle i dessa fall ha 
möjlighet att pröva rätten till sjukpenning osv. Men huvudregeln var att för
säkringskassan inte befattade sig med de korta sjukfallen. Departementschefen 
uttalade dock följande:

”Den omständigheten att försäkringskassorna inte längre kommer att handlägga 
kortare sjukfall innebär inte att kassornas övergripande ansvar som försäkringsgi
vare minskar. Enligt min mening bör kassorna i fortsättningen ha en stödjande och 
rådgivande roll i myndigheternas sjukfallshantering. Deras insatser bör härvid in
riktas på att aktivt verka för en effektiv sjukfallshantering hos enskilda myndig
heter."27

Den 1 januari 1992 kom sjuklönereglerna att omfatta alla arbetsgivare, dvs 
inte endast statliga utan även privata.28
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2.3.1.5 Sammanfattning
Hur kompensationen för inkomstbortfall i samband med sjukdom (och mo
derskap eller föräldraskap) gestaltade sig var självklart av central betydelse för 
hur försäkringen rent faktiskt fungerade, om syftet med densamma infriades, 
vilken legitimitet den kunde uppnå hos de försäkrade och hur dyr den blev. 
Övergången från sjukpenningklasser till sjukpenninggrundande inkomst med
förde en påtaglig markering av sjukförsäkringen som en försäkring mot för
värvsinkomstförlust. Försäkringsprincipen byggde på proportionalitet mellan 
avgift och risk. Ju större inkomstbortfallet som skulle kompenseras blev desto 
större avgift för den försäkrade. Genom att alla försäkrade ersattes med en 
lika stor procentsats av den sjukpenninggrundande inkomsten som alltså ut
gjordes av en framtida beräknad årsinkomst delad med 365, blev möjligheter
na att åstadkomma individuell rättvisa mellan olika försäkrade betydligt stör
re än vad som varit fallet tidigare. Rättviseskälen anfördes av staten som ett av 
de viktigaste skälen till den nya kompensationsregleringen.

På grund av de ökade lönerna blev lägsta nivån för att kunna erhålla en 
sjukpenninggrundande inkomst 4 500 kr (senare 6 000 kr) mot tidigare 
1 200 kr vid sjukpenningklassystemets införande. Denna nivå blev ju central 
därigenom att den var skiljelinje mellan dem som omfattades av försäkringens 
förmåner och den som föll utanför. Som omtalats i kap 1 var bosättning i 
Sverige det kriterium som avgjorde om den enskilde blev försäkrad eller inte, 
men för att få sjukpenning krävdes att den försäkrade var inskriven hos för
säkringskassa och hade en förvärvsinkomst överstigande 4 500 kr (senare 
6 000 kr). Staten vidmakthöll sin uppfattning från tiden för tillkomsten av den 
offentliga sjukförsäkringen, att en sjukpenningförsäkring främst var en för
säkring med syfte att skydda de förvärvsarbetande, i första hand de anställda 
men så småningom även egenföretagare. De utan inkomst eller med en in
komst understigande 4 500 kr (senare 6 000 kr) ansåg staten inte behöva 
skyddas inom ramen för den obligatoriska allmänna försäkringen. I stället 
fanns en speciell statlig sjukförsäkring för de hemarbetande. För dem som inte 
tillhörde denna kategori och inte heller omfattades av den allmänna försäk
ringen erbjöd staten en frivillig försäkring (se nedan).

Reglerna om beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten kom att 
innehålla flera regler med en tydlig utestängningsfunktion. Dessa regler här
rörde bl a från statens tillsyns- och normgivningsorgan, riksförsäkringsverket. 
Genom kvinnans ökade inträde på arbetsmarknaden tillkom en mängd arbe
ten av skiftande deltidsomfång. Så som den sjukpenninggrundande inkomsten 
var konstruerad, kom den att ge en försämrad kompensation för denna kate
gori försäkrade än vad som egentligen borde ha blivit fallet med utgångspunkt 
i inkomstbortfallets storlek.

Staten tillskapade vid sidan om den ”vanliga” kalenderdagsbaserade meto
den en timberäknad metod, vars syfte var att ge en förbättrad kompensations- 
nivå vid korttidssjukdom. Trots att syftet var att förbättra kompensationen för 
inkomstbortfall innehöll även denna metod avsteg från kompensationsprinci-
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pen. Bäst kompensationseffekt fick man i den situationen att den förvärvsar
betande arbetade heltid. Den heltidsarbetande var som regel en man, varför 
det inte är fel att göra gällande att staten från början utformade kompensa- 
tionsreglerna för den heltidsarbetande mannen. Ju mer utvecklad den statliga 
jämställdhetspolitiken blev under 1970-talet, desto mer uppmärksamhet kom 
staten att ägna dem med en sämre kompensation än den de proportionellt sett 
borde ha. Eftersom de ofta var kvinnor, såg staten det som en jämställdhets- 
fråga. Statens jämställdhetspolitik var ett utslag av statens strävanden att ska
pa både formell och materiell rättvisa.

Som framkommit ovan fanns möjligheter att behålla den sjukpenninggrun
dande inkomsten trots att man p g a förvärvsavbrott inte hade något inkomst
bortfall, om man varit väl arbetsetablerad i ett tidigare förvärvsarbete och gett 
till känna sin förvärvsavsikt för framtiden i detta. Denna anomali hade dock 
statlig sanktionering genom riksförsäkringsverkets normering härom.

Ovan har framkommit statens syfte med sjuklön såsom dels rättviseskapan- 
de, dels utestängande. Även ur statlig styrningssynvinkel var effekten av sjuk
lönen något tveeggad. Försäkringskassorna med sin starka statliga förankring 
kom inte längre att handlägga de korta sjukfallen och deras övergripande an
svar som försäkringsgivare minskade. Den statliga styrningen av de korta sjuk
fallen tycktes minska och övergå till arbetsgivarna. Men när sjuklönesystemet 
infördes kom det först att gälla enbart de statligt anställda, varför staten i vart 
fall initiait inte torde ha förlorat sin grundläggande styrfunktion. Så småning
om kom även de privatanställda att omfattas av sjuklönesystemet. Redan 
1975 hade även en omläggning skett av finansieringen av sjukförsäkringen (se 
nedan). Löntagarnas avgifter hade omvandlats till arbetsgivaravgifter och en 
förskjutning hade också skett från skatte- till avgiftsfinansiering. Genom den 
kraftiga ökningen av avgiftsfinansiering jämte de ovan anförda omständighe
terna hade statens kontrollmöjligheter minskat. Staten ansåg sig behöva råda 
bot på detta. Detta gjordes bl a genom att staten knöt an ett beskattningsrätts- 
ligt synsätt till arbetsgivaravgifterna. Staten menade att skatter och avgifter i 
flera avseenden fyllde samma funktion inte minst när det gällde statligt styr
nings- och kontrollbehov.

Även om förändringar skedde i statens möjligheter till inflytande på sjuk
försäkringens basala områden såsom det avseende inkomstbortfallskompensa- 
tion kan dock de statliga influenserna betecknas som starka under hela den 
ifrågavarande perioden. Statens syfte med de olika konstruktionerna för att 
åstadkomma en välavvägd kompensation för inkomstbortfall varierade från 
entydiga rättvisesträvanden till mer komplicerade fördelningspolitiska övervä
ganden med mer eller mindre påtagliga styrpolitiska sidoeffekter.
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2.3.2 De materiella försäkringsvillkoren

2.3.2.1 Sjukdomsbegreppet under 1970- och 80-talen
I kap 1 ovan har de båda grundläggande villkoren för rätt till sjukpenning, 
sjukdom och arbetsoförmåga, kortfattat diskuterats. Här nedan skall en sam
manfattande framställning göras av den utveckling som de båda begreppen ge
nomgått i rättstillämpningen under 1970- och 80-talen. Några förändringar av 
begreppen som tagit sig uttryck i förändrad lagstiftning hade inte ägt rum un
der en fyrtioårsperiod från tillkomsten av 1955 års sjukförsäkringslag fram till 
1995 då den s k ”renodlingslagstiftningen” trädde i kraft, en lagstiftning som 
jag återkommer till nedan i kap 3. Förändringarna som ägt rum under perio
den 1955-1995 härrörde från rättstillämpningen. Detta innebar att det inne
håll som staten en gång givit de båda begreppen till sina yttre ramar kommit 
att bestå, även om rättstillämpningen medfört förskjutningar. Dessa har mer
endels tillkommit för att råda bot på de ”konjunktursvängningar” som under 
årens lopp medfört förändringar i de båda begreppen. Dessa innebar att kret
sen av ersättningsberättigade minskade i lågkonjunkturer och ökade i högkon
junkturer. Som regel var riksförsäkringsverket initiativtagare till dylika för
skjutningar som avspeglades i försäkringskassornas tillämpning.

Jag undersöker först innehållet i begreppet sjukdom såsom det kom till ut
tryck i socialförsäkringsrättsliga rättskällor och därefter begreppet arbetsoför
måga utifrån samma utgångspunkter.

Som framkommit ovan diskuterade 1944 års socialvårdskommitté för förs
ta gången begreppen sjukdom och arbetsoförmåga ur rättslig synvinkel.29 När 
det gällde sjukdomsbegreppet framhöll kommittén två omständigheter30 som 
den ansåg viktiga att beakta för att fastställa innehållet i det sjukdomsbegrepp 
som skulle komma till användning i socialförsäkringsrättsliga sammanhang. 
Den ena omständigheten var att begreppet sjukdom i dessa sammanhang inte 
fick avvika från gällande läkarvetenskaplig uppfattning. Den andra omstän
digheten var att sjukdomsbegreppet skulle överensstämma med vanligt språk
bruk. Till denna passage i förarbetena från 1944 har hänvisats under de föl
jande decennierna, även under 1990-talet. Vad menades då med detta?

29. Se ovan avsnitt 1.3.4.
30. SOU 1944:15 s 162.

Att det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet skulle överensstämma 
med innehållet i det medicinska sjukdomsbegreppet var en synnerligen central 
omständighet. För att den försäkringsrättsliga användningen av begreppet 
sjukdom skulle framstå som trovärdig och vinna legitimitet menade staten att 
det inte fick ha ett innehåll som avvek från det medicinska. Det medicinska 
innehållet var det fundament på vilket det rättsliga innehållet vilade.

Att det socialförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet stod i överensstäm
melse med vanligt språkbruk var också en omständighet som hade stor bety
delse. Härmed menade staten att tillstånd som i dagligt tal uppfattades som
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sjukdom också skulle innefattas i det socialförsäkringsrättsliga sjukdomsbe- 
greppet. Den rimliga tolkningen av socialvårdskommitténs yttrande var att 
dessa fall inte också behövde vara sjukdomar i strängt medicinsk mening, även 
om så var fallet i de allra flesta situationer. Om så varit fallet, hade omstän
digheten innefattande vanligt språkbruk inte varit nödvändig att separat fram
hållas av kommittén.

Nedan skall först innebörden av olika medicinska sjukdomsbegrepp analy
seras och därefter begreppet vardagligt språkbruk.

Det medicinska diagnostiserandet var ett kriterium, som man kunde för
vänta skulle ha stor betydelse vid avgörandet av vilka tillstånd som skulle be
traktas som sjukdomstillstånd respektive inte sjukdomstillstånd. Att kunna 
ställa (rätt) diagnos var en förutsättning för vilken behandlingsmetod som 
skulle komma till användning. Givetvis kunde vikten av diagnostiserandet po
ängteras på olika sätt. Företrädare fanns för den åsikten, att sjukvårdens upp
gift var att diagnostisera och behandla ”verkliga” sjukdomar (diseases). För 
sjukdomsdiagnos fordrades inte endast subjektiva symptom utan även objek
tivt påvisbara tecken på sjukdom. Synsättet brukade kallas "apparatfelsmo- 
dellen” och sjukdomsbegreppet för det biologiska sjukdomsbegreppet.31 Före
trädare för det biologiska sjukdomsbegreppet vände sig mot en integrering i 
sjukdomsbegreppet av den ”vårdideologi”, som poängterade en helhetsbild av 
patienten inte enbart ur medicinsk utan även ur psykosocial synvinkel. En ut
vidgning av sjukdomsbegreppet till att gälla även tillstånd med stort inslag av 
social funktionsvikt uppfattades som otillfredsställande. Detta ansågs i hög 
grad gälla patienter med symptombesvär av olika slag, exempelvis ryggbesvär, 
där de enda bevisen för besvären var patientens egna subjektiva upplevelser av 
symptomen eller där de fynd man kunnat fastställa uppfattades som ett alltför 
svagt underlag för att ”bevisa” sjukdom bakom de subjektiva symptomen. För 
att kunna fastställa en diagnos, för att kunna inleda en behandling och för att 
kunna göra en prognos måste det alltså enligt företrädarna för denna ”appa- 
ratfelsmodell” finnas objektivt påvisbara tecken på sjukdom.

31. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 182.
32. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 182.

Mot det biologiska sjukdomsbegreppet kunde det socialmedicinska sjuk
domsbegreppet ställas.32 Företrädarna för det senare eftersträvade att i begrep
pet integrera en helhetssyn på människan. Patientens subjektiva upplevelse av 
sin situation tillmättes stor betydelse. En patient var sjuk, om vederbörande 
kände sig sjuk. Det innebar, att inte endast de tillstånd där påvisbara tecken 
på sjukdom kunnat konstateras räknades som sjukdomar, utan att även symp
tomtillstånden var att betrakta som sjukdomstillstånd. Vidare betonades vik
ten av att utreda de sociala faktorernas inverkan på sjukdomens uppkomst och 
förlopp. Man gjorde gällande, att ett samtidigt beaktande av sociala och psy- 
kologisk-psykiatriska aspekter på sjukdomens uppkomst och behandling var 
nödvändiga för en komplett diagnos och ett fullgott behandlingsresultat. Hit
tade man ett sjukdomstillstånd, som förklarade en arbetsoförmåga hos patien-
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ten, skulle enligt företrädarna för detta medicinska sjukdomsbegrepp ersätt
ning utgå från sjukförsäkringen oavsett sjukdomens orsak, t ex att det fanns 
sociala faktorer i bakgrunden. Men om det inte fanns något medicinskt mel
lanled, en sjukdom, mellan de sociala faktorerna och arbetsoförmågan, var 
sjukpenning inte den adekvata ersättningsformen. Sociala faktorer som bak
grund till sjukdom var lika betydelsefulla vid sjukdomar, där en organisk för
ändring ingick i symptomatologin, som vid andra sjukdomar. Orsaksfaktorer
na ensamma gav inte någon användbar indelningsgrund för sjukdomar. De 
kunde inte användas för att skilja sjukskrivningsberättigade tillstånd från icke 
sjukskrivningsberättigade tillstånd. Det var symptomens karaktär, intensitet 
och konstans, som avgjorde om en person kunde arbeta eller inte vid ett visst 
tillfälle. Accepterandet av diffusa symptom som uttryck för sjukdom innebar 
i och för sig inte en utvidgning av sjukdomsbegreppet. Det var viktigt att bättre 
évaluera betydelsen av arbetssituationen vid olika sjukdomstillstånd, såväl de 
där organiska förändringar fanns som de övriga.

Vad menade då lagstiftaren med ett sjukdomsbegrepp som möter i vanligt 
språkbruk? ”Vanligt språkbruk” ställdes vid sidan om ”gällande läkarveten- 
skaplig uppfattning”. Inte endast den medicinska sakkunskapen utan även lek
mannens uppfattning om vad som var sjukdom tillmättes betydelse. Att de 
båda områdena inte behövde sammanfalla har redan framhållits. Det som lek
mannen enligt gängse uppfattning menade vara sjukdom skulle också vara 
sjukdom i sjukförsäkringsrättslig bemärkelse trots att det kanske inte alla 
gånger överensstämde med innehållet i det biologiska sjukdomsbegreppet, ja 
kanske inte ens med det socialmedicinska sjukdomsbegreppet.

Vilka situationer kunde man tänka sig vara för handen då det vanliga 
språkbrukets sjukdomsbegrepp var det som tillsammans med arbetsoförmåga 
eller arbetsnedsättning grundade rätt till ersättning? De situationer som fram
för allt aktualiserats i detta sammanhang var de då den försäkrade var sjuk
skriven med en symptomdiagnos. 1 många fall var det socialmedicinska sjuk
domsbegreppet uppfyllt. Trots att det psykosociala inslaget i sjukdomsbilden 
var omfattande fanns det ändå en kärna av objektiva medicinska inslag i dessa 
fall. Men det fanns också fall, då objektiva medicinska symptom saknades. 
Objektiva mått på smärta, värk, svaghet och trötthet och andra känslor såsom 
fruktan för sjukdom och allmän otillräcklighet fanns inte. Det var den enskil
des upplevelse av sin insufficiens, kroppslig eller psykisk, som blev avgörande 
för fortsatt insufficiens och fortsatt arbetsoförmåga. Den enskilde upplevde sig 
som sjuk och som en följd därav arbetsoförmögen och hennes/hans omgivning 
ansåg vederbörande vara sjuk, eftersom vederbörande enligt vanligt språk
bruk var att betrakta som sjuk. Det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegrep
pet var därmed uppfyllt.

Som en följd härav kan den slutsatsen dras, att när det gällde sjukskrivning 
till följd av en symptomdiagnos, var antingen det socialmedicinska sjukdoms
begreppet uppfyllt eller, i vissa fall, sjukdomsbegreppet i vanligt språkbruk. 
Detta talade för att det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet egentligen 
sammanföll med dessa båda sjukdomsbegrepp och inte med det biologiska
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sjukdomsbegreppet, som hade varit fallet under flera decennier i rättstillämp
ningen. Orsaken torde ha varit den i rättssystemet inbyggda rädslan för miss
bruk. I och med att kriterierna för det biologiska sjukdomsbegreppet var lätta
re att konstatera, var det därmed också lättare att kontrollera. Kontrollhänsyn 
ansågs viktiga inom socialförsäkringen.33

33. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 182.
34. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 182.
35. FÖD 85:15; jfr även FÖD 85:7 och FÖD 86:43.
36. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 213 ff.
37. SOU 1944:15 s 20.

Om man nu kunde tänka sig ett sjukdomsbegrepp i vanligt språkbruk utan 
att detta sammanföll med ett medicinskt sjukdomsbegrepp, kunde man då tän
ka sig det omvända förhållandet? Ett exempel på denna frågeställning hämtat 
från rättstillämpningen var huruvida tvillinggraviditet var att betrakta som 
sjukdomstillstånd i sjukförsäkringsrättslig bemärkelse och i så fall på vilken 
grund.34 Att betrakta en tvillinggravid kvinna som sjuk är stötande i dagligt 
språkbruk. Detta framhölls också av riksförsäkringsverket när ett sådant fall 
prövades av dåvarande försäkringsöverdomstolen. Men domstolen gick oå 
den linje som den medicinska sakkunskapen gjort sig till tolk för, nämligen att 
ur medicinsk synvinkel var tvillinggraviditet så pass avvikande från en en- 
barnsfödsel, att det var berättigat att klassificera den som ett tillstånd motsva
rande ett medicinskt sjukdomstillstånd.35

Detta innebar att ett tillstånd alltid uppfattades som ett sjukdomstillstånd 
ur sjukförsäkringsrättslig synvinkel, om den läkarvetenskapliga expertisen an
såg det vara ett sjukdomstillstånd, även om det lät främmande i vanligt språk
bruk att beteckna tillståndet som sjukdom.

2.3.2.2 Arbetsoförmågebegreppet under 1970- och 80-talen
I socialvårdskommitténs betänkande från 1944 framgick klart att kommittén 
urskilde två olika arbetsoförmågebegrepp inom sjukförsäkringen. I den ena si
tuationen hade den försäkrade rätt till sjukpenning, om hon eller han p g a 
sjukdom rent faktiskt inte kunde utföra förvärvsarbete helt eller delvis. Med 
”rent faktiskt”36 avsågs att sjukdomen som en effekt omöjliggjorde att den 
försäkrade utförde de arbetsmoment som ingick i hennes eller hans förvärvs
arbete. Inte endast medicinskt sakkunniga kunde intyga denna omständighet 
utan även en lekman. Vid analysen ovan av sjukdomsbegreppet framkom att 
denna form av arbetsoförmåga var nära kopplad till sådana sjukdomstillstånd 
där den enskilde ”rent faktiskt” inte kunde utföra några arbetsmoment. Or
sakssambandet mellan sjukdom och arbetsoförmåga var mycket påtagligt i 
denna situation.

I den andra situationen var det för sjukdomens botande lämpligt att den 
försäkrade avhöll sig från förvärvsarbete.37 Om man bortsåg från denna om
ständighet, orsakade sjukdomen som sådan inte en så omfattande arbetsned- 
sättning, att ersättning kunde utgå. För att hindra att sjukdomen förvärrades
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(det profylaktiska syftet) eller för att bota sjukdomen (det terapeutiska syftet) 
var det viktigt, att den enskilde avhöll sig från förvärvsarbete.38 Det betydde 
att läkarens syn på hur botandet skulle gå till var en viktig komponent i detta 
arbetsoförmågebegrepp.39

38. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 215 ff.
39. Det var enligt min mening en feltolkning av dessa begrepp som sjuk- och arbetsskadekom- 

mittén gjorde i SOU 1995:149 s 233, när den framhöll, att det terapeutiska arbetsoförmågebe
greppet hade ett medicinskt innehåll till skillnad från det faktiska arbetsoförmågebegreppet. Det 
var självklart så att även det senare arbetsoförmågebegreppet hade ett medicinskt i betydelsen 
terapeutiskt innehåll, dvs att det var viktigt att den sjuke inte förvärvsarbetade i syfte att bota sjuk
domen, men den initiala orsaken till arbetsoförmågan hade inte varit denna, utan i stället den 
omständigheten att vederbörande helt enkelt inte varit förmögen att utföra något förvärvsarbete, 
därför att sjukdomen satt ned kroppskrafterna, så att (viss del av) förvärvsarbete inte kunnat utfö
ras.

I de flesta sjukdomssituationer torde den därav emanerande arbetsnedsätt- 
ningen ha varit av terapeutisk eller profylaktisk natur. Vederbörande hade i 
dessa fall ingen hel arbetsoförmåga av faktisk natur. Vid de flesta sjukdomar 
hade den sjuke ändå förmåga att utföra åtminstone vissa moment i det sedvan
liga förvärvsarbetet, vilket medförde att vederbörande inte skulle kunna bli 
sjukskriven till 100 % med faktisk arbetsoförmåga som grund. Ändå blev den
ne av läkare vanligen helt sjukskriven. Orsaken var att läkaren byggde sin 
sjukskrivning på det terapeutiska innehållet. Ibland sammanföll alltså det fak
tiska och det terapeutiska innehållet i arbetsoförmågebegreppet helt och hål
let, ibland till viss del och ibland inte alls. Härav kunde man dra den slutsatsen, 
att det varit socialvårdskommitténs uppfattning att det centrala begreppet i 
sjukförsäkringssammanhang var det som hade det terapeutiska och det profy
laktiska innehållet.

Arbetsoförmåga p g a sjukdom gav sålunda rätt till ersättning, om arbets- 
nedsättningen hade ett medicinskt innehåll i den bemärkelsen att de medicin
ska åtgärder som skulle till för att bota sjukdomen medförde, att den sjuke inte 
samtidigt kunde arbeta. Detta gällde antingen sjukdomen var av den karaktär 
att den gav upphov till hel, delvis eller ingen faktisk arbetsoförmåga. I den mån 
man kunde tala om ett medicinskt arbetsoförmågebegrepp baserat på veten
skap och beprövad erfarenhet var det terapeutiska eller profylaktiska momen
tet i ett individuellt helhetsperspektiv, som var detta begrepps innehåll. Det var 
på denna grund som den sjukförsäkringsrättsliga tillämpningen vilat under de 
gångna decennierna.

Hur kan mån då säga, att det sjukförsäkringsrättsliga arbetsoförmågebe
greppet hade gestaltat sig under 1970- och 80-talen?

Som framgått använde sig sjukförsäkringsadministrationen som huvud
princip av den medicinska bedömningen av arbetsoförmåga vid avgörandet 
om sjukpenningrätt förelåg i det enskilda fallet. I två grupper av fall kunde 
man dock urskilja diskrepans mellan den medicinska och den försäkringsrätts- 
liga bedömningen av arbetsoförmåga.

Den ena gruppen rörde den terapeutiska arbetsoförmågans betydelse för 
sjukpenningrätten. 1 vissa fall tillmättes den stor betydelse, i andra fall ingen
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alls. Försäkringsadministrationen krävde då i stället faktisk arbetsoförmåga. 
Att det endast var i ett relativt fåtal fall som den försäkrade rent faktiskt inte 
kunde utföra sina arbetsuppgifter har berörts ovan. I det stora flertalet sjukfall 
var det i stället den terapeutiska eller profylaktiska arbetsoförmågan som be
dömdes i läkarintyget. Men försäkringskassan hade ändå alltid möjlighet att 
kräva faktisk arbetsoförmåga, vilket fick till följd av kretsen av ersättningsbe- 
rättigade kunde komma att variera utan att egentliga möjligheter till insyn och 
kontroll fanns. Ibland ”nöjde sig" försäkringskassan med terapeutisk eller 
profylaktisk arbetsoförmåga, ibland krävde försäkringskassan faktisk arbets
oförmåga som grund för sjukpenningrätt.40

40. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 254 ff.
41. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 221 ff.

Den andra gruppen rörde de fall där de överväganden som hade betydelse 
för sjukpenningrätten var rent försäkringsjuridiska, dvs övervägandena 
saknade samband med både faktisk och terapeutisk eller profylaktisk arbets
oförmåga.41 Det var i stället andra faktorer såsom tiden, arbetets karaktär, 
eventuell inkomst m m, som tillsammans med de andra villkoren (sjukdom, 
bosättning, sjukpenninggrundande inkomst) avgjorde, om man var ersätt- 
ningsberättigad eller inte. Hur resonerade man i dessa fall?

Om sjukfallet inte kunde beräknas bli kortvarigt, skulle arbetsförmågan 
inte relateras till den försäkrades vanliga arbete. Detta kunde motsatsvis utlä
sas ur 3:8 första stycket. Vad arbetsförmågan då skulle relateras till framgick 
inte av lagtexten. Men i förarbetena framgick, att vid långvarig sjukskrivning 
gällde, att ingen rätt till sjukpenning förelåg, om den försäkrade kunde utföra 
annat arbete än det hon eller han tidigare haft och detta i sådan utsträckning, 
att denne kunde arbeta mer än hälften av normal arbetsprestation. Relatering- 
en skulle göras till ett, som det brukade betecknas, lämpligt lättare arbete. 
Men det arbete eller de arbeten, som den försäkrades arbetsförmåga skulle re
lateras till, behövde inte finnas att tillgå för den försäkrade inom det område 
där den försäkrade var bosatt, utan det kunde vara fråga om tänkta arbeten. 
Med tänkta arbeten förstods arbeten, som i och för sig finns på den aktuella 
svenska arbetsmarknaden, men som den försäkrade inte hade några realistiska 
möjligheter att få. Den försäkrade kunde exempelvis vara bosatt i Norrland, 
där det inte fanns någon möjlighet för den försäkrade att verkligen få ett arbete 
av det slag som bedömdes kunna utföras av vederbörande.

Vid långa sjukfall var innehållet i den arbetsrelatering som gjordes av 
grundläggande betydelse för den försäkrades rätt till sjukpenning. Eftersom 
försäkringskassans handläggningsrutiner i hög grad var baserade på sjukfal
lets varaktighet, kunde dessa få återverkningar på innehållet i rättstillämp
ningen. Det som den rättsliga diskussionen handlade om var om enbart sjuk
fallets varaktighet skulle vara tillräckligt skäl att frångå relateringen till det ur
sprungliga arbetet, med, om så ansågs vara fallet, en i många fall indragen 
sjukpenning som följd. Den försäkrades möjligheter att kunna utföra detta ar
bete i framtiden måste betecknas som små, innan en förändring av arbetsrela-
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teringen skedde. I rättstillämpningen diskuterades i vad mån arbetsoförmågan 
skulle relateras till en realistisk arbetsmarknad och inte endast till något tänkt 
lämpligt arbete, som den försäkrade inte hade någon möjlighet att erhålla 
p g a bostadsort, familjeförhållanden o dyl. Innehållet i den arbetsrelatering 
som gjordes i förtidspensionsfallen ansågs under 1980-talet böra användas 
även vid de långa sjukfallen. I annat fall riskerade människor att bli utan er
sättning, eftersom de kunde hamna mellan de båda ersättningssystemen. 
Rättsläget hade också under senare delen av 1980-talet förändrats i ovan
nämnda riktning.

Genom den omfångsrelaterade, den tidsrelaterade, den arbets- och in- 
komstrelaterade arbetsoförmågan kunde försäkringsadministrationen avgöra, 
vilka grupper som hade rätt till ersättning.42 Med en generös tolkning av be
greppet arbetsoförmåga kunde kretsen av ersättningsberättigade ökas, med en 
strängare kunde den minskas. Egentligen betydde arbetsoförmåga i dessa 
situationer, vad den än relaterades till, ersättningsberättigad arbetsoförmåga. 
Trots detta använde man i den juridiska argumentationen begreppet arbets
oförmåga som om det stod för något högst påtagligt, nämligen ett inarbetat 
och väldefinierat medicinskt begrepp. Härvid erhölls en legitimerande effekt.

2.3.2.3 Statens styrning av rehabiliteringsverksamheten
Målsättningen för försäkringskassans arbete med de s k långa sjukfallen var 
att undersöka om det fanns skäl att vidta åtgärder som kunde förkorta sjuk
domstiden eller häva nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga. Detta 
uttrycktes i lagen om allmän försäkring 2:11. Staten hade alltsedan den all
männa sjukpenningförsäkringens tillkomst haft ett både fördelningspolitiskt 
och styrpolitiskt intresse för utformningen av rehabiliteringsverksamheten.

Den grundläggande bestämmelsen rörande sjukpenning vid rehabilitering 
återfanns i lagen om allmän försäkring 3:8 andra stycket. Bestämmelsen stad
gade att var den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som angives i 
2:11, skulle arbetsförmågan anses nedsatt i den mån den försäkrade på grund 
av åtgärden var hindrad att utföra förvärvsarbete.

Kassorna var alltså jämlikt lagen om allmän försäkring 2:11 ålagda att un
dersöka, om rehabiliterande åtgärder av något eller några slag skulle vidtas. 
Kassan skulle skaffa sig kännedom om de fall, där sådana åtgärder var moti
verade, genom att företa löpande granskning av ärenden rörande försäkrade 
som uppbar sjukpenning. Det ålåg försäkringskassan att göra en sjukfallsut- 
redning, som bl a syftade till att, i de fall den försäkrade visade sig vara i behov 
av rehabiliterande åtgärder av olika slag, sådana skulle vidtas. Så var fallet, om 
åtgärderna kunde antas leda till ett resultat, som med hänsyn främst till den 
försäkrades medicinska arbetshinder, ålder, bosättning och sysselsättningsför- 
hållanden framstod som väsentligt. Vad som närmare menades med att resul
tatet skulle framstå som väsentligt framgick inte av handläggningsföreskrifter-

42. L Westerhäll, Sjukdom och arbetsoförmåga, 1983, s 230.
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na. Man skulle också beakta möjligheterna att förebygga en ytterligare ned
sättning av den försäkrades arbetsförmåga. Kassan hade att undersöka 
orsaken till nedsättningen av den försäkrades fysiska eller psykiska presta
tionsförmåga och försöka i samråd med andra samhällsorgan utreda behovet 
av och möjligheterna till den försäkrades rehabilitering, allt i syfte att lämpliga 
rehabiliterande åtgärder kom till stånd utan onödigt dröjsmål.

I riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1979:1) om rehabiliteringsgrup- 
per m m hos allmän försäkringskassa fanns bestämmelser rörande centrala 
och lokala grupper och om deras sammansättning. De centrala och lokala re- 
habiliteringsgrupperna ålades att samråda med andra samhällsorgan i ärenden 
och frågor av mer komplicerad natur som gällde rehabilitering.

Att just försäkringskassan fått statens uppdrag att agera i rehabiliterings
frågor torde bero på att kassan hade den bästa möjligheten av alla samhälls
organ att på ett tidigt stadium spåra upp eventuella rehabiliteringsfall. Kassan 
hade också tillgång till en ur rehabiliteringssynpunkt värdefull information om 
den försäkrade. Dessutom hade kassan möjlighet att samordna insatserna.

Kassans uppgift var att uppmärksamma försäkrade som var i behov av re
habiliterande åtgärder, utreda orsaken till nedsättningen av den försäkrades 
arbetsförmåga, medverka till att för den försäkrade lämpliga rehabiliterings- 
åtgärder vidtogs i samråd med i första hand den försäkrades arbetsgivare och 
se till att den försäkrade påbörjade de föreslagna åtgärderna.

I förarbetena framhölls43 att rehabilitering omfattade i vidsträckt mening 
alla åtgärder som kunde vidtas i syfte att återställa den fysiska eller psykiska 
funktionsförmågan hos sjuka eller skadade människor eller för att hjälpa dem 
att övervinna kvarstående invaliditet och i görligaste mån bli oberoende och 
självständiga medborgare. Inom rehabiliteringsverksamheten gjordes åtskill
nad mellan medicinsk och yrkesbetonad rehabilitering; den senare benämndes 
arbetsvärd. Utöver den egentliga sjukvården hänfördes till den medicinska re
habiliteringen vissa undersöknings- och behandlingsformer, av vilka de vikti
gaste var sjukgymnastik, sysselsättnings- och arbetsterapi, fysikalisk behand
ling samt social rådgivning och sociala stödåtgärder. Arbetsvärd var alla icke
medicinska åtgärder av förberedande eller direkt natur, erforderliga för att in
lemma partiellt arbetsföra i produktionen. Exempel på arbetsvårdande åtgär
der var arbetsprövning, arbetsträning, yrkesutbildning, s k skyddad sysselsätt
ning och näringshjälp, dvs bidrag till igångsättande av självständig verksamhet.

43. Prop 1962:90 s 292 ff, Ds S 1978:3 och SOU 1978:14.
44. Lagen om allmän försäkring 20:3 sista stycket.

Den omständigheten att resurser saknades för att rehabilitering skulle bli av 
ledde till att många ej fick den hjälp de behövde. Envar som var i behov och 
önskade rehabilitering hade inte någon legal rätt att få detta behov tillgodo
sett. Däremot förelåg en skyldighet att bli föremål för rehabilitering där sådan 
ansågs böra vidtagas i så måtto att indragning eller nedsättning av sjukpen
ningen kunde ske om den försäkrade inte ställde upp på rehabiliteringsåtgär- 
den. Skyldigheten44 att underkasta sig rehabilitering fick prövas från fall till
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fall - detta motsvarades av en skyldighet för det allmänna att under tiden för 
rehabilitering på ett skäligt sätt sörja för den försäkrades försörjning. Gott re
sultat kunde endast nås om den försäkrade själv var motiverad att nå en lös
ning.

2.3.2.4 Sammanfattning
De grundläggande villkoren för rätt till sjukpenning, nämligen sjukdom och 
arbetsoförmåga, var mångtydiga och vaga begrepp. Innehållet i villkoren, lik
som vilka krav man skulle ställa för att anse villkoren vara uppfyllda, skiftade. 
Orsaken härtill kunde vara olika faktiska omständigheter i samband med sjuk
fallet, såsom sjukfallets varaktighet, vidtagandet av rehabiliterande åtgärder 
och den försäkrades skyldigheter i samband med sjukfallet. Men även rent 
konjunkturmässiga förhållanden kunde starkt påverka rätten respektive möj
ligheterna för den enskilde att erhålla sjukpenning.

Innehållet i det sjukförsäkringsrättsliga begreppet sjukdom hade bestämts 
dels genom socialvårdskommitténs uttalande, dels genom rättstillämpningen. 
Socialvårdskommitténs uttalande var av allmän karaktär. Uttalandet hade inte 
kunnat användas för att särskilja ett sjukdomstillstånd från andra tillstånd 
som kunde nedsätta arbetsförmågan. Kommittén framhöll dock två omstän
digheter som viktiga, nämligen läkarens uppfattning och vardagligt språk
bruk, varav den sistnämnda innefattande möjligheten till skälighetsövervägan- 
den.

Det medicinska sjukdomsbegreppet skulle alltså utgöra grunden för det 
sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet. I och med att det förra var ett dy
namiskt begrepp, måste det sjukförsäkringsrättsliga begreppet anpassas efter 
detta. Flera grupper av försäkrade, såsom gravida kvinnor med störningar un
der graviditeten och personer, som blivit föremål för operativa ingrepp även 
om ingreppet inte orsakats av sjukdom i traditionell bemärkelse utan av med
födda kroppsfel, kosmetiska störningar eller utgjorts av kejsarsnitt, abort och 
sterilisering, hade genom försäkringsöverdomstolens rättstillämpning kommit 
att erhålla sjukpenning. Förändringar i det medicinska sjukdomsbegreppet 
hade lett till förändringar i det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet.

Försäkringskassan hade ibland olika uppfattningar om huruvida ett visst 
tillstånd skulle betraktas som ett sjukdomstillstånd. Det gällde framför allt så
dana tillstånd som inte objektivt kunde verifieras (i tillräcklig utsträckning), 
men där den försäkrade anförde subjektiva besvär, vilka nedsatte arbetsförmå
gan. Det sjukförsäkringsrättsliga sjukdomsbegreppet var till en början utpräg
lat somatiskt. Ett sådant sjukdomsbegrepp kunde lättare användas för att för
hindra missbruk än ett sjukdomsbegrepp av mer allmän socialmedicinsk ka
raktär. Genom anvisningar från riksförsäkringsverket i handböcker o dyl var 
kassorna ålagda att särskilt uppmärksamma sjukfall, där den försäkrade var 
sjukskriven med en symptomdiagnos. När sjukfallet hade varat en tid (hur 
länge varierade starkt beroende på typ av symptomdiagnos) avslutades det i 
många fall med att sjukpenningen drogs in, därför att sjukdom inte var styrkt.
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Propåer från riksrevisionsverket om att försäkringskassorna blivit för frikosti
ga med att godtaga symptomdiagnoser ledde som regel till anvisningar för för
säkringskassorna från riksförsäkringsverket.

Det ökande intresset av att betrakta människan som en helhet i ett kontex- 
tuellt sammanhang som hade tagit fart under senare delen av 1970-talet och 
som influerat den människosyn som kom att ligga till grund för 1980 års so
cialtjänstlag kom också att återspeglas i synen på sjukdom. Det socialmedicin
ska sjukdomsbegreppet kom att ge innehåll åt det sjukdomsbegrepp som an
vändes i den sjukförsäkringsrättsliga tillämpningen. Försäkringsöverdomsto- 
len gick i bräschen för denna utveckling. Som framkommit ovan förhöll sig 
staten tämligen passiv när det gällde rättsutvecklingen av sjukdoms- och ar- 
betsoförmågebegreppen.

Innehållet i begreppet arbetsoförmåga var i än högre grad än innehållet i 
begreppet sjukdom mångtydigt och vagt. Innehållet i det sjukförsäkringsrätts
liga arbetsoförmågebegreppet utgjordes av faktisk arbetsoförmåga och profy- 
laktisk arbetsoförmåga. Eftersom det inte fanns några fasta hållpunkter för 
när man skulle använda det ena eller det andra, fanns alltid möjligheten för 
försäkringskassan att kräva faktisk arbetsoförmåga. Faktisk arbetsoförmåga 
var som regel för handen i mycket väl avgränsbara fall. I övrigt kunde ofta med 
fog göras gällande att den försäkrade rent faktiskt kunde utföra åtminstone ett 
visst mått av arbete. Men för sjukdomens botande var det inte lämpligt att den 
försäkrade arbetade. I de flesta fall godtogs profylaktisk arbetsoförmåga som 
grund för sjukpenningrätt, men i vissa situationer och för vissa grupper före
kom det, att kassan krävde faktisk arbetsoförmåga för sjukpenningrätt, t ex 
då den försäkrade inte uppfyllt en förpliktelse i samband med sjukfallet eller 
då den försäkrade var egenföretagare eller hemmamake.

I åtskilliga avgöranden spelade det medicinska innehållet i det arbetsoför- 
mågebegrepp som kommit till användning mindre roll eller också saknades ett 
sådant helt. Begreppet hade i stället använts som ett rent juridiskt-tekniskt be
grepp. Faktorer, som låg utanför begreppet, hade fått avgöra om den försäk
rade skulle få sjukpenning. Vid exempelvis partiell arbetsoförmåga var det ar
betets uppläggning och inkomstens storlek som fått avgöra, om arbetsoförmå
ga förelegat. Andra juridiskt-tekniska överväganden rörde det arbete till vilket 
arbetsoförmågan skulle relateras, vilket i sin tur var avhängigt av sjukfallets 
varaktighet. En speciell inkomstrelatering skulle göras, då den försäkrade var 
föremål för arbetsvårdande åtgärder.

Vid långa sjukfall var innehållet i den arbetsrelatering som gjordes av 
grundläggande betydelse för den försäkrades rätt till sjukpenning. Eftersom 
försäkringskassans handläggningsrutiner i hög grad var baserade på sjukfal
lets varaktighet, kunde detta få återverkningar på innehållet i rättstillämpning
en, nämligen med en i många fall indragen sjukpenning som följd. Ett mer so
cialmedicinskt innehåll också i arbetsoförmågebegreppet gjorde sig gällande 
under senare delen av 1980-talet i försäkringsöverdomstolens tillämpning, vil
ket fick till följd att antalet indragningar minskade.
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2.4 Statligt familjerelaterat försäkringsskydd

2.4.1 Hemmamakeförsäkringen44

45. L Westerhäll, Det privata omsorgsarbetet och sjukförsäkringen. En analys av värderingen 
av det privata omsorgsarbetet i lagförarbeten till sjuk- och mödra/föräldraförsäkringen, i Årbog 
for Kvinderet 1983 och Hemmamakesjukpenningen och havandeskapspenningen, 1984.

46. Ang hemarbetande änkor, se R Mannelqvist, Efterlevandepensioner och familjen - till
baka till framtiden?, i M Burman - Å Gunnarsson (red), Familjeföreställningar - om familjens 
betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, 2001, s 201 ff.

Genom prop 1970:60 förändrades den ovan anförda sjukpenningförsäkringen 
för hemmafruar till en hemmamakeförsäkring med syftet att genomföra prin
cipen om jämställdhet mellan kvinnor och män inom sjukförsäkringen. Hem- 
mamakeförsäkringen var i likhet med försäkringen för hemmafruar inte en 
försäkring som byggde på principen om inkomstbortfallskompensation. Den 
var lika för alla och den utgick oberoende av de ökade kostnader som den 
hemarbetandes sjukdom medförde för familjen. Sjukpenningen inom hemma- 
makeförsäkringen var liten och hade ringa betydelse från trygghetssynpunkt.

Hemmamake eller hemarbetande var den som var under 65 år och inte 
hade sjukpenninggrundande inkomst på minst 4 500 kr samt dessutom var 
gift och stadigvarande bodde tillsammans med maken eller barn under 16 år 
- egna eller makens barn, adoptivbarn eller fosterbarn eller med förutvarande 
make eller med någon, som personen i fråga hade eller hade haft barn med.

Sjukpenning för hemmamaka eller -make var sedan den 1 januari 1974 åtta 
kronor per dag. Därtill kunde mot särskild avgift tecknas en tilläggsförsäkring 
om högst tolv kronor. Summan av den obligatoriska och den frivilliga sjuk
penningen kunde uppgå till högst 20 kr per dag. Även förvärvsarbetande med 
lägre sjukpenning än 20 kr per dag kunde teckna tilläggsförsäkring upp till 
högst 20 kr per dag. För rätt att teckna tillläggsförsäkring krävdes i regel att 
man var under 55 år samt hade god hälsa.

Den obligatoriska sjukpenningen för hemarbetande utgick för alla dagar 
utom för insjuknandedagen. När det gällde den frivilliga försäkringen kunde 
hemmamake välja 3, 18 eller 93 dagar som karenstid men också försäkring 
utan karenstid. De hemarbetande hade valt kort karenstid i den frivilliga sjuk
penningförsäkringen. 49 % av försäkringarna var utan karenstid och 48 % 
med en karenstid av tre dagar. De längre karenstiderna hade inte varit lockan
de. Karenstiden tre dagar var vanligare förekommande i åldersgruppen 45- 
64 år än i åldersgruppen 25-44 år.

Såväl den obligatoriska som den frivilliga delen av hemmamakes sjukpen
ning var skattefri och ej ATP-grundande. Avgiften för grundförsäkringen skul
le erläggas av staten. Avgiften för tilläggsförsäkringen för hemarbetande upp 
till en sammanlagd sjukpenning av högst 20 kr per dag betalades av den för
säkrade.

Hemmamakeförsäkringen var även efter 1970 en utpräglad kvin- 
noförsäkring.45 46 Den frivilliga sjukförsäkringen utnyttjades år 1977 av 87 000
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hemmakvinnor i åldern 16-64 år, dvs ungefär en av fyra. 34 % hade tagit till- 
läggsförsäkring på högst sex kronor, 27 % nio kronor och 28 % hade tagit 
högsta möjliga, nämligen tolv kronor. 72 % av de frivilliga sjukpenningför
säkringarna hade tecknats av hemarbetande i åldersgruppen 45-64 år mot 
27 % i åldersgruppen 25-44 år.

Hemarbetande kvinnor hade färre sjukpenningfall per år än samtliga sjuk- 
penningförsäkrade kvinnor, fler sjukpenningdagar per sjukpenningfall än 
samtliga sjukpenningförsäkrade kvinnor och färre sjukpenningdagar per sjuk- 
penningförsäkrad än samtliga sjukpenningförsäkrade kvinnor.

Av sjukförsäkringsstatistiken47 framgick alltså att antalet sjukdagar per in
skriven sjukpenningförsäkrad var lägre för hemmakvinnor än för övriga kvin
nor. Detta tydde på att hemmakvinnor antingen var mindre sjuka eller inte 
sjukskrev sig i samma utsträckning som förvärvsarbetande. Med hänsyn till att 
tre fjärdedelar av de hemarbetande endast hade en sjukpenning motsvarande 
grundsjukpenningen, åtta kronor per dag, samt att de hade sin arbetsplats i 
den egna bostaden, var det troligt att många inte fann en sjukskrivning me
ningsfull vid kortare sjukdomsfall. Detta stöddes av att antalet sjukpenningda
gar per sjukpenningfall var avsevärt högre för hemmakvinnor än för samtliga 
sjukpenningförsäkrade kvinnor.

47. SOU 1979:89 s 208.
48. SOU 1979:89 s 208.

Det fanns också en tendens hos läkare att inte sjukskriva hemarbetande 
kvinnor i samma utsträckning som förvärvsarbetande.48 Detta berodde på att 
behovet av sjukskrivning inte bedömdes lika angeläget för de hemarbetande, 
eftersom de i viss mån själva reglerade sin arbetstid. Dessutom var situationen 
för förvärvsarbetande och hemarbetande olika när det gällde att under sjuk
skrivning kunna utföra arbete i hemmet. När den hemarbetande sjukskrevs 
var det från arbetet i hemmet och hon fick då inte utföra annat arbete där än 
att laga mat åt sig själv och minderårigt barn. Någon matlagning för den öv
riga familjen fick hon inte befatta sig med och inte heller med andra sysslor. 
Den förvärvsarbetande däremot var sjukskriven från sitt förvärvsarbete och 
fick såsom sjukskriven utföra vissa löpande arbeten i hushållet även för famil
jens övriga medlemmar.

Sjukpenning på åtta kronor och frivillig sjukpenning upp till sammanlagt 
20 kr utgick till gift hemarbetande även om det inte fanns barn under sexton 
år men upphörde vid skilsmässa eller makes dödsfall. Detta innebar att hem
arbetande uppbar sjukpenning så länge äktenskapet varade och makarna sam
manbodde stadigvarande. Vid skilsmässa upphörde sjukpenningförsäkringen 
till hemarbetande vid närmaste månadsskifte, såvida det inte fanns hemmava
rande barn under sexton år. Vid makes eller samboendes dödsfall upphörde 
försäkringen först vid fjärde månadsskiftet efter dödsfallet. Änka eller skild 
som inte stadigvarande bodde tillsammans med barn under sexton år hade 
alltså såsom ensamstående inte rätt till någon sjukpenning vid sjukdom eller 
olycksfall. Rätten till sjukpenning för den som själv inte hade inkomst av minst
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4 500 kr var således inte knuten till den hemarbetande som enskild individ 
utan till den hemarbetande i egenskap av vårdare av barn eller utövare av sköt
sel av familjehushåll även i fall där barn under sexton år saknades.

En del av dem som förvärvsarbetade 1-9 timmar per vecka kom aldrig upp 
i en inkomst av 4 500 kr och fick därför aldrig tillgodoräkna sin förvärvsin
komst som sjukpenninggrundande inkomst. Även för inkomsttagare upp till 
4 500 kr gällde alltså samma sjukpenning som för heltids hemarbetande. Även 
om arbetsgivaren för den huvudsakligen hemarbetande gjort inbetalningar till 
sjukförsäkringen utgick till hemarbetande med inkomst under 4 500 kr endast 
av samhället garanterad grundsjukpenning. En och samma inkomsttagare 
kunde dock genom småinkomster från flera arbetsgivare komma upp i sjuk
penninggrundande inkomst och på så sätt tillgodoräkna sig en högre sjukpen
ning grundad på arbetsgivarens inbetalningar till sjukförsäkringen för inkom
ster från 500 till 4 500 kr. Förutsättningen var dock att sjukpenninggrundan
de inkomst i förväg var anmäld till försäkringskassan.

Under 1977 uppgick kostnaderna för hemmamakeförsäkringen till 41 mil
joner kr.49

49. SOU 1979:89 s 209.
50. S95.
51. Ang hemarbetets ställning i socialförsäkringen, jfr L Westerhäll, Förtidspension och hem

arbete, i FT 1989, s 146 ff.
52. L Westerhäll, Havandeskapspenningen i faktisk tillämpning, Arbetslivscentrum 1983 

(stencil), Hemmamakeförsäkringen och havandeskapspenningen, 1984 och Det privata omsorgs- 
arbetet och sjukförsäkringen. En analys av värderingen av det privata omsorgsarbetet i lagförar
beten till sjuk- och mödra/föräldraförsäkringen, i Årbog for Kvinderet 1983, s 50 ff.

Under förra delen av 1980-talet uppkom frågan om ett avskaffande av 
hemmamakeförsäkringen, men p g a den kritik detta mötte från kvinnohåll 
förklarade sig departementschefen i prop 1984/85:78 inte beredd att i det sam
manhanget ta upp frågan om att hemmamakeförsäkringen helt skulle upphö
ra, trots att en utbyggnad av den frivilliga sjukpenningförsäkringen skedde i 
akt och mening att bana väg för ett upphörande av hemmamakeförsäkring
en.50 Hemmamakeförsäkringen upphörde dock att gälla strax därefter.51

2.4.2 Havandeskapspenningen52
Havandeskapspenningen är ingen försäkringsförmån p g a sjukdom även om 
den står att finna bland reglerna om sjukpenningförsäkringen. Den är inte hel
ler en vårdförmån som moderskapsförsäkringen var och som nu föräldraför
säkringen är. I likhet med sjukpenningen är havandeskapspenningen en för
mån som utgår vid arbetsoförmåga men här är det havandeskapet som sätter 
ned arbetsförmågan, inte sjukdom. Eftersom det varit sällsynt att staten infört 
nya försäkringsförmåner under de senaste decennierna och förmånen ändå lig
ger nära både sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen finner jag det viktigt 
att undersöka vad staten eftersträvat att förverkliga med dessa regler.

Havandeskapspenning införde staten år 1980 för kvinnor med fysiskt an
strängande arbeten och 1985 för kvinnor, vars arbetsmiljö medförde risk för
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fosterskador. I förra fallet var ersättningstiden 50 dagar dock tidigast fr o m 
den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. I an
dra fallet var kvinnans rätt till havandeskapspenning avhängig av huruvida 
hon inte fick sysselsättas i sitt förvärvsarbete p g a en föreskrift om förbud mot 
arbete under havandeskap, som hade meddelats med stöd av arbetsmiljölagen 
(1977:1160) 3:16. Om så var fallet, fick hon havandeskapspenning varje dag 
som förbudet gällde.

I lagen om allmän försäkring 3:9 och 3:9a stadgades om försäkrad kvinnas 
rätt till denna förmån. Dessa till kvinnor öppet relaterade regler var inplacera
de bland reglerna om sjukpenning. Där framhölls, att vad som var föreskrivet 
i lag eller annan författning om sjukpenning också skulle gälla havandeskaps
penning. Om kvinnan uppbar sjukpenning, kunde hon inte samtidigt uppbära 
havandeskapspenning. Havandeskapspenning utgick med belopp som mot
svarade den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst och kalenderdagsbe- 
räknades alltid. För att den försäkrade skulle ha sjukpenninggrundande in
komst krävdes, att den försäkrade hade ett förvärvsarbete, från vilket hon 
uppbar en inkomst av minst 6 000 kr per år. Det var alltså endast den för
värvsarbetande kvinnan, som hade rätt till denna ersättningsform. Precis som 
den försäkrades arbetsförmåga måste vara nedsatt med minst hälften för att 
sjukpenning skulle kunna utgå, måste också för rätt till havandeskapspenning 
arbetsförmågan vara nedsatt med minst hälften för rätt till halv havandeskaps
penning och fullständigt nedsatt för rätt till hel havandeskapspenning. Men 
orsaken till arbetsnedsättningen eller arbetsoförmågan var inte sjukdom. I 
stället skulle arbetsnedsättningen eller arbetsoförmågan vara orsakad av den 
försäkrades havandeskap. Arbetsnedsättningen och arbetsoförmågan var rela
terade till den försäkrades förmåga att utföra uppgifterna i sitt aktuella för
värvsarbete.

Innan möjligheten för kvinnan att upphöra med förvärvsarbete och uppbä
ra havandeskapspenning prövades, skulle dock åtgärder först ha vidtagits att 
undersöka möjligheterna till omplacering enligt bestämmelserna i lagen 
(1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn, mm 12$. Denna paragraf 
stadgade, att den kvinnliga arbetstagare som p g a havandeskap inte kunde ut
föra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter eller arbetade i miljöfarlig verksamhet 
hade rätt att bli omplacerad till ett mindre ansträngande arbete med bibehåll
na anställningsförmåner. Rätten till omplacering gällde endast under förut
sättning, att det skäligen kunde krävas att arbetsgivaren ordnade med andra 
arbetsuppgifter. Kvinnan skulle ansöka om havandeskapspenning, varefter 
försäkringskassan efter prövning meddelade beslut i frågan.

Ur fördelningspolitisk synvinkel framhölls i förarbetena det orättvisa i att 
kvinnor med vissa typer av arbetsuppgifter, framför allt de som var fysiskt an
strängande, skulle tvingas använda en del av sina föräldrapenningdagar under 
de sista två månaderna av graviditeten, medan andra kvinnor med andra typer 
av arbetsuppgifter kunde arbeta ända fram till förlossningen. Syftet med ha- 
vandeskapspenningen var att eliminera denna orättvisa. Indirekt ledde det till 
ett skydd för de kvinnor, som hade ett fysiskt ansträngande arbete. Frågan
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kvarstod dock, varför kvinnor med psykiskt ansträngande arbeten inte ansetts 
lika skyddsvärda. Den troliga förklaringen var svårigheterna att göra kriteriet 
arbetsoförmåga (arbetsnedsättning) objektivt konstaterbart, när detta grunda
de sig på psykiska faktorer. Detta var mycket svårare än när det grundade sig 
på fysiska faktorer. Förhållandet var likartat det, som i rättstillämpningen 
gällde för rätten till sjukpenning, då objektivt konstaterbara fynd av somatiska 
sjukdomar på ett helt annat sätt ansågs bilda ett säkert bevisunderlag både för 
sjukdomen som sådan och för arbetsoförmågan än till det yttre icke konstater
bara psykiska besvär ansågs göra.

Även om det primära syftet med havandeskapspenning var att skapa rätt
visa mellan olika grupper av gravida kvinnor, kunde som en följdeffekt av reg
lerna dessa tjäna som ett värn av kvinnans hälsa. Att endast kvinnor, som hade 
nedsatt arbetsförmåga p g a fysiskt ansträngande arbetsuppgifter hade rätt till 
havandeskapspenning och inte de, som hade nedsatt arbetsförmåga p g a psy
kiskt ansträngande arbetsuppgifter, visade dock att detta inte var något hu
vudsyfte. Om så vore fallet skulle denna uppdelning mellan fysiskt och psy
kiskt ansträngande arbetsuppgifter te sig oförklarlig. Inte heller sades i förar
betena, att havandeskapspenningen i första hand var tänkt att användas i 
profylaktiskt syfte för att förhindra uppkomsten av sjukdomssymptom och 
därmed skydda kvinnan från framtida sådana. Visserligen blev de faktiska 
konsekvenserna i de allra flesta fall, där den försäkrade slutade att förvärvsar
beta p g a att den försäkrade uppbar havandeskapspenning, att den försäkra
des hälsa skyddades. Domstolarna skrev också ofta, då de fann att skäl inte 
förelåg att utge havandeskapspenning, att behov att skydda den försäkrades 
hälsa inte förelåg. Inte heller anfördes i prop 1978/79:168 något om det oföd
da barnets skyddsvärde i detta sammanhang. När det gällde de gravida kvin
nor, som arbetade i en för det ofödda barnet farlig miljö, t ex i kemiska fabri
ker eller i laboratorier, fanns under de första åren av lagstiftningens giltighets
tid ingen möjlighet för kvinnan att få havandeskapspenning i dessa situationer.

Men genom lagändringarna 1985 hade det ofödda barnets skyddsvärde 
starkt accentuerats. I 3:9 andra stycket stadgades att en kvinna hade rätt till 
havandeskapspenning om hon inte fick sysselsättas i sitt förvärvsarbete p g a 
en föreskrift om förbud mot arbete under havandeskap, som meddelats med 
stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160) 3:16 och hon inte kunde omplaceras till 
annat arbete enligt bestämmelserna i föräldraledighetslagen (1978:410) 12 §. 
Kvinnan hade då rätt att uppbära havandeskapspenning under hela den tid 
förbudet rådde. Ett dylikt förbud gällde för arbete i blyhaltig miljö.

För att kvinnan skulle ha rätt till havandeskapspenning krävdes, som fram
gått ovan, att hon först hade försökt att få andra arbetsuppgifter. Kvinnan var 
i princip skyddad mot en minskning av löneförmånerna, oberoende av till vil
ket arbete hon omplacerats. I motiven sades att om hon inte ville anta det er
bjudna arbetet och om omplaceringen kunde betraktas som skälig, kvinnan i 
princip inte skulle ha rätt till havandeskapspenning. Det krävdes dock inte att 
kvinnan godtog en omplacering, som innebar att hon måste byta ”arbets
plats”. Det krävdes inte heller av arbetsgivaren att denne skapade ett nytt ar-
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bete för den havande kvinnan, utan en sådan regel kunde endast komma i frå
ga om det skäligen kunde krävas att arbetsgivaren beredde kvinnan annat ar
bete hos sig. I synnerhet på mindre arbetsplatser skulle detta bli en för 
betungande regel om inte begränsningen fanns. För bedömningen av vilka om
placeringar som borde godtas hänvisade motiven till förarbetena till anställ
ningsskyddslagen'3 och till de motsvarande principerna inom arbetslöshetsför
säkringen.

Kvinnan hade, om omplacering var möjlig, rätt till bibehållna anställnings
förmåner. När det gällde vad som skulle vara en skälig omplacering ur kvin
nans synvinkel såg man i första hand till vilka arbetsuppgifter kvinnan hade 
inom ramen för sitt anställningsavtal vid ansökningstillfället. Omplacering 
inom den ramen ansågs som skälig. Med andra ord gällde samma principer av
seende omplacering av havande kvinnor som för omplaceringar på arbets
marknaden i övrigt.53 54 Skulle kvinnan på grund av omplaceringen få ändrad ar
betstid, skulle dock hänsyn tas till eventuell svårighet att ordna barntillsyn på 
lämpligt sätt, i varje fall om omplaceringen skedde i slutet av graviditeten.55

53. Prop 1973:129 s 121 och 243.
54. SOU 1983:20 s 6.
55. SOU 1983:20 s 6.
56. SOU 1972:34.

Frågan om i vilka lägen en kvinna kunde tacka nej till en erbjuden ompla
cering framstod ibland som svårbedömd. Klart var att kvinnan kunde säga nej, 
om omplaceringen skulle komma att innebära att arbetsuppgifterna skulle bli 
för krävande eller medföra någon fara, om det erbjudna arbetet inte låg inom 
kvinnans hittillsvarande anställningsavtal eller om arbetstiden jämte restiden 
medförde att kvinnan kom att vara borta från hemmet mer än tolv timmar per 
dag.

2.4.3 Föräldraförsäkringen

2.4.3.1 Inledning
Under 1950- och 60-talen hade olika ersättningsformer funnits, som haft sam
band med barnafödande (se ovan i avdelning II och i denna avdelning avsnitt 
1.4). De har gällt dels kompensation av inkomstbortfall, dels minimiersätt- 
ningar för dem som saknade förvärvsarbete och därför inte haft något in
komstbortfall. Ersättningarna, under den gemensamma beteckningen mödra- 
försäkring, utbetalades till de barnafödande kvinnorna. År 1974 omvandlades 
mödraförsäkringen till en föräldraförsäkring. Även fäderna fick tillgång till 
försäkringsförmånerna. Dessa förändrades successivt under 1970-talet och 
början av 1980-talet. Försäkringen kom att bestå av tre ersättningsformer, 
vars innehåll jag beskriver i de följande avsnitten.

Beslutet vid 1973 års riksdag att ersätta moderskapsförsäkringen med en 
föräldraförsäkring grundades på förslag från familjepolitiska kommittén.56 Ett
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grundmotiv till föräldraförsäkringen var, att reglerna skulle medverka till jäm
ställdhet mellan könen. Som illustration väljer jag ett citat hämtat från direk
tiven för familjestödsutredningen, vilken tillsattes samtidigt som föräldraför
säkringen trädde i kraft och som hade i uppdrag att göra en sammanställning 
och bedömning av erfarenheterna av de nya reglerna:

”En annan grundtanke bakom föräldraförsäkringen är att reglerna skall medverka 
till jämställdhet mellan män och kvinnor. Fortfarande finns det stora skillnader mel
lan mäns och kvinnors villkor i arbetslivet och i samhället. Den arbetsfördelning 
mellan män och kvinnor som nu präglar samhället låser fast såväl män som kvinnor 
i skilda roller. Utvecklingen för jämställdhet avser bl a för kvinnornas del ökade 
möjligheter att förvärvsarbeta och för männens del möjligheter att ta ett större an
svar för barnen. Föräldrapenningen och sjukpenningen vid vård av sjukt barn byg
ger på principen, att föräldrarna delar ansvaret för barnens omvårdnad. Målet är 
att båda föräldrarna på lika villkor ges möjlighet att på ett tillfredsställande sätt 
kombinera förvärvsarbete och god omvårdnad om barnen.”

I familjestödsutredningens betänkande Föräldraförsäkring,57 som innehöll en 
redovisning för hur försäkringen hade fungerat och hur den borde utvecklas i 
framtiden, sågs sålunda föräldraförsäkringen som ett konkret inslag i strävan 
för jämställdhet mellan män och kvinnor. Utredningen visade, att antalet fäder 
som utnyttjat försäkringen i samband med barns födelse successivt hade ökat. 
Det gjordes gällande, att försäkringen sannolikt också hade betydelse vid sidan 
av det direkta utnyttjandet, därigenom, att de fäder, som prövat på vårdarbetet 
med små barn, därmed sannolikt lagt grunden för fortsatt deltagande i den 
praktiska omsorgen om barnen, samtidigt som de hade visat, att det inte var 
onaturligt, att pappor tar hand om små barn.58

57. SOU 1978:39.
58. SOU 1978:39 s 79.
59. Se not 2, Statistisk rapport 1981:2.
60. SOU 1978:39 s 79.
61. Jfr Å Gunnarsson - Ch Stattin, Jämställdhetsnormen i skatte- och socialrätten, i 

M Burman - Å Gunnarsson (red), Familjeföreställningar - om familjens betydelse inom juridik, 
ekonomi och forskning, 2001, s 192 ff. Se även C Bergqvist, Mäns makt och kvinnors intressen, 
1994, s 166-173.

Rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn, som utnyttjats i en 
”förhållandevis” stor utsträckning av männen,59 betecknades såsom ett myck
et konkret bidrag till en utjämning av hemarbetet mellan män och kvinnor. 
Men man menade, att ”även om de formella hindren för männen att vara hem
ma tagits bort, fungerar fortfarande det yttre trycket och könsrollsmönstret 
som ett hinder för att de i någon större utsträckning skall kunna ta del av sina 
rättigheter. De invanda mönster och attityder som finns förklarar naturligtvis 
i stor utsträckning, att fädernas medverkan i föräldraförsäkringen blivit så be
gränsad som den blivit.”60

I direktiven till 1974 års lagändring framhölls, att ett av syftena bakom för
äldraförsäkringen var att ”medverka till” könsjämställdhet.61 Ett sådant argu
ment var av styrpolitisk natur. Genom ersättningsreglernas utformning sökte 
man styra människors beteende i önskad riktning. I detta fall ville man styra
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männens beteende genom att erbjuda ekonomiska förmåner, om de betedde 
sig på önskat sätt. Det önskade beteendemönstret var att männen i samma ut
sträckning som kvinnorna vårdade barn i samband med barnets födelse, sjuk
dom m m. Detta skulle då leda till att föräldrarna på ett tillfredsställande sätt 
kunde kombinera förvärvsarbete och omsorgsarbete, dvs det skulle råda en 
jämn fördelning av arbetsuppgifter.62

62. Se min artikel Föräldraförsäkringen - en jämställdhetslagstiftning?, i TfR 1983, s 163 ff.
63. Se FD (Försäkringsdomstolen) 760617 dnr 2128/75 och FD 761026 dnr 1733/76.
64. Prop 1978/79:16 s 56.
65. S41.
66. Prop 1973:47 s 44, 61 och prop 1976/77:117 s 56.

2.4.3.2 Föräldrapenning i samband med barns födelse
Ett krav för rätt till föräldrapenning vid barns födelse var att den försäkrade 
förälder, som gjorde anspråk på ersättning, faktiskt vårdade barnet. Ersätt
ningen var en vårdersättning och något krav på arbetsoförmåga såsom för rätt 
till sjukpenning uppställdes inte. Inte heller krävdes att föräldern behövt avstå 
från förvärvsarbete för att vårda barnet. Föräldern behövde inte ha förvärvs
arbete över huvud utan kravet var, att den försäkrade vårdade barnet och inte 
förvärvsarbetade eller var sjuk och uppbar sjukpenning.63

I förarbetena64 hade framhållits, att kravet att föräldern skulle vårda barnet 
för att få rätt till föräldrapenning var detsamma som för rätten till ledighet en
ligt föräldraledighetslagen. Föredraganden uttalade i prop 1977/78:104,65 att 
det avgörande för en förälders rätt till ledighet var att föräldern faktiskt vår
dade barnet genom att ta hand om det under den aktuella perioden. Därmed 
avsågs enligt föredraganden inte ett fortlöpande omhändertagande. En föräld
er måste även kunna ägna sig åt andra uppgifter, som var förenade med famil
jens skötsel.

Att den av föräldrarna, som till huvudsaklig del vårdade barnet, var berät
tigad till föräldrapenning, var en markering av, att kravet på att föräldern fak
tiskt tog hand om barnet för att få rätt till föräldrapenning i samband med 
barns födelse verkligen överensstämde med vad som gällde för övrig föräldra
penning och föräldraledighet. Om båda föräldrarna med stöd av ledighetsla
gen var hemma för att vårda barn krävdes, att båda tog del i den faktiska vår
den. Enligt lagen om allmän försäkring 4:3 kunde dock föräldrapenning inte 
utgå till båda föräldrarna för samma tid. För samma dag kunde inte hel för
äldrapenning i samband med barns födelse utgå till mer än en förälder. Två 
föräldrar kunde däremot uppbära halv föräldrapenning för samma dag, förut
satt att de avlöste varandra i vården och inte förvärvsarbetade samtidigt.66 
Föräldrarna fick byta av varandra utan någon begränsning av antalet ledig
hets- eller förvärvsarbetsperioder.

Antalet ersättningsberättigade dagar för föräldrapenning i samband med 
barns födelse var 180. Detta antal var det sammanlagda för föräldrarna. För-
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äldrapenning fick utgå längst till 270:e dagen efter den, då barnet fötts.67 Hade 
sjukdom hos barnet eller föräldrarna hindrat föräldrarna att under viss tid vår
da barnet, förlängdes tiden i motsvarande mån. Bestämmelsen om att föräld
rapenning fick utges längst till 270:e dagen efter den, då barnet fötts, medför
de, att möjligheten att ta ut halv ersättning begränsats.

67. Tidigare gällde en tidsfrist på 210 dagar, dock längst 270 dagar, om barnet varit sjukt (ej 
föräldrarna) (se FD 761019 dnr 851/76, FD 771122 dnr 955/77 och FD 780406 dnr 2171/77); 
föräldrapenning till foster- eller adoptivföräldrar fick utgå till längst 270:e dagen efter den dag då 
barnet fötts (se FD 780214 dnr 1636/76, FD 780613 dnr 2715/77, FD 781107 dnr 862/77).

68. Prop 1973:47 s 45.
69. SOU 1972:34 s 254: ”Det kan därför befaras, att frestelserna att utnyttja förmånerna 

genom tillfällig bosättning i landet kommer att öka.”
70. Jag har aldrig träffat på något fall med en manlig försäkrad, där 180-dagarsregeln aktu

aliserats under den ifrågavarande tidsperioden.

För att föräldrar skulle vara berättigade till föräldrapenning vid barns fö
delse krävdes, att föräldern hade varit inskriven hos försäkringskassan under 
minst 180 dagar i följd omedelbart före barnets födelse eller den beräknade 
tidpunkten härför (den s k kvalifikationstiden). Kravet gällde den förälder, 
som gjorde anspråk på föräldrapenning. I vissa fall hade en förälder, som inte 
varit inskriven under kvalifikationstiden, ändå rätt till föräldrapenning. Detta 
gällde, då föräldern kunde styrka, att denne under kvalifikationstiden hade 
vistats i Sverige under sådana omständigheter, att hon eller han skulle ha varit 
inskriven, om försäkringskassan känt till de rätta förhållandena. Det gällde 
också förälder, som var under 16 år, under förutsättning, att föräldern hade 
varit bosatt i riket under kvalifikationstiden.68 Kravet tillkom för att undvika, 
att den internationellt höga ersättningen vid barns födelse skulle utnyttjas av 
personer, som tillfälligt bosatte sig i landet.69 Detta villkor hade en ”spärr
funktion” och drabbade i de flesta fall kvinnor.70

I lagen om allmän försäkring fanns regler om ersättningsbeloppets storlek. 
Där stadgades, att hel föräldrapenning utgick med minst ett garantibelopp, 
först 25 kr/dag, därefter 37 kr/dag, den s k garantinivån. Men den förälder, 
som minst 270 dagar i följd före barnets födelse eller den beräknade tidpunk
ten härför varit eller skulle ha varit försäkrad för en sjukpenning överstigande 
garantinivån, hade rätt till föräldrapenning motsvarande sjukpenningbelop
pet. Denna regel kallades för 270-dagarsregeln. Syftet med denna regel var, att 
endast de med en fast förankring på arbetsmarknaden skulle ha rätt till den 
förmån det innebar att få föräldrapenning till samma belopp som sjukpenning. 
Denna förankring hade enligt lagstiftaren manifesterats, då den försäkrades 
sjukpenninggrundande inkomst gav en sjukpenning, som översteg garantini
vån.

Tidigare var det så, att för rätt till tilläggssjukpenning vid barnsbörd krävdes, att mo
dern varit placerad i lägst sjukpenningklass 3 under minst 270 dagar före förlossningen 
eller den beräknade tidpunkten för denna. Ett liknande krav ansågs böra uppställas för 
rätt till föräldrapenning över garantinivån. Familjepolitiska kommittén ansåg dock, att 
sambandet med den normala havandeskapstiden (270 dagar) föreföll onödigt med tan
ke på de möjligheter till familjeplanering, som stod till buds. Kommittén tyckte också, 
att 270-dagarsregeln hade vissa nackdelar. Kommittén föreslog därför en kvalifika-
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tionstid på 180 dagar, vilket förutsatte ändring i praxis beträffande kvarstående i sjuk
penningklass, när en kvinna avbröt sitt förvärvsarbete under graviditeten.71 Avbrott i 
förvärvsarbete inom sex månader före den beräknade tidpunkten för nedkomsten an
sågs alltid föranlett av havandeskapet och ledde därför inte till klassändring. Kommit
tén framhöll, att en sänkt kvalifikationstid med bibehållande av angivna praxis skulle 
leda till att rätt till föräldrapenning överstigande garantinivån skulle uppkomma även 
vid mycket kort tids arbete - en konsekvens som kommittén inte kunde acceptera. För 
att undvika denna konsekvens förordade kommittén en ändrad praxis, som innebar, att 
den försäkrade inte fick bibehålla sin sjukpenningklass vid ledighet enbart för gravidi
tet, om hon inte före ledighetens början förvärvsarbetat minst ett år.

71. SOU 1972:34.
72. Prop 1973:47 s 46 f. Kommittén kom visserligen med ett förslag som var formellt köns- 

neutralt, nämligen att den ena förälderns rätt till föräldrapenning över garantinivån skulle vara 
beroende av att även den andra föräldern var försäkrad för sjukpenning över den nivån. Undantag 
från detta krav var, då den andra föräldern heltidsstuderade eller var förtidspensionär eller när 
man med hänsyn till omständigheterna inte kunde begära, att den andra föräldern skulle vårda 
barnet. Några remissinstanser invände mot kommitténs förslag i denna del och menade, att den 
föreslagna regeln innebar en försämring jämfört med vad som då gällde för kvinnor med män, som 
var försäkrade för en sjukpenning, som understeg garantinivån. Departementschefen gjorde sedan 
också gällande, att p g a att Sverige var bundet av två internationella konventioner, där frågan om 
stöd i samband med barns födelse behandlas, nämligen Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konvention nr 102 om minimistandard för social trygghet och den europeiska balken för 
social trygghet, vilka antagits åren 1952 respektive 1964, det var omöjligt att utforma regeln köns- 
neutralt. Dessa konventioner - som endast behandlar kvinnans rätt till ekonomiskt stöd - innebär, 
att kvinnan under ledigheten skall vara garanterad en ersättning, som täcker minst en angiven 
andel av hennes uteblivna inkomst, vilket får till följd, att en regel som leder till att hon endast 
kan komma i åtnjutande av garantinivån inom föräldraförsäkringen och alltså inte får (viss del av) 
sitt inkomstbortfall täckt, strider mot konventionen. Detta var följaktligen den i förarbetena redo
visade orsaken till att regeln i fråga var öppet könsrelaterad.

Försäkringsdomstolen var dock inte av denna uppfattning utan ville bibehålla för
utvarande praxis i fråga om oförändrad klassplacering vid arbetsavbrott under gravi
diteten. Departementschefen tyckte då, att kvalifikationstiden på 270 dagar skulle 
behållas. De praktiska nackdelarna med regeln skulle begränsas genom en regel, som 
med placering i viss sjukpenningklass jämställde att någon styrker att hon eller han un
der kvalifikationstiden haft förvärvsarbete, som skulle ha föranlett rätt till viss sjukpen
ning, om kassan känt till de rätta förhållandena. Det var alltså fråga om en parallell till 
den regel, som gällde för det fall, att kravet på inskrivning i försäkringskassa inte var 
uppfyllt.

I och med att klassplaceringssystemet övergavs i samband med införandet av be
skattad sjukpenning, anknöts reglerna till den sjukpenninggrundande inkomstens 
storlek. I stället för kravet på placering i lägst sjukpenningklass 3, som då gällde för 
rätt till tilläggssjukpenning, blev villkoret för rätt till föräldrapenning över garantini
vån, att föräldern under havandeskapstiden haft en sjukpenninggrundande inkomst 
av den storlek, att hon/han varit försäkrad för en sjukpenning som översteg garantini
vån.

Familjepolitiska kommittén hade framhållit,72 att övergången från en moderskaps- 
försäkring till en föräldraförsäkring medförde vissa problem, när det gällde att skapa 
regler, som kunde uppfattas som rättvisa i de enskilda fallen. Ett sådant fall, som gav 
kommittén huvudbry, var just om fadern skulle kunna stanna hemma och uppbära för
äldrapenning över garantinivån fastän modern, som inte heller tidigare varit förvärvs
arbetande, också var hemma och i realiteten var den, som vårdade barnet. Kommittén 
presumerade, att i sådana fall uppnåddes inte syftet, att fadern skulle avlösa modern. 
Den ansåg det inte rimligt, att samhället gav ett stöd, som medverkade till att båda för
äldrarna var hemma samtidigt under den tid som omfattades av försäkringen. Kommit-
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téns resonemang var klart fördelningspolitiskt. Det vore inte rättvist, inte rimligt, att 
staten ekonomiskt understödde en dylik situation. De effekter som man ville uppnå var 
de resursomfördelande, varför det beteendepåverkande syfte, som jämställdhetskravet 
hade i detta sammanhang, värderades lägre och fick ”stryka på foten".

I lagen om allmän försäkring kom därför att stadgas, att, om föräldrarna hade 
barnet gemensamt i sin vård, föräldrapenning över garantinivån utgick till fa
dern endast under förutsättning att även modern var eller bort vara försäkrad 
för sjukpenning, som översteg garantinivån. Undantag härifrån fick medges, 
när det visades, att modern till följd av sjukdom eller av andra särskilda skäl 
inte kunde anses ha möjlighet att vårda barnet. Denna bestämmelse innebar 
alltså, att en jämförelse skulle göras mellan föräldrarnas sjukpenninggrundan
de inkomst.

Kravet om denna jämförelse mellan makarnas sjukpenninggrundande in
komst var ett öppet könsrelaterat krav, som innebar, att barnets mor måste ha 
en sjukpenninggrundande inkomst, som gav sjukpenning över 37 kr/dag för 
att barnets far skulle kunna uppbära föräldrapenning motsvarande hans sjuk
penning. I annat fall fick han en föräldrapenningersättning motsvarande ga
rantinivån, dvs 37 kr/dag. Det styrpolitiska syftet med denna bestämmelse var 
uppenbart. Var barnets moder inte förvärvsarbetande eller förvärvsarbetade 
hon i så liten utsträckning, att hennes sjukpenninggrundande inkomst gav en 
sjukpenning på maximalt 37 kr/dag, var det hon som skulle vårda barnet. I en 
sådan situation skulle inte familjens ekonomi klara, att fadern vårdade barnet, 
eftersom föräldrapenning då skulle utgå med 37 kr/dag. Det innebar, att det 
var omöjligt för kvinnan att få hjälp av mannen med att vårda barnet de första 
månaderna efter nedkomsten. Invändningen, att vad skulle kvinnan göra om 
hon varken förvärvsarbetade (studerade) eller vårdade sitt nyfödda barn, torde 
i de fall, där denna situation i praktiken aktualiserades, inte kunna tillmätas 
någon större tyngd, eftersom det som regel var fråga om familjer, som hade 
fler barn, som behövde vårdas. Den beteendepåverkande effekten på familjen 
blev den, att kvinnan ensam fick ta hand om både det nyfödda barnet och fa
miljens övriga barn.

2.4.3.3 Särskild föräldrapenning
Liksom föräldrapenning vid barns födelse var även den särskilda föräldrapen
ningens huvudsakliga syfte att vara en vårdersättning till föräldrar, som hand
hade den faktiska omvårdnaden om barnet. Förutsättning för rätt till särskild 
föräldrapenning var alltså, att föräldern tog faktisk vård om barnet under den 
tid ersättning utgick. Särskild föräldrapenning kunde därför inte utgå under 
tid då föräldern förvärvsarbetade.

Föräldrarna avgjorde själva när de ville vårda barnet och ta ut särskild för
äldrapenning. Den faktiska vården kunde komma till stånd för tid, innan bar
net hade fyllt 8 år eller avslutat första året i skolan. Med första skolårets ut-
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gång avsågs den dag, då den andra terminen enligt fastställd skolplan var av
slutad. Förmånen utgick utan begränsning i fråga om ersättningsperioder.73

73. Prop 1976/77:117 s 51 och prop 1979/80:76 s 10.
74 . 20:2 andra stycket.
75. Prop 1976/77:117 s 52 och prop 1979/80:76 s 12 f.
76. Statistisk rapport 1981:8, tabeller för 1978:1:2 och 1:3 och för 1979:1:2 och 1:3.

Antalet dagar med särskild föräldrapenning var för varje barn högst 180 
dagar sammanlagt för föräldrarna. Var och en av föräldrarna hade rätt till sär
skild föräldrapenning under 90 dagar, om barnet stod under föräldrarnas ge
mensamma rättsliga vårdnad. Under de första 90 dagarna skulle hel särskild 
föräldrapenning utgå, när förälder helt avstod från förvärvsarbete för att vår
da barn, med ett belopp som motsvarade förälderns sjukpenning. Under de sis
ta 90 dagarna utgick särskild föräldrapenning med garantinivåbeloppet 
(37 kr/dag). Förälder kunde förvärvsarbeta motsvarande tre fjärdedelar av 
normal arbetstid och uppbära garantinivåbeloppet men kunde också välja att 
uppbära halva eller en fjärdedel av garantinivåbeloppet mot att antalet ersätt- 
ningsberättigade dagar ökade till 180 respektive 360.

I lagen stadgades om möjlighet för förälder att avstå sin rätt att uppbära 
särskild föräldrapenning till den andra föräldern. En förälder kunde alltså all
tid avstå från sin rätt till särskild föräldrapenning till förmån för den andra 
föräldern. Med den andra föräldern avsågs biologisk förälder och den som en
ligt lagen om allmän försäkring74 skulle likställas med förälder. Avstående från 
rätt till särskild föräldrapenning skulle alltid ske genom skriftlig anmälan hos 
försäkringskassan.75 Denna skulle undertecknas av båda föräldrarna. Den till 
vars förmån avståendet hade skett kunde återföra och vidareföra rätten till 
föräldrapenning till annan förälder. Förälder, som hade avstått sin rätt till för
mån för annan, kunde inte återkalla sitt avstående, sedan det hade utnyttjats.

Tillskapandet av särskild föräldrapenning hade föregåtts av stora förvänt
ningar ur jämställdhetssynvinkel. Att syftet varit att föräldrarna verkligen 
skulle dela på antalet ersättningsberättigade dagar, hade åskådliggjorts på ett 
mycket tydligare sätt, än vad som varit förhållandet vid föräldrapenning i sam
band med barns födelse. Lagtexten tilldelade uttryckligen föräldrarna halva 
antalet dagar var. Jämställdhetssyftet var klart och tydligt uttalat. Fäderna 
skulle i ökad utsträckning ägna sig åt barnavård, medan mödrarna skulle för
värvsarbeta i högre grad. Man menade dock, att styrningen skulle bli för på
taglig, om man tvingade fram denna hälftendelning. Därför införde man möj
ligheten till överlåtelse av dagar mellan båda föräldrarna, en möjlighet, som 
utnyttjades i hög grad. Det var föga förvånansvärt främst kvinnor, som upp
bar särskild föräldrapenning.

Både under åren 1978 och 1979 svarade kvinnorna för cirka 90 % av an
talet ersatta dagar. Under 1978 uppbar kvinnor ersättning för 4 352 930 da
gar, medan männen uppbar ersättning för 490 336 dagar. För 1979 var siff
rorna 6 257 062 respektive 646 014.76
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2.4.3.4 Föräldrapenning för tillfällig vård av barn
Rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn förelåg vid sjukdom eller 
smitta samt vid besök inom barnhälsovården. Därutöver fick fadern rätt till er
sättning under 10 dagar vid barns födelse. Föräldrarna var berättigade till er
sättning, så länge barnet inte hade fyllt 12 år. Senare kom den tillfälliga för
äldrapenningen att omfatta också vård av barn mellan 12 och 16 år.77 Bestäm
melsen gällde barn födda 1970 och senare. Beträffande barn, som var födda 
tidigare fanns ingen rätt till denna ersättning.

77. Ang utvidgningen avseende barn under 16 år, se prop 1984/85:78 om förbättringar inom 
föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen, 
s 66 ff.

78. Prop 1978/79:168 s 58.
79. Se FRM 810604 mål nr 2804/80.
80. Prop 1978/79:168 s 48 f och 58.
81. Se dock FRN 800523 mål nr 2224/79.

Ersättning för tillfällig vård av barn kunde utgå under högst 60 dagar per 
barn och år sammanlagt. Om det i en familj fanns flera barn, utökades således 
antalet ersättningsdagar med sextio för varje barn. Någon möjlighet att över
föra dagar med rätt till ersättning från ett barn till ett annat barn inom familjen 
fanns dock inte. Antalet ersättningsdagar var detsamma, oavsett om en föräld
er ensam hade vårdnaden om barnet eller om föräldrarna delade på vårdna
den. De ersättningsberättigade dagarna var knutna till respektive barn. Bar
nets föräldrar var alltså lika berättigade till föräldrapenning för tillfällig vård. 
Om mer än en gjorde anspråk på ersättning för samma tid och barn, fick för
säkringskassan avgöra, vem av dem som skulle få föräldrapenning för tillfällig 
vård. Det avgörande för rätten till ersättning var, att föräldern faktiskt vårdat 
barnet och behövt avstå från förvärvsarbete härför.78

Föräldrapenning för tillfällig vård utgick från och med den första dagen 
föräldern avstod från förvärvsarbete. Det krävdes inte någon viss tids inskriv
ning hos försäkringskassa. Berättigad till denna förmån var föräldern, om den
ne och barnet var bosatta i Sverige.79

Det saknade betydelse, hur den rättsliga vårdnaden av barnet var fördelad. 
Berättigad var den förälder, som faktiskt vårdat barnet och härför behövt avstå 
från förvärvsarbete. De personer, vilka i föräldraförsäkringssammanhang be
traktades som eller likställdes med barnets föräldrar, var alla lika berättigade 
till förmånen. Föräldrarna fick själva bestämma, vem av dem som skulle stanna 
hemma och vårda barnet. Även förälder, som vanligen inte vårdade barnet men 
som tillfälligt handhade vårdnaden, hade rätt till ersättning.80

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn utgick till förälder för den tid, 
som denne skulle ha förvärvsarbetat, förutsatt att förälderns möjlighet att viss 
dag utföra sitt arbete hade inskränkts med minst hälften. Det var alltså arbets
insatsen, som skulle ha minskats med hälften. Det krävdes däremot inte, att 
den förälder som stannat hemma skulle ha gått miste om arbetsinkomst. Inte 
heller krävdes det, att arbetstiden hade förkortats med minst hälften.81 Skulle 
föräldrapenning utgå i ett fall, där arbetstiden inte var förkortad till hälften,
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kunde minskningen av arbetsinkomsten tjäna till ledning vid bedömningen av 
frågan om hur mycket arbetsinsatsen hade inskränkts.82

82. Prop 1973:47 s 57 och prop 1976/77:117 s 57. Hel föräldrapenning utgick, om vårdar- 
uppgiften helt hindrat föräldern att förvärvsarbeta, och halv föräldrapenning utgick, då förälder 
minskat sin arbetsinsats med minst hälften. I övriga fall utgick inte någon föräldrapenning. Hel 
föräldrapenning för tillfällig vård av barn utgick alltid med belopp, som motsvarade förälderns 
sjukpenning. Någon garantinivå existerade inte. Utgick ersättning som halv föräldrapenning 
avräknades en halv dag från det antal dagar, för vilka föräldern var berättigad till föräldrapen
ning. Utgick hel föräldrapenning avräknades en hel dag.

83. SfU 1977/78:17$ 23.
84. Faderskapspenning var den term som användes internt av de rättstillämpande organen för 

att beteckna föräldrapenning enligt andra stycket i 4:8.
85. S45.

För att vara berättigad till föräldrapenning för tillfällig vård av barn måste 
förälder ha behövt avstå från förvärvsarbete. Därför medgavs inte enligt prax
is föräldrapenning till den, som under utbildning avstod från studier för att 
vårda barn.8’ Ersättning utgick för de dagar, som föräldern skulle ha förvärvs
arbetat, men inte för arbetsfria dagar eller semesterdagar.

Rättstillämpningen visade, att man hade svårigheter att bedöma när den 
försäkrade ”behövt avstå från förvärvsarbete” för att vårda barn, som exem
pelvis när ordinarie vårdare var sjuk och kassan skulle bedöma, om sjukdo
men hindrat denne att ta vård om barnet. Denna förmån skilde sig från övriga 
föräldrapenningförmåner, där förutsättningen för ersättning var, att den för
säkrade inte förvärvsarbetat under den tid ersättning begärdes, inte att behov 
förelegat att avstå från förvärvsarbete.

2.4.3.5 ”Faderskapspenning”84
När föräldraförsäkringen infördes år 1974, fick fäderna rätt att inom ramen 
för ersättningsreglerna vid vård av sjukt barn få sjukpenning vid vård av barn 
i samband med annat barns födelse. Ersättningsreglerna tog då sikte enbart på 
omvårdnadsbehovet för familjens äldre barn under moderns BB-vistelse. Från 
och med den 1 januari 1978 utvidgades ersättningsreglerna, så att fadern fick 
möjlighet att inom ramen för ersättningsreglerna vid tillfällig vård av barn 
vara hemma även i samband med att det första barnet i familjen föddes. De 
nya reglerna syftade till att ge fadern viss möjlighet att hjälpa till med vården 
av barnet redan i anslutning till födelsen. I prop 1976/77:117 anfördes:

”Under senare tid har uttryckts önskemål om att man genom föräldraförsäkringen 
skall göra det möjligt för fadern att under viss tid vara hemma hos modern också i 
samband med att det första barnet i familjen föds. Det har därvid påpekats, att det 
är av stor betydelse för faderns möjlighet att få nära kontakt med barnet, att han 
redan från början ges tillfälle att delta i skötseln av barnet och att det innebär ett 
viktigt stöd för modern om fadern kan vara hemma under denna tid.”85

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn utgick till fader, som i samband med 
barns födelse avstod från förvärvsarbete för att biträda i hemmet eller vårda 
barn. Vid annat barns födelse utgick förmånen till fadern för vård av äldre
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hemmavarande barn, under förutsättning att det var under 12 år och fött 1970 
eller senare. Faderskapspenning utgick under 10 dagar såväl vid enkel- som 
vid flerbarnsfödsel. Förmånen utgick alltså även vid första barnets födelse. En 
förutsättning för rätten till ersättning var att fadern hade avstått från förvärvs
arbete den tid ersättningen avsåg. Faders rätt till faderskapspenning förutsatte 
inte, att han enligt försäkringskassans uppfattning hade behövt avstå från för
värvsarbete för att biträda i hemmet eller för att vårda barn, utan endast att 
han faktiskt hade gjort det. Huruvida han behövde avstå från förvärvsarbete, 
avgjorde han själv.86 Då fader uppbar faderskapspenning var det inget som 
hindrade att modern samtidigt och för samma barn uppbar föräldrapenning i 
samband med barns födelse. Berättigad till faderskapspenning var sådan man
lig person som i föräldraförsäkringssammanhang betraktades som eller lik
ställdes med barnets förälder.

86. Prop 1976/77:117 s 51.
87. 30-dagarsregeln lär ha uppkommit på följande sätt: Vid en sjukförsäkringskonferens i 

RFV:s regi frågade en tjänsteman från en kassa, om inte verket kunde ge något rättesnöre för vad 
som kunde anses vara ”i samband med barns födelse”. En tjänsteman på verket lär då ha svarat, 
att 30 dagar efter barnets födelse kunde vara en lämplig gräns för vad som var att anse som ”i 
samband med barns födelse”.

88. FÖD (Försäkringsöverdomstolen) 800410 dnr 2381/78 (ej bifall) och 1901/78 (bifall på 
särskilda skäl).

I de familjesituationer, där det inte var det första barnet som föddes bruka
de inga svårigheter föreligga för fadern att erhålla faderskapspenning i och 
med att modern intogs på förlossningsavdelning. Då var ofta de båda kriteri
erna ”biträde i hemmet” och ”vård av barn” uppfyllda.

Alltifrån tillskapandet av denna rätt till ersättning (först såsom sjukpen
ning) hade under senare hälften av 1970-talet utvecklats en regel, som under 
namn av ”30-dagarsregeln”87 hade inneburit, att fadern aldrig ansetts berät
tigad till ersättning, om han inte påbörjat ledigheten inom 30 dagar efter 
barnets födelse. Det var viktigt att notera, att vid uppkomsten av 30-dagars
regeln denna gällt vård av annat barn än det nyfödda och avsett ledighet 
före den 1 januari 1978. Man fortsatte dock att hålla mycket hårt på 30-da
garsregeln även efter denna tidpunkt. Endast någon eller några dagars över
skridande av 30-dagarsperioden medförde, att faderskapspenning inte kunde 
utgå.

I april 1980 avgjorde försäkringsöverdomstolen två plenimål,88 som inne
bar ett konstaterande av att 30-dagarsregeln inte existerade. I båda fallen till- 
lämpades lagrummet i den lydelse det haft före den 1 januari 1978, dvs den 
bestämmelse som 30-dagarsregeln hade tillämpats på och som medfört, att 30- 
dagarsregeln fortfarande i vissa fall ansetts tillämplig trots lagändringen i ja
nuari 1978.

Rättsbildningen i detta avseende hade följt ett ur traditionell juridisk syn
vinkel helt okonventionellt mönster. Riksförsäkringsverket torde genom sin 
informationsverksamhet och inte genom sin möjlighet att utfärda författ-
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ningar och anvisningar89 hos kassorna skapat underlag för utformningen av en 
rättstillämpning, där man iakttagit en 30-dagarsgräns.

30-dagarsregeln var ett utmärkt exempel på att rättsbildningen inom ett 
rättsområde såsom det ifrågavarande inte alltid följde den gängse formen för 
regelbildning och rättstillämpning. Den visade, att många gånger var de otra
ditionella rättsbildningskanalerna viktigare att klarlägga än de traditionella, 
kanske främst av den orsaken att de var svåra att upptäcka. Gjorde man inte 
det, gav man en missvisande bild av regelbildning och rättstillämpning, om 
man syftade till att beskriva dessa båda fenomen. Exemplet visade också, att 
riksförsäkringsverket var en regelbildare på flera olika plan och med använ
dande av flera olika tillvägagångssätt av både traditionell och otraditionell na
tur. 30-dagarsregeln hade alltså så småningom kommit att överges, trots att 
flera år förflutit sedan lagändringen den 1 januari 1978, vars förarbeten klart 
givit vid handen, att rekvisitet i samband med barns födelse skulle tolkas mer 
liberalt. Resultatet av den nya rättstillämpningen var, att ett mer individuali
serat synsätt på vad som skulle betraktas som ”i samband med barns födelse” 
började användas vid tillämpningen av lagen.

2.4.4 Sammanfattning
De tre statliga familjerelaterade försäkringsskydden för vilka redogjorts ovan 
ger en blandad bild av den fördelnings- och styrpolitik som staten önskat be
driva under 1970- och 80-talen. Från att staten tidigare varit mycket mån om 
att inplacera de hemarbetande kvinnorna i sjukförsäkringssystemet trots ideo
logiska och juridisk-tekniska svårigheter, var den förändring som innefattade 
tillkomsten av en hemmamakeförsäkring i stället för en hemmafruförsäkring 
endast en önskan från statens sida att göra lagstiftningen formellt könsneutral. 
Syftet var att åstadkomma formell jämställdhet mellan kvinnor och män. Inte 
endast hemarbetande kvinnor utan även hemarbetande män skulle ha tillgång 
till försäkringsförmånerna. 1 jämställdhetssyftet ligger likhetstanken, det lika 
skall behandlas lika. Men något ytterligare syfte utöver detta formella rättvi
sesyfte hade inte staten.

Bakgrunden till att hemmamakeförsäkringen försvann gav uttryck för sta
tens förändrade syn på denna. Sedan länge hade statens önskan att tillgodose 
den hemarbetande parten med ett sjukförsäkringsskydd upphört. Samhället 
hade förändrats dithän att det framstod som mer eller mindre självklart att 
varje vuxen individ hade att försörja sig själv. Förvärvsarbete premierades i 
sjukförsäkringen genom anammandet av inkomstbortfallskompensationsprin- 
cipen, medan hemarbete negligerades eller snarare motarbetades genom de 
låga ersättningsbeloppen och genom att dessa så småningom helt upphörde.

Havandeskapspenningens styrpolitiska bakgrund var till en början svagt 
utvecklad. De skäl som anfördes för tillskapandet av en dylik försäkringsform

89. Se lag (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar samt författningssam- 
lingsförordningen (1976:725).
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var närmast av fördelningspolitisk natur, nämligen att åstadkomma rättvisa 
mellan olika grupper av havande kvinnor. De med fysiskt ansträngande arbe
ten konsumerade föräldrapenningdagar i förväg, vilket de med fysiskt lättare 
arbeten inte behövde göra, eftersom de kunde arbeta ända fram till nedkom- 
sten.

Genom 1985 års komplettering av havandeskapspenningen kom ett helt 
annat synsätt in i bilden, nämligen barnets skyddsvärde. Att förutom barnets 
skyddsvärde även den havande kvinnan hade ett skyddsvärde låg i själva kon
struktionen av förmånen, dvs kvinnan fick kompensation för sitt inkomstbort
fall, då hon inte kunde utföra förvärvsarbete p g a havandeskapet. Staten ac
cepterade havandeskap som en försäkringsbar risk på samma sätt som sjuk
dom utgjorde en försäkringsbar risk.

Att staten önskade stimulera barnafödandet med hjälp av reglerna fram
kom aldrig uttryckligen i förarbetena. Men i och med att reglerna om havan- 
deskapspenning underlättade för kvinnor i fysiskt ansträngande arbeten att 
föda barn genom möjlighet till omplacering eller till förvärvsavbrott med kom
pensation för lönen, hade förmånen säkerligen en styrande effekt i nämnda 
riktning.

Under den nu undersökta perioden övergick moderskapsförsäkringen till 
en föräldraförsäkring. Bakom denna förändring fanns också ett formellt jäm- 
ställdhetskrav, som uppfylldes genom att reglerna gjordes könsneutrala. Men 
föräldrapenningförmånerna tjänade en rad andra syften. Staten önskade 
åstadkomma en rättvis fördelning mellan de barnafödande och icke barnafö
dande i samhället. Staten var givetvis starkt beroende av att det föddes barn 
för tillväxt och allmänt framåtskridande. Staten hade därför utökat förmåns- 
slagen, så att de täckte en mångfald olika situationer, där vård av barn av sta
ten ansetts skyddsvärd. Genom reglernas mångfald och relativa komplexitet 
hade statens styrning av förmånerna blivit stark och omfattande. Något större 
utrymme för skönsmässighet fanns inte för att åstadkomma den målstyrning 
staten var ute efter. I stället skedde målstyrningen genom en detaljrik norme- 
ring, något som avvek från andra målstyrda välfärdsområden, exempelvis so
cialtjänsten.

Bland de mål som staten hade med föräldraförsäkringen torde jämställdhe
ten mellan föräldrarna vara det som staten tydligast artikulerat i förarbetena. 
Statens önskan att få fäderna mer delaktiga i vården av barnen diskuterades 
utförligt i förarbetena. Denna önskan fick dock aldrig något större genomslag 
i själva den rättsliga normeringen. De detaljerade reglerna hade i stället inte så 
sällan den effekten att ur den individuella familjens synvinkel det visade sig 
ekonomiskt mest lämpligt att det var modern som var den som vårdade barnet 
och fadern den som förvärvsarbetade. Försök gjordes att införa öppet könsre- 
laterade regler för att få mer styrpolitisk styrka, men detta var en politisk 
omöjlighet under 1970- och 80-talen.90

90. L Westerhäll, Jämställdhetssyftet inom den sociala familjerätten - förr - nu - i framtiden, 
SvJT 1985, s 53 f.
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2.5 De rättsliga aktörerna

2.5.1 De allmänna försäkringskassorna

2.5.1.1 Omfattningen av de statliga förvaltnings
uppgifterna91

91. Se min artikel Några problem rörande de allmänna försäkringskassornas verksamhet, i 
FT 1983, s 155 ff.

92. S317.
93. H Strömberg, Myndighet och myndighetsutövning, i FT 1972, s 233 ff och H Ragne- 

malm, Regeringsformen 11:6. Överlämnande av förvaltningsuppgift till enskilt subjekt, i FT 1976, 
s 105 ff; se även H Ragnemalm, Förvakningsbesluts överklagbarhet, 1970, s 22 f och 83 ff.

I prop 1971:30 om införande av förvaltningslagen m m anfördes följande:

"I vissa fall kan det emellertid vara tveksamt om en myndighet skall räknas till en 
tredje kategori med såväl statliga som kommunala inslag. Jag tänker här på myn
digheter som allmänna försäkringskassor ... För att träffa alla typer av myndighe
ter, som företräder det allmänna i någon förvaltningsangelägenhet, begagnas i 
stället endast uttrycket förvaltningsmyndighet.”92

Egenskapen av att vara förvaltningsmyndighet hängde samman med principen 
om rättssubjektivitet för offentligrättsliga organ. 18 kap i lagen om allmän 
försäkring innehöll lagregler, som var av betydelse för kassorna som särskilda 
rättssubjekt. Där stadgades att för varje landstingskommun samt varje kom
mun, som inte tillhörde landstingskommun, skulle finnas en försäkringskassa. 
Regeringen fastställde firma för försäkringskassa. För försäkringskassas för
bindelser häftade endast kassans tillgångar. Försäkringskassa kunde inte utan 
stöd av lag bedriva annan verksamhet än som angavs i lagen om allmän för
säkring eller i bestämmelser, som utfärdats med stöd av denna. Det torde otvi
velaktigt vara så, att varje försäkringskassa var en självständig juridisk person.

Visserligen fanns det delar i försäkringskassans formella uppbyggnad, som 
liknade en privaträttslig organisation, men tendensen under de senare decen
nierna hade varit att lägga tonvikten vid organisationens funktion i stället för 
vid dess uppbyggnad organisatoriskt.93 Trots att försäkringskassorna inte in
gick i den statliga eller kommunala organisationen, ansågs de vara förvalt
ningsmyndigheter enligt regeringsformen 1:8. Försäkringskassorna var alltså 
att betrakta som offentligrättsliga juridiska personer med statliga förvaltnings
uppgifter. Så är fallet fortfarande. Osäkerhet hade dock i rättstillämpningen 
rått om i vilken utsträckning allmänna offentligrättsliga regler skulle tillämpas 
på försäkringskassorna.

Frågan om försäkringskassan var statlig myndighet och handhade myndig
hetsutövning hade i slutet av 1960-talet kommit att aktualiseras, då det gällde 
att avgöra om kassorna var underkastade rättsreglerna om allmänna handling
ar. Myndighetsbegreppet hade bl a central betydelse i tryckfrihetsförordning
ens 2 kap, som handlade om allmänna handlingars offentlighet. Offentlighets-
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kommittén föreslog94 en legal definition av begreppet myndighet i tryckfrihets
förordningen av följande lydelse:

94. SOU 1966:60 s 12, 130 ff och 1966:61 s 25 f, 61, 230.
95. RÅ 1968:42, anmärkt av H Ragnemalm i Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1970, 

s 87 f.
96. Se exempelvis JO 1979:276, JO:s ämbetsberättelse 78/80 s 308 ff.
97. Se mer härom i B Bengtsson, Skadestånd vid myndighetsutövning II, 1978.
98. S498.

”Med myndighet förstås i detta kapitel varje statligt eller kommunalt organ, som 
har att fatta beslut självständigt. - Vad i detta kapitel stadgas om myndighet skall 
äga motsvarande tillämpning på bolag, förening, stiftelse och annat enskilt organ i 
vad dess åtgärder genom klagan eller underställning kunna dragas under myndig
hets prövning” (2:3).

Samtidigt med detta förslag, som aldrig blev lagfäst, aktualiserades i ett rätts
fall95 processuella svårigheter, då besvär anfördes mot beslut att vägra utläm
nande av handling som förvarades hos försäkringskassa. Försäkrings- 
domstolen fann, att försäkringskassa inte kunde anses såsom sådan stats- eller 
kommunalmyndighet, som avses i tryckfrihetsförordningen 2 kap, och att hos 
försäkringskassa förvarade handlingar därför inte var allmänna. Domstolen 
gjorde ingen ändring i riksförsäkringsverkets beslut. Genom besvär över för- 
säkringsdomstolens beslut bragtcs målet under regeringsrättens prövning (för 
en andra gång), och denna (nu med annan sammansättning) fann försäkrings
kassan utgöra till statens förvaltning hörande inrättning. Försäkringskassan 
utgjorde alltså statsmyndighet i den bemärkelse som avsågs i tryckfrihetsför
ordningen 2 kap, och de hos försäkringskassa förvarade handlingarna var all
männa.

Ett annat utmärkande drag för myndighetsutövning var att myndigheten 
stod under JO:s tillsyn. JO utövade tillsyn över försäkringskassornas myndig
hetsutövning i likhet med all annan statlig myndighetsutövning.96

I skadeståndslagen (1975:404) 3:2 stadgades, att staten eller kommun 
skulle ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållats 
genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars 
fullgörande staten eller kommun svarade.97 Att försäkringskassorna i och för 
sig bedrev sådan myndighetsutövning att staten blev skadeståndsansvarig för 
skada som av vårdslöshet orsakats av försäkringskassas tjänsteman, ansågs 
vara helt klarlagt. Detta myndighetsutövande hade aktualiserats i beslut av JK, 
där frågan gällde, huruvida muntliga uppgifter från försäkringskassa var att 
hänföra till myndighetsutövning.

I prop 1972:5, Förslag till skadeståndslag, framhöll departementschefen,98 
att ett utmärkande drag för de förvaltningsakter som betecknades som utöv
ning av offentlig myndighet var, att det rörde sig om beslut eller åtgärder, som 
ytterst var uttryck för samhällets maktbefogenheter eller den statliga överhög
heten över medborgarna i deras egenskap av samhällsmedlemmar. Karakteris
tiskt för dessa förvaltningsakter var, att de kom till stånd och fick rättsverk
ningar för eller emot den enskilde i kraft av offentligrättsliga regler och att de
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samhällsorgan, som svarade för dem, hade en monopolställning i förhållande 
till enskilda rättssubjekt. I specialmotiveringen framhöll departementschefen 
vidare, att myndighetsutövning var beslut eller åtgärder med omedelbara rätts
verkningar för enskilda eller andra rättssubjekt, vilket, enligt vad han uttryck
ligen angav, skulle innebära, att råd och upplysningar till allmänheten, liksom 
annan service som samhället erbjöd medborgarna att anlita om de så önskade, 
med visst här ej aktuellt undantag, i princip inte var att hänföra till myndig
hetsutövning."

I de ifrågavarande JK-besluten hade JK dragit den slutsatsen, att muntliga 
råd och upplysningar inte var myndighetsutövning och att anledning saknades 
att ta ställning till spörsmålet, om fel eller försummelse i den mening som åsyf
tades i skadeståndslagen 3:2 hade förekommit.99 100

99. S 499 f.
100. Se nedan om förhandsbeskedens processuella betydelse.

Enligt allmänt vedertagen förvaltningsrättslig doktrin och praxis fick ett 
statligt organ inte överklaga ett annat statligt organs beslut, om myndigheter
na skulle tillvarata samma allmänna intresse, såvida det inte förelåg särskilt 
författningsstöd härför. Om försäkringskassan skulle tillerkännas besvärsrätt, 
vore försäkringskassan inte någon statlig myndighet, medan i motsatt fall för
säkringskassan hade denna ställning. I rättsfallen FD 1964 ref 14 och FD 1976 
ref 9 (se ovan) ansågs försäkringskassan i det förra fallet ha besvärsrätt i sjuk- 
försäkringsärenden men inte i pensionsärenden, medan i det senare sådan be
svärsrätt inte längre ansågs föreligga i sjukförsäkringsärenden p g a omlägg
ningen av sjukförsäkringens finansiering 1975. Detta innebar, att försäkrings
kassan uppfattades som statlig myndighet i nu nämnda hänseende.

Frågan om försäkringskassans besvärsrätt vid andra beslut hade aktualise
rats i RÅ 1974 ref 98, där regeringsrätten fann, att försäkringskassan saknade 
besvärsrätt i fråga om beslut av socialstyrelsen att förordna förtroendetandlä
kare hos kassan. Majoriteten ansåg, att i tjänstetillsättningsärenden riksför
säkringsverket, socialstyrelsen och försäkringskassorna hade att bevaka sam
ma allmänna intresse, nämligen tjänstetillsättning i överensstämmelse med gäl
lande regler som tillgodosåg ett tillfredsställande handhavande av den 
allmänna försäkringen. Regeringsrådet Petrén var skiljaktig och framhöll, att 
försäkringskassan

”vill genomföra en decentraliserad beslutsordning inom landstingsområdet och vill 
därför ha tillgång till förtroendetandläkare bosatta på olika orter inom länet. Soci
alstyrelsen har utgått från andra värderingar. Kassan synes här ha ett legitimt intres
se av att få sina synpunkter prövade gentemot socialstyrelsens av KM:t.”

Målet RÅ 81 2:2 gällde, om uppgift om försäkrad persons arbetsgivare skulle 
utlämnas av försäkringskassa till kronofogdemyndighet. Kammarrätten prö
vade, om den eller regeringen var rätt besvärsinstans jämlikt sekretesslagen 
15:8. Rätten menade, att försäkringskassan var myndighet men inte statlig så
dan, varför rätten ansåg sig behörig att pröva besvären. Hade rätten menat,
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att försäkringskassan var en statlig myndighet, skulle regeringen alltså ha varit 
rätt instans. Detta ansåg regeringsrätten i målet RÅ 81 2:23.1 detta mål hade 
försäkringskassan avslagit en statlig myndighets (postverkets) begäran att få 
ta del av en handling. Regeringsrätten menade, att det var mest förenligt med 
grunderna i sekretesslagen 15:8, att försäkringskassorna jämställdes med stat
liga myndigheter vid tillämpningen av lagrummet. Regeringsrätten överlämna
de alltså handlingarna i målet till regeringen (socialdepartementet).

Försäkringskassan räknades vidare som myndighet enligt sekretesslagen 
1:6 och 8.101

101. Prop 1979/80:2 s 125, se även RÅ 1981 2:23.
102. Se prop 1961:45 s 188 f och s 252.
103. Former för styrning av försäkringskassornas organisation och förvaltningsuppgifter, 

Ds S 1980:7 s 3.
104. Lag (1981:691) om socialavgifter.
105. Lagen om allmän försäkring 19:2.
106. Lagen om allmän försäkring 18:3.

Eftersom försäkringskassorna stod utanför den statliga förvaltningsorgani
sationen, var de alltså inte statliga myndigheter i detta begrepps egentliga be
märkelse. Enighet härom torde ha rått allt sedan förarbetena till 1962 års lag 
om allmän försäkring.102 Det hade återigen understrukits i ett delbetänkande 
rörande översyn av riksförsäkringsverkets tillsynsverksamhet.103 Att försäk
ringskassorna dock i en rad olika sammanhang hade jämställts med statliga 
myndigheter har redovisats ovan.

Sammanfattningsvis kan framhållas, att försäkringskassorna var offentlig
rättsliga organ, som förlorat det mesta av sin en gång dominerande privaträtts
liga prägel. Tillsynsmyndigheten riksförsäkringsverket är en statlig myndighet, 
som utövade en ingående tillsyn och kontroll. Finansieringen skedde som 
framkommit ovan genom statligt fastställda av arbetsgivare och egenföretaga
re erlagda avgifter104 och av statsbidrag.105 Verksamheten var reglerad av stat
liga normer dels i form av lagtext och förarbeten, dels i form av riksförsäk
ringsverkets författningar och anvisningar. Försäkringskassorna hade mono
polställning i den bemärkelsen, att inga andra än allmänna försäkringskassor 
fick i sin firma eller vid beteckning av rörelsen använda ordet ”försäkringskas
sa” tillsammans med ordet ”allmän” eller eljest i firman inta något, varigenom 
kunde ges sken av att firman innehades av allmän försäkringskassa.106 Vidare 
var försäkringskassan skyldig att försäkra alla över 16 år, som var bosatta 
inom försäkringskassans verksamhetsområde, oberoende av om de ur privat
rättslig försäkringssynvinkel var att betrakta som riskgrupper, som inte kunde 
ges försäkringsskydd. Tendensen var sålunda att i ökad utsträckning uppfatta 
försäkringskassan som statlig myndighet i olika rättsliga sammanhang (se vi
dare härom denna avdelning kap 3).
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2.5.1.2 Organisation och arbetsuppgifter
Enligt lagen om allmän försäkring skulle för varje landstingskommun finnas 
en allmän försäkringskassa. Försäkringskassorna var under 1970- och 80-ta- 
len 26 till antalet. Malmö allmänna försäkringskassa, Göteborgs allmänna 
försäkringskassa och Gotlands läns allmänna försäkringskassa omfattade en
dast en primärkommun.

I varje försäkringskassa skulle finnas en styrelse. Styrelsens uppgift var i hu
vudsak att ansvara för försäkringskassans administration. Styrelsen bestod av 
ordförande och vice ordförande, vilka utsågs av regeringen samt fyra ledamö
ter som utsågs av landstingskommunerna eller, om kassans verksamhetsområ
de utgjordes av kommun, av kommunfullmäktige. Härutöver fick i styrelsear
betet delta två personalrepresentanter. Dessa hade rätt att närvara och yttra 
sig vid all handläggning i styrelsen.

Enligt 18:12 skulle hos försäkringskassa vara anställd en direktör, som 
hade att leda arbetet inom kassan i enlighet med de anvisningar som lämnades 
av kassans styrelse. Beträffande besluts- och ansvarsfördelningen mellan sty
relse och tjänsteman i kassan gällde inga centralt utformade föreskrifter. 1 vis
sa fall, t ex rörande attestering, hade dock riksförsäkringsverket utfärdat re
kommendationer.

Arbetsfördelningen skulle i princip ske på sätt som varje kassa fann lämp
lig. I regel förelåg inte någon skriftlig arbetsordning. Vanligen beslutade sty
relsen i första hand i administrativa och ekonomiska ärenden, som exempelvis 
lokalfrågor och personalärenden. Till direktören hade i allmänhet delegerats 
att besluta i löpande administrativa ärenden. Stora skillnader fanns emellertid 
mellan kassorna beträffande omfattningen av delegeringen. Beträffande för- 
säkringsärenden gällde i allmänhet, att styrelsen inte handlade löpande ären
den utan endast vissa principiella frågeställningar såsom yttranden över utred
ningsförslag och betänkanden. Beslut i löpande försäkringsärenden fattades 
som regel av tjänsteman.

Inom varje försäkringskassa fanns ett centralkontor och ett flertal lokal
kontor. Ledningen av verksamheten inom ett kassaområde utövades av cen
tralkontoret. I varje kommun skulle minst ett lokalkontor finnas. Lokalkonto
ren kunde vid behov kompletteras med s k filialexpeditioner, som var organi
satoriskt underställda ett lokalkontor.

Vid centralkontoren fanns bl a en sjukförsäkringsavdelning och en utred
ningsavdelning. Sjukförsäkringsavdelningen handlade ärenden, som samman
hängde med allmänna sjukförsäkringsfrågor och handläggning av korta sjuk
fall. Den var vanligtvis indelad i två sektioner, nämligen en allmän sektion och 
en sektion för försäkringsmässig kontroll av lokalkontorens verksamhet. Den 
allmänna sektionen indelades i allmänhet i flera olika enheter, t ex en tand- 
vårdsgrupp, en sjukvårdsgrupp. Utredningsavdelningen svarade för handlägg
ningen av långa sjukfall samt beredning, föredragning och efterkontroll av så
dana ärenden som skulle avgöras av pensionsdelegationen. Centralkontoren 
hade en stor insyn i lokalkontorens verksamhet.
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Lokalkontoret delades också upp i bl a en sjukförsäkringsenhet och en ut
redningsenhet. Inom sjukförsäkringsenheten handlades frågor om inskrivning 
i försäkringskassa och fastställande av sjukpenninggrundande inkomst samt 
frågor angående sjukpenning, föräldrapenning m m. På utredningsenheten 
handlade man de långa sjukfallen och beslutade om olika rehabiliterande åt
gärder. Kontorsföreståndaren som förestod lokalkontoret var direkt under
ställd direktören för försäkringskassan.

Lokalkassorna ansvarade i princip för handläggningen av försäkrings- 
ärenden i första instans. Kassan tog emot anmälningar och ansökningar från 
de försäkrade och fattade beslut i försäkringsärendena. Utbetalningar skedde 
genom den gemensamma datoranläggningen, som fanns vid riksförsäkrings
verkets tekniska byrå i Sundsvall och till vilken alla kassakontor hade direkt
kommunikation vid terminaler.107 Framför allt genom sina lokalkontor hade 
kassorna direktkontakt med de försäkrade. Socialförsäkringsadministratio
nens service- och informationsinsatser gentemot allmänheten skedde i huvud
sak genom kassorna.

107. Förordning (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från de allmänna försäkrings
kassorna.

108. Se dock riksförsäkringsverkets kungörelse (RTFS 1978:22) med bestämmelse om änd
ring av allmän försäkringskassas och lokal skattemyndighets beslut i vissa fall samt om skyldighet 
att underrätta riksförsäkringsverkets ombudsenhet om vissa beslut m m enligt omtryck 1982:4, 
1§.

109. Se min uppsats Några problem rörande de allmänna försäkringskassornas verksamhet, 
i FT 1983, s 155 ff.

110. 18 §.

De ersättningsärenden som handlades av försäkringskassorna indelades i 
tjänstemannaärenden, pensionsdelegationsärenden och försäkringsnämnds- 
ärenden. Eftersom sjukpenningärenden handlades av tjänstemän, är det endast 
denna kategori av ärenden som är av intresse i detta sammanhang. Det var på 
lokalkontoren som flertalet av de oerhört talrika ärendena angående sjukpen
ning handlades. Det fanns oftast inga författningsföreskrifter om att tjänste
män i viss lönegrad eller med viss tjänsteställning skulle fatta vissa typer av be
slut,108 men hos kassorna hade utbildats vissa rutiner, såsom att överordnade 
tjänstemän rådfrågades i svårare ärenden liksom att en viss kontroll och un
derställning skedde.

2.5.1.3 Besvär över försäkringskassornas beslut109 110

2.5.1.3.1 Omprövning
Förvaltningslagen (1971:290) var tillämplig på handläggningen av ärenden i 
försäkringskassorna. Om det var uppenbart, att ett beslut av försäkringskas
san skulle gå den försäkrade emot, skulle den försäkrade underrättas om vad 
hon eller han hade att iakttaga vid talan mot beslutet och om det fanns någon 
skiljaktig mening i protokoll eller annan handling.1,0 Talan mot "sådant be-
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slut av myndighet som kan överklagas genom besvär” fick föras av den som 
beslutet angick, om det gått denne emot.111

111. 11 §.
112. Se prop 1977/78:20 och 1981/82:88.

Försäkringskassan var första instans i socialförsäkringsmål. I lagen om all
män försäkring 20 kap angavs de processuella frågor som var av särskilt in
tresse i socialförsäkringsmål. I 20:10 reglerades möjligheten till omprövning 
av kassans beslut där enskild som berördes av beslutet begärde det. Hade be
slutet meddelats med stöd av 20:10a fick någon omprövning ej göras med stöd 
av 20:10. Vid omprövningen fick beslutet ej ändras till den enskildes nackdel. 
20:10 infördes den 1 april 1982 efter förslag i prop 1981/82:88. Dessförinnan 
hade det för försäkringskassan bara funnits möjlighet att ändra tidigare fatta
de beslut om de berodde på vissa i lagen angivna orsaker (se nedan om under
ställning i 2.5.2.2). Denna möjlighet fanns kvar i 20:10a.

Försäkringskassans beslut fick sålunda inte överklagas av en enskild, innan 
kassan hade omprövat beslutet. Om besvär hade anförts av en enskild innan 
beslutet hade omprövats, ansågs besvären som en begäran om omprövning.

Vid omprövningen fick beslutet inte ändras till den försäkrades nackdel. 
Före den 1 april 1982 gällde att vid den dåvarande omprövningen ändring en
dast fick göras i enlighet med klagandens yrkande. Besvären ansågs förfallna 
om sådan ändring skedde. 1 annat fall skulle försäkringskassan översända be
svären med eget yttrande till försäkringsrätt. I prop 1981/82:88 föreslogs, att 
försäkringskassan vid sin omprövning också skulle ha möjlighet att endast del
vis bifalla besvären. Var den försäkrade fortfarande missnöjd med kassans be
slut, kunde den försäkrade besvära sig till försäkringsrätt. Avsikten var att 
minska måltillställningen till försäkringsrätterna. Socialförsäkringsutskottet 
tillstyrkte förslaget och ett riksdagsbeslut med detta innehåll gick igenom.

Orsakerna till införandet av ett omprövningsinstitut var flera. Många av de 
människor som berördes av socialförsäkringsorganens beslut, särskilt gamla 
och sjuka, hade ofta större svårigheter än andra människor att rätt uppfatta 
innehållet i besluten, att upptäcka felaktigheter eller att i rätt tid inkomma 
med besvär. Man hade inte heller velat belasta de redan hårt ansträngda be- 
svärsinstanserna med ”onödiga” ärenden som t ex sådana som blivit felaktiga 
endast p g a räknefel. Vidare medförde en prövning i högre instans alltid tids- 
utdräkt och fördyrning. Ett annat faktum var att det vid kassorna fanns ären
den som förekom i betydande omfattning och där besluten grundades på be
stämmelser som gav ringa utrymme för skönsmässiga bedömningar. Dessutom 
hade socialförsäkringen fått en alltmer ökad betydelse och utgjorde grundva
len för flertalet medborgares ekonomiska trygghet under åtminstone något 
skede av deras levnad. Denna utveckling hade fört med sig en enorm ökning 
av ärendemängden inom socialförsäkringens område.112 Omprövningsinstitu- 
tet var helt enkelt ett sätt att minska antalet domstolsbesvär. Vem eller vilka 
inom försäkringskassan som skulle fatta omprövningsbeslut reglerades inte i 
lag. Riksförsäkringsverket utfärdade dock anvisningar om detta.
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Kassans bedömning av om förutsättningarna för ändring var uppfyllda 
kunde alltid komma under prövning av högre instans. Begärde någon att för
säkringskassan skulle ändra ett beslut och fann kassan att detta inte kunde ske, 
meddelade kassan ett beslut av innebörd att förutsättningarna för ändring inte 
var uppfyllda. Ett sådant beslut kunde sedan överklagas på samma sätt som 
övriga beslut av en försäkringskassa. Om ett formellt hinder förelåg mot om
prövning avvisade försäkringskassan en begäran om omprövning. Ett sådant 
beslut av kassan fick anses avse en annan fråga än ett ärende enligt lagen om 
allmän försäkring. Avseende ett sådant beslut var rättsmedlet besvär. Detta 
ledde till att försäkringsrätt och inte försäkringskassa skulle pröva, om det 
fanns något formellt hinder mot att ta upp begäran om omprövning. Rätt att 
kräva omprövning enligt lagen om allmän försäkring 20:10 tillkom enbart den 
enskilde, ej riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket skulle anföra besvär 
direkt. Därmed kunde den situationen uppkomma ifråga om ett och samma 
beslut att den försäkrade begärde omprövning och riksförsäkringsverket an
förde besvär. Det stadgades därför att ärendet då i sin helhet skulle överlämnas 
till försäkringsrätt, där den försäkrades begäran om omprövning betraktades 
som en besvärsinlaga (lagen om allmän försäkring 20:10 tredje stycket).

Enskild som var missnöjd med försäkringskassans beslut hade alltså att i 
första hand begära omprövning av beslutet hos kassan. Först när beslutet hade 
omprövats av försäkringskassan fick den enskilde anföra besvär hos försäk
ringsrätt (lagen om allmän försäkring 20:11). Besvär som anfördes av en en
skild innan beslutet omprövats skulle anses som en begäran om omprövning. 
Dock kunde som ovan framhållits omprövning enligt lagen om allmän försäk
ring 20:10 inte begäras, om försäkringskassan meddelat beslut med stöd av la
gen om allmän försäkring 20:10a. I detta fall hade en omprövning redan skett. 
Där angavs också de grunder på vilka försäkringskassan kunde ändra ett tidi
gare beslut. Försäkringskassan fick inte ändra beslut som hade prövats av för
säkringsrätt även om förutsättningarna i övrigt var uppfyllda. Det ansågs 
nämligen inte lämpligt att en lägre instans ändrade beslut som fattats av en hö
gre instans. För att en försäkringskassa skulle vara förhindrad att ändra ett be
slut som hade prövats av försäkringsrätt krävdes att försäkringsrätt prövat be
slutet i sak.

Försäkringskassan kunde självmant ompröva beslut, dvs utan att någon be
gäran om omprövning framställts enligt 20:10a. Bestämmelsen medförde skyl
dighet för försäkringskassan att ändra sitt eget beslut om det kom till kassans 
kännedom att beslutet innehöll en kvalificerad felaktighet. Var felaktigheten 
av ringa betydelse fick dock ändring underlåtas. Kassan ändrade beslut som 
p g a skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehöll uppenbar orik
tighet. Ett beslut som blivit oriktigt därför att det grundats på ett uppenbart 
felaktigt eller ofullständigt underlag ändrades också av försäkringskassan.

Detsamma gällde beslut som blivit oriktiga p g a uppenbart felaktig rätts
tillämpning eller liknande orsak.

Kassan fick i princip inte ändra ett beslut om en förmån till försäkrads 
nackdel såvitt gällde förfluten tid. Beslut som var äldre än två år fick inte änd-
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ras, om det inte därefter blivit känt, att beslutet fattats på uppenbart felaktigt 
eller ofullständigt underlag eller om annat synnerligt skäl förelåg.

2.5.1.3.2 Besvär
Nedan skall två för sjuk- och föräldraförsäkringsprocessen speciella omstän
digheter behandlas, nämligen besvär över muntliga beslut och besvär över s k 
förhandsbesked.

Ett stort antal av de beslut som fattades vid försäkringskassorna under 
1970 fick aldrig en i gängse mening skriftlig utformning. Många av de ersätt
ningar som betalades ut antecknades endast på ett utbetalningskvitto. Munt
liga beslut kunde också lämnas telefonledes eller i samband med att den för
säkrade gjorde personliga besök hos försäkringskassan. Flera processrättsliga 
problem som var avhängiga av om beslutet var muntligt eller inte kunde då 
uppstå. Det kunde gälla frågor om motiveringsskyldigheten, om överklagbar- 
heten och om beslutet var slutligt eller inte (och därmed överklagbart). För
valtningslagen (1971:291), som stadgade om motiveringsskyldighet då beslu
tet gick emot den försäkrade, gjorde ingen skillnad mellan muntliga och skrift
liga beslut (17 §). I samband med förvaltningslagens tillkomst framhöll 
departementschefen, att det sannolikt i de flesta fall skulle bli uppenbart obe
hövligt att lämna motivering till ett beslut i ett sjukförsäkringsärende. Om be
slutet skulle gå den enskilde emot i något avseende, inträdde däremot i princip 
motiveringsskyldighet. Denna kunde emellertid enligt departementschefen 
fullgöras både muntligen och skriftligen. I åtskilliga fall skulle det vara till
räckligt med en muntlig upplysning om varför ersättning tillkänts med lägre 
belopp än den enskilde ansåg sig ha rätt till.113

113. Exempelvis FÖD 800129 mål nr 1011/79:8 och FRN 810912 mål nr 2881/79.
114. SOU 1976:53 s 200.

Det är svårt att klart definiera vad som avsågs med ett muntligt beslut. Ett 
beslut av försäkringskassan var mycket sällan helt och hållet muntligt i den 
meningen att ingen som helst skriftlig dokumentation förelåg. Sådana munt
liga beslut torde ha förekommit endast i fall, då beslutet innebar helt avslag 
på begärd ersättning. Så snart den försäkrade erhöll viss ersättning, fanns där
emot regelmässigt någon form av skriftlig dokumentation, t ex ett av den för
säkrade undertecknat ersättningskvitto (före 820701) eller ett postgiroutbe- 
talningskort. Enbart skriftlig dokumentation av detta slag innebar dock inte, 
att beslutet betecknades som skriftligt. Förekomsten av en postgiroutbetalning 
i ett beslut om sjukpenning hindrade således inte, att beslutet betecknades som 
muntligt. Praxis varierade något mellan olika försäkringskassor, när det gäll
de i vilken utsträckning muntliga beslut meddelades. Så snart den försäkrade 
begärde ett skriftligt, motiverat beslut, torde denne ha erhållit ett sådant.114
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Muntliga beslut förekom framför allt i sjukpenning- och föräldrapenningären
den. 115

115. I SOU 1976:53 talades i flera sammanhang om de problem som var sammankopplade 
med de muntliga besluten (se exempelvis 142 f och 199 f). H Ragnemalm framhöll i Förvaltnings- 
besluts överklagbarhet, 1970, s 36: ”Viss försiktighet bör sålunda iakttagas, innan man frånkän- 
ner myndighetsuttalanden beslutskaraktär med hänvisning till bristen på skriftlig form - det kan 
tänkas, att uttalandets innehåll tämligen definitivt bestämts redan vid det muntliga eller konklu- 
denta uttalandet och senare rent mekaniskt nedtecknats; uttrycket 'besluts fattande’ är sålunda 
relativt. - Kravet på skriftlig dokumentation synes icke böra sättas så högt, att beslutet nödvän
digtvis behöver ha fixerats i expedition eller protokoll i egentlig mening, utan det är tillräckligt 
med något slag av nedtecknande hos myndigheten. Även uttalanden på magnetband el. dyl. synes 
kunna utgöra beslut, då det där dokumenterade uttalandet kan överföras till skrift. I en framtid 
förefaller det icke otänkbart, att skriftlig dokumentation helt kan avvaras, så att beslutet finnes 
förvarat hos myndigheten i form av ett uttalande på band och även delges den berörde enskilde i 
sådan form. Vad här säges om skriftlig form kan sålunda snart behöva modifieras; det essentiella 
synes i vart fall vara att uttalandet på något sätt finnes dokumenterat.”

116. Se exempelvis H G F Sundberg, Allmän förvaltningsrätt, 1955, s 296, O Westerberg, 
Förfarandet i förvaltningen, 1969, s 79 och H Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 
1970, s 33 ff; Ragnemalm hade på basis av besvärsinstitutets konstruktion valt att frånkänna 
icke-skriftliga utsagor - sådana som inte heller senare fixeras i skrift - beslutskaraktär. Även om 
man rent språkligt talade om muntliga beslut förelåg enligt Ragnemalm inget objekt för besvären, 
som kunde utgöra föremål för en överklagbarhetsundersökning, a a s 36 f.

117. SOU 1976:53 s 200.
118. SOU 1976:53 s 143.
119. SOU 1976:53 s 143.

Ett grundläggande förvaltningsrättsligt krav på överklagbarhet ansågs 
skriftlig form vara.116 Även om inget nämnts uttryckligen härom i förarbetena, 
framgick det ändå av olika uttalanden som gjorts, att muntliga beslut inom so- 
cialförsäkringsprocessen i och för sig var överklagbara, även om vissa svårig
heter var förknippade härmed just p g a muntlighetskaraktären. Besvärsorga- 
nisationsutredningen framhöll, att, i de fall då den försäkrade vägrades ersätt
ning, det kunde förekomma att skriftlig dokumentation helt saknades. Den 
försäkrade kunde muntligen få del av skälen till att han vägrades ersättning. 
En skriftlig besvärshänvisning brukade dock i de flesta fall lämnas. På besvärs- 
hänvisningen antecknades i allmänhet tidpunkten för beslutet. De problem, 
som bestod i att beslutets innehåll inte fått skriftlig dokumentation, avhjälptes 
genom att försäkringskassan, innan besvären översändes till besvärsmyndig- 
het, skrev ett yttrande, som dels innehöll fakta i ärendet, dels kassans syn på 
besvären.117 Detta yttrande avhjälpte alltså den brist i det muntliga beslutet, 
som bestod just i att det var muntligt. Men att detta p g a sin muntlighet inte 
skulle gå att överklaga gjordes inte gällande. Man såg det skriftliga yttrandet 
endast som ett förtydligande av det muntliga beslutet. Det var dock detta se
nare som var själva beslutet och alltså det som överklagades.118

”Ett muntligt beslut behöver inte vara lagstridigt eller innehålla någon annan felak
tighet för att en omprövning skall kunna komma till stånd. Karaktären av de munt
liga besluten gör, att en omprövning anses kunna ske, även om den tjänsteman, som 
gör omprövningen, inte kan konstatera någon felaktighet.”119

Skälen till att muntliga beslut uppfattades som överklagbara var de speciella 
faktorer, som kännetecknade socialförsäkringsprocessen, framför allt den oer-
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hörda mängd beslut som fattades av försäkringskassorna. Enligt försäkrings- 
domstolskommittén lär årligen ca 40 miljoner beslut ha fattats av kassorna 
under 1970-talet. Merparten av dessa beslut var överklagbara. Att de var över- 
klagbara, var givetvis av stor betydelse för den försäkrades rättsskydd.

Möjligheten att överklaga muntliga beslut var enligt mitt förmenande ett 
kriterium på svårigheterna att ”pressa in” de socialförsäkringsrättsliga ären
dena i en processform som var uppbyggd efter traditionellt mönster. De för
ändringar i den socialförsäkringsrättsliga processen, som trädde i kraft den 
1 april 1982120 som en följd av försäkringsdomstolskommitténs förslag För- 
säkringsdomstolarnas arbetsläge,121 medförde dock, att de beslut som överkla
gades inte längre kunde vara muntliga. Omprövning skulle alltid ske, då den 
försäkrade överklagade kassans beslut. Även om detta beslut var muntligt, var 
omprövningsbeslutet dock skriftligt.122 Om den försäkrade inte var nöjd med 
försäkringskassans nya beslut var det detta, som den försäkrade fick överklaga 
och inte det ursprungliga. I och med att omprövningsbeslutet alltid var skrift
ligt blev alltså följden den, att överklagbarhet av muntliga beslut inom social- 
försäkringsprocessen kom att försvinna.

120. Prop 1981/82:88, se även Sfu 1981/82:7.
121. Ds S 1981:9.
122. RFFS 1978:22, omtryckt 1982:42.
123. Besvärssakkunnigas slutbetänkande SOU 1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet, 

s 490 f, SOU 1968:27 med förslag till förvaltningslag, s 229 samt prop 1971:30 rörande förvalt- 
ningsrättsreformen, s 592.

124. Se vidare härom H Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1970, s 524-529.
125. H Ragnemalm, Förvaltningsbesluts överklagbarhet, 1970, s 529.

Jag går nu över till frågan om besvär över s k förhandsbesked. Många gång
er var det svårt att dra en klar gräns mellan slutliga beslut och icke-slutliga be
slut.123 Denna gränsdragning aktualiserades, då den försäkrade ville överklaga 
beslutet och frågan uppkom om det över huvud var överklagbart. Vissa beslut 
ansågs ha karaktären av förhandsbesked och innefattade inte någon slutlig 
prövning av något anhängigt ärende. Eftersom de uppfattades såsom helt i av
saknad av bindande verkan, ansågs de oöverklagbara. Dessa kunde vara av 
antingen muntlig eller skriftlig karaktär. Att uppfatta alla muntliga beslut som 
förhandsbesked torde i och för sig inte ha varit riktigt, vilket framkommit 
ovan. Ett sådant betraktelsesätt skulle inte ha överensstämt med kassornas och 
försäkringsdomstolarnas eget synsätt.

En enskild ägde enligt vissa författningar hos myndighet begära och erhålla 
förhandsbesked om den framtida rättsliga bedömningen av vissa förhållan
den.124 Det normala var emellertid, att författningsstöd saknades för att med
dela förhandsbesked. Det fanns inget sådant stöd för försäkringskassorna att 
meddela förhandsbesked. Även om ett förhandsbesked inte kunde utgöra 
rättsfaktum vid ett senare avgörande i ärendet, kunde ändå frågan ställas, om 
beskedet kunde anses vara utrustat med sådan effekt, att man med fog kunde 
göra gällande att det borde vara överklagbart.125

Jag skall nedan beskriva fall där beslutets karaktär av förhandsbesked ak
tualiserats. Fallen är hämtade från sjukförsäkringens område.
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Den försäkrade hade av försäkringskassa fått besked om att han skulle vara 
försäkrad för en viss sjukpenninggrundande inkomst överstigande garantini
vån i åtta månader, varvid det fattades en månad för att den föräldrapenning 
i samband med barns födelse som den försäkrade skulle komma att uppbära 
skulle motsvara den försäkrades sjukpenning. Den försäkrade hade vid beslu
tet ännu inte avstått från förvärvsarbete och börjat begära föräldrapenning. 
Den försäkrade besvärade sig och yrkade föräldrapenning motsvarande sjuk
penning men försäkringsrätten fann, att kassans beslut var ett förhandsbesked 
och därmed inte överklagbart.126

126. FRS beslut 790926 mål nr 5348/79.
127. FRM 800313 mål nr 1072/80.
128. FÖD 801014 mål nr 451/80:6.
129. FÖD 810129 mål nr 1473/78.
130. FÖD 810129 mål nr 1473/78, se skiljaktig mening.

En gravid försäkrad kontaktade försäkringskassan för att få upplysning om 
storleken på hennes framtida föräldrapenning i anledning av barnets födelse. 
Försäkringskassan meddelade att föräldrapenning kunde utgå med endast ga
rantibeloppet. I besvär yrkade den försäkrade omprövning av försäkringskas
sans beslut och anförde bl a att föräldrapenningen borde grundas på sjukpen
ningbeloppet. Försäkringskassan fann att ifrågavarande beslut inte innefatta
de slutlig prövning av den försäkrades rätt till föräldrapenning och menade att 
talan mot beslutet inte kunde föras.127 Den försäkrade vidhöll sitt yrkande i 
försäkringsöverdomstolen, medan riksförsäkringsverket yrkade, att besvären 
skulle lämnas utan bifall. Försäkringsöverdomstolen ändrade inte försäkrings
kassans beslut.128

Men den fråga man framför allt kom att diskutera i rättstillämpningen var 
frågan huruvida beslut om läkarintyg från första sjukdagen kunde överklagas 
eller inte.129 Motiven till förvaltningsprocesslagen gav utrymme för överkla
gande av beslut under förfarandet, om besluten innehöll sanktionerade före
lägganden för någon att medverka på annat sätt än genom inställelse till sam
manträde. Detta måste för processen i socialförsäkringsmål innebära, att lag
stiftaren av rättssäkerhetsskäl ansåg, att den försäkrade skulle ha rätt att 
överklaga en underrätts fattade beslut rörande utredningsprestation till över
rätt under förutsättning att underlåtenhet att ställa sig beslutet till efterrättelse 
medförde en påföljd för den försäkrade.

I rättstillämpningen framkom den uppfattningen130 att ett beslut av detta 
slag uppenbarligen kunde få ekonomiska konsekvenser för den försäkrade. 
Det kunde också föranleda, att den försäkrade avstod från att sjukanmäla sig 
och framställa krav på sjukpenning. Beslutet var således ägnat att påverka den 
försäkrades personliga och ekonomiska ställning. Hur stora kostnaderna och 
olägenheterna kunde bli var givetvis beroende av sådana faktorer som den för
säkrades vistelseort, läkartillgången där, familjeförhållanden (behov av barn
tillsyn i samband med läkarbesök etc), den aktuella arbetsbelastningen inom 
sjukvården m m. I vissa fall kunde den försäkrades kostnader och personliga 
olägenheter för att uppfylla ett krav på förstadagsintyg komma att bli bety-



2 Försäkringsskydd under 1970-och 80-talen 295

dande och föranleda, att den försäkrade hellre avstod från sjukpenning för en 
eller flera dagar. Vidare framhölls att ett utfärdande av läkarintyg regelmässigt 
förutsatte läkarundersökning, som allmänt sett fick anses vara en åtgärd, som 
inverkade på den personliga integriteten. Till den del beslutet innefattade en 
inskränkning av det fria läkarvalet befanns behovet av rättsskydd uppen
bart.131

131. FÖD 810129 mål nr 1473/78, se skiljaktig mening.
132. FÖD 82:30.

Försäkringsdomstolen kom att meddela en refererad dom,132 där domsto
len fann att den försäkrade ur rättsskyddssynpunkt skulle ges möjlighet till 
överprövning.

2.5.2 Riksförsäkringsverket som besvärsmyndighet

2.5.2.1 Allmänt om besvärsprövningen
Riksförsäkringsverkets besvärsavdelning var vid ingången av den tidsperiod 
som är föremål för undersökning i förevarande avseende första besvärsinstans 
i samtliga de ärenden angående socialförsäkring eller andra sociala förmåner 
vari beslut fattats av allmän försäkringskassa i första instans. Besvärsavdel- 
ningen var organiserad på fem besvärsbyråer och en administrativ sektion. De 
fem besvärsbyråerna var uppdelade på sammanlagt 20 besvärsgrupper. Hu
vudparten av ärendena inom riksförsäkringsverkets besvärsavdelning avgjor
des av en besvärsgrupp, bestående av två tjänstemän, som i allmänhet var ju
rister. Dessutom deltog en byråchef i avgörandet av ett ganska stort antal ären
den (25 à 30 %). Ett mindre antal ärenden avgjordes i plenum (ca 1 %). Det 
ställdes i instruktionen för riksförsäkringsverket inga andra krav på tjänste
männen i en besvärsgrupp än att de skulle ha tjänst i en viss lönegrad. När be- 
svärsmål avgjordes i plenum, deltog dock minst en avdelningschef och minst 
en byråchef som hade avlagt jur kand-examen.

2.5.2.2 Ex officioprövning och underställningsrätt
Socialförsäkringsprocessen var i början av 1970-talet i princip utformad som 
ett enpartsförfarande. Beslut kunde i stort sett endast överklagas av den enskil
de till högre instans. Ex officioprövnings- och underställningsinstituten inne
bar dock möjlighet att få till stånd en överprövning i högre instans av försäk
ringskassas och riksförsäkringsverkets beslut utan att besvär hade anförts. På 
grund av sin tillsynsfunktion hade riksförsäkringsverket nämligen enligt be
stämmelser såväl i lagen om allmän försäkring som i flera andra författningar 
rätt att självmant ta upp försäkringskassornas beslut till prövning (ex officio
prövning). I vissa fall måste sådan prövning äga rum, varvid försäkringskassan 
överlämnade ärendet till verket för prövning. I dessa fall talade man regelmäs-
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sigt om underställning av kassans beslut. Riksförsäkringsverkets ex officio- 
prövningsrätt medförde att verket, när en försäkrad överklagat en försäkrings
kassas beslut, regelmässigt prövade ärendet i dess helhet, alltså även i de delar 
som inte hade överklagats. Om verket härvid fann att någon felaktighet hade 
begåtts, rättades denna såväl till fördel för som till nackdel för den försäkrade. 
Det var dock sällsynt att beslutet ändrades till klagandens nackdel. Ärenden 
som togs upp ex officio liksom underställda ärenden handlades på besvärsav- 
delningen.

I samband med riksförsäkringsverkets inspektionsverksamhet kunde felak
tiga beslut hos försäkringskassorna upptäckas. Enligt praxis kunde ett sådant 
beslut rättas till genom att ärendet av tillsynsavdelningen överlämnades till be- 
svärsavdelningen för förnyad prövning. Detta skedde dock i förhållandevis li
ten utsträckning. Endast några tiotal ärenden per år hade på detta sätt kommit 
att prövas av besvärsavdelningen. Vidare, om en försäkrad anförde besvär över 
en försäkringskassas beslut efter besvärstidens utgång, kunde riksförsäkrings
verket på grund av sin ex officioprövningsrätt ändå ta upp besvären till pröv
ning. Denna möjlighet tycks ha använts i förhållandevis stor utsträckning, i 
vart fall i sådana ärenden där man ansett att det fanns möjligheter till ändring. 
Slutligen innebar riksförsäkringsverkets ex officioprövningsrätt att verket, när 
en enskild anfört besvär över försäkringskassas beslut, till skillnad mot vad 
som gällde vid ett domstolsförfarande, kunde gå utöver framställda yrkanden 
och som framhållits ovan ändra kassans beslut även till nackdel för klaganden.

I fråga om underställningsrätten fanns särskilda bestämmelser om att för
säkringskassa skulle underställa beslut riksförsäkringsverkets prövning. Den 
viktigaste av dessa bestämmelser fanns i lagen om allmän försäkring 20:10 (i 
den lydelse paragrafen hade innan tillkomsten av reglerna om omprövning). 
Enligt denna paragraf skulle försäkringskassas beslut alltid prövas av riksför
säkringsverket, om beslutet fattats i pensionsdelegation och ordföranden eller 
föredraganden anmält avvikande mening. Riksförsäkringsverket hade också i 
vissa fall utfärdat anvisningar om sådan underställning. Vidare skulle i vissa 
fall ärende underställas riksförsäkringsverkets prövning, när det ifrågasattes 
att en försäkringskassa med retroaktiv verkan skulle ändra beslut om försäk- 
rads placering i sjukpenningklass (beslut om sjukpenninggrundande inkomst).

En försäkringskassa som själv hade upptäckt ett felaktigt beslut brukade vi
dare ”underställa” detta riksförsäkringsverkets prövning, i den mån kassan 
inte ansåg sig kunna ändra beslutet. Detsamma gällde om kassan var tveksam 
i fråga om beslutets riktighet. Användningen av termen ”underställa” var dock 
i detta sammanhang inte helt korrekt. Det var här närmast fråga om riksför
säkringsverkets ex officioprövningsrätt, men det var försäkringskassan som 
tog initiativet och riktade riksförsäkringsverkets uppmärksamhet på ett felak
tigt eller tveksamt beslut.

Riksförsäkringsverket kunde i sin tur enligt lagen om allmän försäkring 
20:12 underställa sina beslut försäkringsdomstolens prövning, om det för en
hetlig lagtolkning eller rättstillämpning var av synnerlig vikt att saken pröva
des av domstolen eller eljest särskilda skäl fanns för sådan prövning.
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Riksförsäkringsverkets besvärsfunktion kom att upphöra 1979, då tre regi
onala försäkringsrätter inrättades. Riksförsäkringsverket kom då att få andra 
uppgifter i besvärsprocessen än att självt utgöra besvärsmyndighet (angående 
ombudsmannafunktionen, se nedan 2.5.4).

2.5.3 Riksförsäkringsverkets tillsynsfunktion

2.5.3.1 Allmänt om tillsyn
Tillsynsfunktionen fullgjordes på ett flertal olika sätt. Ett sätt var att tillsyns- 
byråernas personal gjorde inspektioner genom besök på försäkringskassorna. 
Vid sådana inspektioner gick man igenom register, arkiv m m och undersökte 
om dessa var ordnade på ett rationellt sätt. Man gick vidare igenom vissa typer 
av ärenden och undersökte t ex hur bevakningen av pågående sjukfall sköttes. 
Genom intervjuer med tjänstemännen försökte man också ta reda på hur olika 
typer av ärenden handlades. Vidare infordrades akter från försäkringskassor
na. Dessa gick man sedan igenom på tillsynsavdelningen. I avdelningens ar
betsuppgifter ingick även att svara för den centrala planeringen och uppfölj
ningen av utbildning av personal hos försäkringskassorna.

Riksförsäkringsverkets tillsynsfunktion kom att bli hårt ansträngd. Infö
randet av de nya ADB-systemen hade medfört ökade och delvis annorlunda ar
betsuppgifter genom att uppföljningsåtgärder från centralt håll varit erforder
liga för att systemen skulle fungera på ett tillfredsställande sätt. Tjänstemän 
inom riksförsäkringsverket som haft med tillsynsfunktionen att göra hade va
rit nödsakade att använda huvudparten av sin tid åt utarbetandet av anvis
ningar samt åt utbildnings- och kursverksamhet. Inspektionsverksamheten 
kunde därför inte utövas i den omfattning som från början varit avsedd.

Ett intimt samarbete förekom mellan tillsynsavdelningen och besvärsavdel- 
ningen. Sålunda deltog en representant från tillsynsavdelningen i besvärsavdel- 
ningens plenum och många av de cirkulär som utfärdades på tillsynsavdelning
en och som gällde tillsynen av försäkringskassorna hade tillkommit i samråd 
med besvärsavdelningen.

Syftet med riksförsäkringsverkets tillsyn var i första hand att sörja för en 
riktig och enhetlig tillämpning av lagar och författningar. I andra hand hade 
verket att sörja för att administrationen av de olika förmånssystemen skedde 
så effektivt som möjligt. Med effektivitet avsågs därvid en lämplig avvägning 
mellan kraven på god service i en vidare mening och låga förvaltningskostna
der. Tillsynen kunde alltså sägas ha till syfte att övervaka, hur kassorna upp
fyllde kraven på rättssäkerhet, service, effektivitet och kostnadsmedvetenhet i 
sin verksamhet.

Av lagen om allmän försäkring 18:2 framgick att försäkringskassorna var 
skyldiga att tillämpa riksförsäkringsverkets författningar och i övrigt följa an
visningar och cirkulär som verket utfärdat. Bestämmelsen gav dock inte riks
försäkringsverket rätt att ändra försäkringskassornas beslut i enskilda fall.
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Riksförsäkringsverket kunde inte föreskriva för försäkringskassorna, hur la
gen skulle tolkas i enskilda ärenden, inte heller hur verkets egna anvisningar 
skulle tolkas. Däremot kunde verket t ex genom hänvisningar till lag, förarbe
ten och rättspraxis verka för en enhetlig rättstillämpning.

Om nu kassorna var skyldiga att ställa sig verkets anvisningar till efterrät
telse, fanns däremot ingen motsvarande bestämmelse för försäkringsdomsto- 
larna. I och med att riksförsäkringsverket hade regeringens bemyndigande att 
utfärda anvisningar (se följande avsnitt), torde det vara befogat att göra gäl
lande att domstolarna följde riksförsäkringsverkets anvisningar (författning
ar), såvida dessa inte uppfattades såsom stridande mot lagens anda och syfte. 
Försäkringsdomstolen/Försäkringsöverdomstolen hade i likhet med andra 
överinstanser lagprövningsrätt. Denna hade domstolen använt sig av i ett par 
fall.133 Domstolarna gjorde emellertid sällan hänvisningar till riksförsäkrings
verkets författningstext utan hänvisade i stället direkt till lagtexten.

133. Vid bostadstillägg och vid pension till intagen, då denne avvikit från anstalten.
134. Jfr R Påhlsson, Riksskatteverkets rekommendationer. Allmänna råd och andra uttalan

den på skatteområdet, 1995, s 76 ff.
135. Noteras bör att socialstyrelsen aldrig fått delegerat till sig att utfärda föreskrifter på 

området för ekonomiskt bistånd.

2.5.3.2 Normgivningsmakten
Någon mera ingående författningsmässig beskrivning av hur tillsynsfunktionen 
skulle fullgöras fanns inte. Riksförsäkringsverkets anvisningar gavs dels i cir
kulär och cirkulärskrivelser, dels i handböcker för handläggning av olika ären
den. Anvisningarna kunde vara av olika slag - från allmänna riktlinjer till de
taljerade rutinbeskrivningar. Utvecklingen av ADB-tekniken hade krävt större 
enhetlighet och ett ökat antal detaljföreskrifter. Riksförsäkringsverket utfär
dade också med utgångspunkt i bestämmelser i åtskilliga socialförsäkringsför- 
fattningar direkta tillämpningsföreskrifter. Riksförsäkringsverkets tillsyns
funktion tog sig också uttryck i att verket utfärdade i många fall mycket utförliga 
anvisningar i fråga om försäkringskassornas handläggning av olika ärendeslag. 
Som ovan anförts hade decentraliseringsutredningen fått i uppdrag att bringa 
reda i den mångfald av uttrycksmedel som härrörde från statliga myndigheter. 
Resultatet blev att endast föreskrifter och allmänna råd skulle användas.134

Här nedan skall jag föra ett utförligt resonemang om hur man kan tänkas 
gå till väga för att bestämma den rättsliga grund som riksförsäkringsverkets 
föreskrifter vilar på. Min relativa utförlighet är motiverad av flera skäl. För det 
första är kompliceringsgraden hög och för att kunna motivera den slutsats jag 
kommer till, krävs en genomgång av regeringsformens totala normgivnings- 
struktur. För det andra är rättssäkerheten för den enskilde i högsta grad av- 
hängig av vilket resultat man kommer till, varför normgivningsproblematiken 
är viktig att lösa för att dra riktiga slutsatser när principrätten på området 
skall diskuteras. För det tredje torde de slutsatser jag drar ha betydelse även 
på socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdena.135 De nedan anförda reso-
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nemangen är hämtade från min uppsats ”Normgivning och normprövning 
inom socialförsäkringsrätten”.136 Frågan rör vilken rättslig grund riksförsäk
ringsverket hade för sin normgivning.

2.5.3.2.1 Riksdagens och regeringens normgivning
Riksförsäkringsverkets normgivningsmakt var ett utslag av den statliga tillsy
nen. För att verkets normgivning skulle kunna bli gällande krävdes en giltig 
delegation från staten till myndigheten. Detta nödvändiggjorde i sin tur ett 
ställningstagande, till vilken typ av normer som verkets normgivning hörde.

De flesta bestämmelserna inom socialförsäkringsområdet var meddelade i 
lag, men detta gav i och för sig inte något svar på frågan om föreskrifterna hör
de till riksdagens eller regeringens primärområde. Riksdagen har alltid möjlig
het att meddela föreskrifter i ett ämne. Det är inte heller så att en viss lag i sin 
helhet måste kunna hänföras under en bestämd grundlagsparagraf. Många la
gar har ett blandat innehåll. En del av laginnehållet kan tillhöra det obligato
riska lagområdet, medan en annan del kan bli föremål för delegation. Lag kan 
också innehålla både föreskrifter som hör till det primära lagområdet och fö
reskrifter som riksdagen har beslutat inom regeringens kompetensområde. La
gen om allmän försäkring tillkom under gamla regeringsformens tid. Den gäll
de dock som lag enligt övergångsbestämmelserna (6 p) till nya regeringsfor
men, vilken främst hade betydelse vid ändringar i lagen om allmän försäkring. 
I lagen om allmän försäkring 20:16 stadgades att ”de närmare föreskrifter, 
som finnas erforderliga för tillämpningen av denna lag, meddelas av regering
en eller, efter regeringens bemyndigande, av riksförsäkringsverket”. Av denna 
bestämmelse syntes framgå att riksdagen delegerat normgivningsmakten till 
regeringen, som genom subdelegation kunde bemyndiga riksförsäkringsverket 
att lämna erforderliga tillämpningsföreskrifter. I ett kungligt brev (1962:403) 
hade riksförsäkringsverket bemyndigats att ”utfärda tillämpningsföreskrifter 
till lagen, allt i den mån ej annorlunda förordnats eller riksförsäkringsverket 
ej finner föreskrifterna vara av sådan natur att det inte ankommer på verket 
att meddela dem”.

Lagen om allmän försäkring kan antingen räknas till riksdagens lagområde 
eller till regeringens primärområde, då ju riksdagen är oförhindrad att ingripa 
med lagstiftning. Låt oss först undersöka huruvida socialförsäkringsområdet 
hör till lagområdet.

I och med att regeringsformen 8 kap grundlagsfäst de ämnesområden som 
med hänsyn till sin vikt regleras i lag, måste dessa regler bilda utgångspunkt 
för att fastställa till vilket normgivningsområde lagen om allmän försäkring 
hör. RF 8:2 föreskriver att enskildas personliga ställning och deras personliga 
och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom lag. Sådana föreskrif
ter tillhör det obligatoriska lagområdet. Vidare skall enligt regeringsformen 
8:3 föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, vilka gäller

136. FT 1986, s 104 ff.
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åligganden för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden meddelas genom lag. Som exempel på sådana före
skrifter nämns i regeringsformen skatt till staten. Före-skrifter om skatt tillhör 
det obligatoriska lagområdet. Arbetsgivaravgifterna utgör i regeringsformens 
mening skatt. Föreskrifter som gäller förhållandet mellan enskilda och det all
männa och som ur den enskildes synpunkt inte är betungande utan tvärtom 
gynnande eller neutrala faller alltså inte in under regeringsformen 8:3. Såvida 
de inte faller in under det fakultativa lagområdet såsom detta är angivet i re
geringsformen 8:7, är de i stället hänförliga under regeringens restkompetens.

Under remissbehandlingen av grundlagsberedningens förslag till ny grund
lag och i den allmänna debatten hade kritik riktats mot den närmare utform
ningen av det primära lagområdet i grundlagsberedningens förslag "Ny reger
ingsform”.137 Beredningen hade föreslagit, att den offentligrättsliga delen av 
det primära lagområdet skulle omfatta alla föreskrifter om förhållandet mel
lan enskilda och det allmänna. Kritiken gick ut på att även för den enskilde 
berättigande författningar, som rörde förhållandet mellan enskilda och det all
männa skulle tillhöra det primära lagområdet, vilket skulle medföra ett myck
et stort behov av delegation, eftersom regeringen i anslutning till riksdagens 
budgetbehandling tidigare hade fattat beslut härom. Departementschefen fann 
kritiken befogad och föreslog att alla berättigande eller till medborgarnas ställ
ning ”neutrala” offentligrättsliga föreskrifter skulle falla utanför det primära 
lagområdet. Departementschefen framhöll vidare om denna ordning:

137. SOU 1972:15.
138. Prop 1973:90 s 210.

”Den innebär emellertid att till regeringens primärområde kommer att hänföras vis
sa ämnen som nu regleras i lagform. Jag kan som exempel nämna föreskrifterna om 
allmänna barnbidrag och bestämmelserna om förvaltningsförfarandet. Sådana äm
nen kan emellertid även i fortsättningen regleras i lag i den utsträckning som riks
dagen anser lämpligt. Jag vill här stryka under att riksdagen föreslås få full frihet att 
på eget initiativ besluta föreskrifter inom hela normgivningsområdet. Utnyttjar den 
sin möjlighet att i en viss fråga gå in på regeringens restkompetensområde, kommer 
till följd av den formella lagkraften denna fråga att vara undantagen regeringens 
kompetens så länge lagregleringen består. Vad gäller sådana förmåner av ekono
miskt slag som barnbidrag kan därjämte framhållas, att det här är fråga om ämnen 
över vilka riksdagen har det avgörande inflytandet redan genom sitt innehav av fi
nansmakten.”138

Utanför regeringsformen 8:3 faller följaktligen sociala understöd av olika slag 
liksom föreskrifter om förvaltningsförfarandet och om myndigheternas orga
nisation och inre arbetsformer. Följaktligen hör de under regeringens restkom
petens, om de inte av andra skäl skall hänföras till lagområdet, t ex enligt 
regeringsformen 8:5. I den mån prestationerna tillhandahålles av staten, kan 
de i princip regleras genom föreskrifter av regeringen, som dock härvid ofta är 
bunden av riksdagens anslagsvillkor. Föreskrifter rörande socialförsäkrings
förmåner framstår som gynnande föreskrifter och borde alltså av den anled
ningen räknas till området för regeringens restkompetens. Att de inte är enbart
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gynnande därför att de finansieras till överväganden delen med sociala avgifter 
har framhållits i doktrinen.139 För den enskilde i en aktuell behovssituation 
torde dock socialförsäkringsreglerna framstå som förmånsregler av gynnande 
natur. Även om de administreras av organ som är att betrakta som självstän
diga juridiska personer har de allmänna försäkringskassorna i en rad olika 
hänseenden uppfattats som jämförbara med statliga myndigheter.140 Skäl sy
nes alltså i och för sig kunna anföras för åsikten att socialförsäkringsområdet 
hör till regeringens restkompetens, dock framför allt av den orsaken att tydligt 
lagstöd saknas för att hänföra det till lagområdet och att lagmotiven ej lämnar 
någon hjälp härvidlag.

139. H Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 1983, s 139.
140. L Westerhäll, Några problem rörande de allmänna försäkringskassornas verksamhet, i 

FT 1983, s 155 ff.
141. Se H Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 1983, s 52.
142. Se H Strömberg, Föreskrifter om lags tillämplighet, i FT 1977, s 190; se även 

H Strömberg, Några reflexioner om normgivningsmakten i den nya regeringsformen, FT 1976, 
s 67 f och Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 1983, s 83.

143. H Strömberg, Några reflexioner om normgivningsmakten i den nya regeringsformen, FT 
1976, s 67.

Om man alltså med utgångspunkt i regeringsformen 8:3 motsatsvis önskar 
göra gällande, att socialförsäkringarna faller inom området för regeringens 
restkompetens, måste dock först konstateras att riksdagen utnyttjat sin möj
lighet att gå in på regeringens restkompetensområde. Detta följer av att lagen 
om allmän försäkring är en lag. Sedan uppkommer frågan, vilken innebörd de 
bemyndiganden för regeringen att besluta närmare föreskrifter, som lagen om 
allmän försäkring innehöll, hade, bl a den ovannämnda bestämmelsen i 20:16. 
Denna bestämmelse ändrades genom lag 1974:510. Ändringen var endast av 
formell natur och innebar, att ”Konungen” ändrades till ”regeringen”.141 Men 
eftersom bestämmelsen skulle finnas kvar, trots att regeringsformen inte gav 
stöd för delegation av normgivningsmakt på detta område, måste den ändå an
ses fylla någon funktion. Den ovan i regeringsformen 8:14 anförda rätten för 
riksdagen att meddela föreskrifter i ett ämne som föll under regeringens rest
kompetens kunde möjligtvis användas som förklaringsmodell. Riksdagen 
hade då avstått från att reglera ämnet uttömmande och lämnat kvar ett stycke, 
som regeringen fått reglera i kraft av sin restkompetens. H Strömberg har 
framhållit att det är denna lagregleringens självbegränsning som kommer till 
uttryck i det som ser ut som ett bemyndigande till regeringen.142 Det var alltså 
fråga om en kvasidelegation inom området för regeringens restkompetens. 
Även om det enda tänkbara stödet för regeringens förordningsmakt på detta 
område torde vara just dess restkompetens, kunde dylika regler om kvasidele
gation ändå ha en upplysande och sammanhållande funktion. ”Om bemyndi- 
gandena skall kunna bibehållas i det långa loppet, måste de därför betraktas 
som avseende antingen verkställighetsföreskrifter eller föreskrifter fallande 
under regeringens restkompetens.”143
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2.S.3.2.2 Fråga om delegation till riksförsäkringsverket
Om vi nu antar att socialförsäkringarna faller under regeringens restkompe- 
tens, vilka möjligheter har regeringen att delegera denna sin restkompetens till 
underordnat organ? Av lagen om allmän försäkring 20:16 framgår förutom 
ovannämnda kvasidelegation till regeringen, att regeringen kan bemyndiga 
riksförsäkringsverket att utfärda föreskrifter. Enligt regeringsformen 8:13 
tredje stycket får som framhållits ovan regeringen ”i förordning som avses i 
första stycket”, dvs i förordning som innehåller verkställighetsföreskrifter eller 
i förordning som innehåller föreskrifter inom regeringens restkompetensområ- 
de, överlåta åt underordnad myndighet att meddela bestämmelser i ämnet. 
Uppfattar man som angivits ovan kvasidelegationsstadgandet i lagen om all
män försäkring 20:16 som avseende antingen verkställighetsföreskrifter eller 
föreskrift fallande under regeringens restkompetens, skulle detta innebära att 
regeringsformens krav för delegation till regeringen underordnat organ är 
uppfyllda så här långt.

Enligt övergångsbestämmelserna 6 p var det endast sådana bemyndiganden 
som beslutats av konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen en
sam, som ägde fortsatt giltighet, ”tills riksdagen bestämmer annorlunda”. I 
vad mån medförde dessa övergångsbestämmelser, att, med utgångspunkt i nu 
nämnda synsätt, rättslig grund ändå skulle saknas för delegation? Stadgandet 
i lagen om allmän försäkring 20:16 om att regeringen får bemyndiga riksför
säkringsverket att utfärda tillämpningsföreskrifter var beslutat av konung och 
riksdag gemensamt och ägde alltså fortsatt giltighet. Eftersom konung och 
riksdag gemensamt beslutat, att regeringen ensam kunde bemyndiga riksför
säkringsverket, borde i och för sig även det kungliga brevet av år 1962 äga gil
tighet. Men eftersom utgångspunkten är att området tillhör regeringens rest
kompetens och lagen om allmän försäkring 20:16 är ett kvasidelegationsstad- 
gande, är det troligt, att nämnda slutsats saknar relevans. Anser man, att lagen 
om allmän försäkring 20:16 inte är ett ”äkta" delegationsstadgande, kan inte 
1962 års kungliga brev kopplas till detta och genom detta möjligen kunna mo
tivera en fortsatt giltighet. Regeringsformen 8:13 tredje stycket synes kräva, 
att delegationen till underordnad myndighet inom regeringens restkompetens 
sker uttryckligen i en förordning. En sådan saknas uppenbarligen, om man tol
kar övergångsbestämmelserna 6 p ordagrant.144

Övergångsbestämmelserna 6 p tarvar dock en närmare analys. Utgångs
punkten för grundlagsberedningen måste ha varit, att en stor del av den under 
gamla regeringsformens tid tillkomna författningsmaterien skulle ha rättslig 
betydelse under avsevärd tid framöver. Skulle sådan äldre författning till sitt 
innehåll strida mot föreskrift i regeringsformen, fick den inte tillämpas. Då det 
gällde sättet för författningarnas tillkomst, ställde sig saken annorlunda. En 
författning eller föreskrift som tillkommit i enlighet med gamla regeringsfor
mens kompetensregler frånkändes inte giltighet av den anledningen att till-

144. Jfr H Strömberg, Några aktuella problem om delegation av normgivningsmakt, i FT 
1989. s 197-203.
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komstsättet stred mot regeringsformens regler om normgivningsmakten. På 
motsvarande sätt tillerkänns fortsatt giltighet åt beslut om delegation av norm- 
givningskompetens, även om de inte är förenliga med regeringsformens dele- 
gationsbestämmelser. Detta gäller visserligen uttryckligen endast av riksdagen 
- ensam eller tillsammans med Kungl Maj:t - beslutade bemyndiganden. Dessa 
får alltså fortsätta att utnyttjas, tills riksdagen beslutar annorlunda. Men att 
därför generellt göra den e contrario-tolkningen att, i den mån uttryckliga de- 
legationsförordnanden rörande regeringens restkompetens förekommit redan 
under gamla regeringsformens giltighetstid, dessa inte äger giltighet i och med 
tillkomsten av regeringsformen är alltså inte helt invändningsfri. För övrigt, 
vilket organ om inte regeringen och regeringen ensam kan utfärda författning
ar om bemyndiganden inom området för restkompetensen? Ett sådant bemyn
digande, som det är fråga om i detta fall, strider ju mot regeringsformens de- 
legationsbestämmelser, även om det har tillkommit under gamla regeringsfor
mens giltighetstid. Om delegationen skulle vara oförenlig med regerings
formens delegationsbestämmelser synes en e contrario-tolkning befogad, men 
denna förefaller inte ha samma berättigande om överensstämmelse råder mel
lan ”gamla” och ”nya” delegationsregler. Detta resonemang saknar dock re
levans, om det förhåller sig så att regeringsformen kräver en upprepning av det 
gamla bemyndigandet.

Riksförsäkringsverket var av den uppfattningen att lagen om allmän för
säkring 20:16 gav ett ”tillräckligt” stöd för att verket har rätt att utfärda fö
reskrifter.

”Många bemyndiganden för RFV att utfärda tillämpningsföreskrifter har medde
lats före RF:s ikraftträdande. Som exempel kan nämnas det kungliga brevet från 
1962 som gäller tillämpningsföreskrifter till AFL, det kungliga brevet från 1965 
som gäller tillämpningsföreskrifter till lagen om hustrutillägg och kommunalt bo
stadstillägg och kungörelsen (1973:452) om tillämpning av lagen om barnbidrag 
som bemyndigar verket att meddela tillämpningsföreskrifter till barnbidragslagen. 
Alla dessa bemyndiganden har sitt stöd i en lagregel som bemyndigar regeringen att 
meddela tillämpningsföreskrifter och även innehåller stadgande om rätt för reger
ingen att ge sådant bemyndigande till verket. Bemyndigandena uppfyller således de 
krav som nya RF ställer på deras utformning. Enligt övergångsbestämmelserna till 
RF får de i äldre lag givna bemyndigandena utnyttjas även efter RF:s ikraftträdande. 
Även om särskilda övergångsbestämmelser inte finns när det gäller bemyndiganden 
i äldre regeringsförfattningar, drar jag för egen del den slutsatsen att ifrågavarande 
typ av bemyndigande för verket också äger fortsatt giltighet.”’45

Om man vid bedömningen av en förvaltningsmyndighets behörighet enligt ett 
givet bemyndigande anser de bakomliggande reglerna falla inom det obligato
riska lagområdet har regeringen eller efter regeringens bemyndigande förvalt
ningsmyndigheten endast rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter. Om ett

145. Se RFV:s Uttrycksmedel, Promemoria sept 1984, RFV, Lagbyrån. Tvistemål om riktig
heten i denna tolkning har dock funnits, något som iett fram till klarare riktlinjer för vad som fal
ler inom riksförsäkringsverkets normgivning under 1990-talet. I och med förordningen 1998:562 
med vissa bemyndiganden för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter har 1962 års kung
liga brev definitivt upphört att gälla.
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bemyndigande att meddela föreskrifter har givits i ett ämne som tillhör det fa
kultativa lagområdet eller området för regeringens restkompetens, är det då 
nödvändigt att skilja mellan föreskrifter som grundar sig på denna delegation 
och föreskrifter av verkställighetskaraktär? I det följande skall frågan om ”re
na’’ verkställighetsföreskrifter och materiella föreskrifter behandlas.

2.5.3.2.3 Verkställighetsföreskrifter
Som ovan anförts har i grundlagspropositionen146 framhållits att verkställig
hetsföreskrifter kan vara av två principiellt skilda slag. Den ena typen utgörs 
av tillämpningsföreskrifter av rent administrativ natur. Den andra typen ut
märks av att föreskrifterna ”fyller ut” lagen i materiellt hänseende. Det fram- 
hålles dock uttryckligen att riksdagen inte får besluta mycket allmänt hållna 
lagregler, som sedan ges ett preciserat innehåll genom förordning. Regeringens 
normgivning får inte tillföra lagregleringen något väsentligt nytt. Verkställig- 
hetsföreskrifterna får inte innehålla ytterligare åligganden för enskilda eller 
stadga om ingrepp i deras personliga eller ekonomiska förhållanden.

Uttrycket verkställighet är följaktligen inte ett entydigt begrepp. Det är 
oklart vad grundlagsberedningen avsett att lägga in i uttrycket verkställighet 
(tillämpning) av lag. Vanligtvis torde med tillämpningsföreskrifter förstås rena 
förvaltningsregler, däremot inte regler av materiellt rättslig natur. Beredningen 
framhöll att gränsen mellan lag och tillämpningsföreskrifter är flytande. Detta 
uttalande är lätt att instämma i. Men såsom normgivningsmakten har konstru
erats i regeringsformen, är gränsdragningen mellan lag och tillämpningsföre
skrifter av stor betydelse. Huvudreglerna, t ex förutsättningarna för rätten till 
en förmån, måste enligt beredningen alltid upptas i själva lagen. Hur långt la
gen går i detaljer, skulle enligt beredningen vara riksdagens sak att bedöma. Ju 
mer detaljbetonad lagen är, desto mindre är utrymmet för reglering genom till- 
lämpningsföreskrifter. Föreskrifter, som på det ena eller andra sättet närmare 
bestämmer innehållet i eller omfattningen av en rättighet, t ex vilka förutsätt
ningar som måste vara uppfyllda för att rätt till sjukpenning skall föreligga, 
kan knappast betecknas som tillämpningsföreskrifter. Uttrycket verkställighet 
används inte så sällan för att även beteckna moment av myndighetsutövning 
och berör då den enskildes rättigheter och skyldigheter, t ex föreläggande om 
läkarintyg med förlust av rätten till sjukpenning som följd, då detta krav inte 
uppfylls och ursäktande omständigheter ej befunnits vara för handen. Verk
ställighet kommer under sådana omständigheter att innebära både myndig
hetsutövning och utgöra ett medel för lagens tillämpning.

Argument mot att tillämpningsföreskrifter inte får innehålla materiella be
stämmelser har givetvis fog för sig, då det gäller ett område, som enligt grund
lagen skall ha lags natur. Skulle missbruk ske, kan domstolarna åsidosätta till- 
lämpningsföreskrifter på grund av sin rätt att pröva författnings grundlagsen
lighet. I de fall, då föreskrifter enligt grundlag inte nödvändigtvis måste

146. 1973:90 s 211.
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meddelas genom lag, kan ju riksdagen, som tidigare anförts, fritt begagna denna 
form för sina beslut. Riksdagen har också rätt att genom lag besluta föreskrifter 
inom regeringens restkompetens. I motiven uttalas att regeringens normgiv- 
ningskompetens begränsas ”av lagbeslut som riksdagen har stiftat utanför det 
obligatoriska lagområdet”.147 Där anges dock att det blir regeringens sak att 
”besluta i de hänseenden som inte enligt grundlag skall regleras genom lag och 
inte heller har blivit reglerade genom lag”.148 Om riksdagen utfärdat en lag ut
anför det obligatoriska området, såsom lagen om allmän försäkring, och därvid 
underlåtit att lagreglera vissa delar, uppkommer frågan om det med hänvisning 
till de ovan anförda uttalandena i motiven varit lagstiftarens mening att reger
ingen i form av författning skall kunna meddela kompletterande föreskrifter, 
som inte endast är av rent administrativ karaktär. Huruvida det är hela det ämne 
som lagen avhandlar, som är undantaget regeringens restkompetens eller endast 
de i lagen behandlade delarna av ämnet framgår inte klart i motivuttalande
na.149 Att vissa frågor av materiellt rättslig natur inte reglerats i lagen kan ju 
bero på att riksdagen gjort det ståndpunktstagandet att det är onödigt eller 
olämpligt att lagreglera härom. Regeringen bör då inte kunna meddela före
skrifter härom, då dessa skulle strida mot riksdagens beslut.

147. SOU 1972:15 s 162.
148. SOU 1972:15 s 153.
149. SOU 1972:15 s 82 och s 153.
150. R Lavin, Tillämpnings- och tolkningsfrågor inom socialförsäkringsrätten, 1986.
151. L Westerhäll, Normgivning och normprövning inom socialförsäkringsrätten, i FT 1987, 

s 117 f. Se även Uppsatser i socialförvaltningsrätt, 1988, s 62 ff.

Om man anser att lagen om allmän försäkring tillhör det obligatoriska lag
området, medför det, att den enda rättsliga grund som riksförsäkringsverkets 
kungörelser kan vila på för att vara grundlagsenliga är, att de faller inom ra
men för verkställighetsföreskrifter enligt regeringsformen 8:13 första stycket 
1 p. Detta medför den ovan omtalade viktiga begränsningen, att verket genom 
sina föreskrifter inte får tillföra rättsområdet något väsentligt nytt.150 Det tor
de ha stått helt klart att RFFS 1978:32 innehöll föreskrifter som tillförde rätts
området något väsentligt nytt.151 Det centrala rekvisitet arbetsoförmåga skulle 
enligt verkets kungörelse ha ett helt annat innehåll än det som stipulerades i 
lagtexten. Även RFFS 1979:16 tillförde rättsområdet nytt innehåll av väsentlig 
grad och omfattning genom formkravet på läkarintyg som bevismedel med 
rättsförluster för den enskilde om formkravet ej iakttogs som följd.

Av regeringsformen 8:13 tredje stycket framgår att myndighets befogenhet 
att meddela verkställighetsföreskrifter förutsätter ett bemyndigande givet av 
regeringen i en förordning. Bemyndigandet i det kungliga brevet av år 1962 
förlorade all verkan genom 1974 års regeringsforms ikraftträdande. Bemyndi- 
ganden som lämnats av regeringen ensam ägde inte fortsatt giltighet. 1962 års 
kungliga brev är ett sådant bemyndigande och har med nu nämnda utgångs
punkter följaktligen ingen rättslig giltighet längre. Om nu 1962 års kungliga 
brev inte längre gäller, krävs ett annat sådant bemyndigande från regeringen, 
men något dylikt finns ej. Det betyder, att med detta synsätt alla kungörelser
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från riksförsäkringsverket av senare datum än 1974, dvs även sådana som ej 
kan sägas tillföra rättsområdet något väsentligt nytt, saknar rättslig grund (jfr 
ovannämnda förordning 1998:562 med vissa bemyndiganden för riksförsäk
ringsverket att meddela föreskrifter).

Om däremot det ovan anförda resonemanget att socialförsäkringsområdet 
faller inom ramen för regeringens restkompetens håller och verkets kungörel
ser därmed också hänförs till restkompetensen, skulle dessa ej utgöra verkstäl- 
lighetsföreskrifter i den bemärkelse som anges i regeringsformen 8:13 första 
stycket 1 p. Det som främst omtalas i regeringsformen 8:13 tredje stycket är 
regeringens rätt att inom sitt primärområde delegera normgivningskompetens 
till underordnad myndighet. Departementschefen framhöll vikten av att reger
ingen fick delegationsmöjligheter inom hela sitt kompetensområde. ”Den 
normgivningskompetens som kan delegeras till underordnad myndighet är 
inte heller här formellt begränsad till närmare bestämmelser i ämnet utan avser 
bestämmelser över huvud taget i detta.”152 Detta skulle medföra att verkets 
kungörelser inte berörs av den begränsning som innebär att rättsområdet inte 
får tillföras något väsentligt nytt. Denna begränsning gäller som ovan framhål
lits verkställighetsföreskrifter enligt anförda lagrum, vilka ju i och för sig kan 
gälla hela det primära lagområdet. Men jag har hittills inte tagit närmare ställ
ning till den omständigheten att riksdagen de facto har utnyttjat sin ovan flera 
gånger påtalade möjlighet att lagstifta inom området för regeringens restkom
petens. Härigenom kan denna del av socialförsäkringsområdet sägas omfattas 
av riksdagens fakultativa lagområde. Frågan uppkommer, huruvida detta inte 
påverkar ”utrymmet” för vad riksförsäkringsverkets kungörelser får innehål
la, så att samma begränsning som gäller för verkställighetsföreskrifter enligt 
första stycket 1 p även gäller i detta sammanhang. Ordalydelsen i lagen om all
män försäkring 20:16 synes tyda på detta (”för tillämpningen av denna lag”).

2.5.3.2.4 Den formella lagkraftens princip
Materiellt rättsliga regler, som ändrar innehållet i lagtexten och inte endast 
kompletterar den i mer inskränkt bemärkelse, strider enligt min mening mot 
grunderna för den formella lagkraften. Ibland kan en föreskrift innebära, att 
innehållet i lagtexten och innehållet i en föreskrift strider mot varandra. Kra
vet i riksförsäkringsverkets cirkulär RFFS 1978:32 om att den försäkrade mås
te vara arbetsoförmögen till minst hälften för att kunna bli berättigad till sjuk
penning, då denne var föremål för arbetsvärd, innebar inte endast en utvidg
ning av lagtexten i lagen om allmän försäkring 3:8 andra stycket utan hade ett 
helt annat innehåll än lagtexten. Att en ändring av innehållet i eller tolkningen 
av lagtext ensidigt företogs av regeringen kunde inte överensstämma med re
geringsformens grundsyn om kompetensfördelningen, även om den lag det 
gällde låg utanför det obligatoriska området.

Då det gäller en ändring av lagtexten är det berättigat att hänvisa till reger-

152. Prop 1973:90 s 321.
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ingsformen 8:17 om den formella lagkraftens princip. Denna innebär att lag ej 
får ändras eller upphävas annat än genom lag. Av övergångsbestämmelserna 
6 p andra stycket framgår att den formella lagkraftens princip även gäller i frå
ga om äldre samfällt stiftad lag såsom lagen om allmän försäkring. Frågan 
uppkommer om med ändring i 8:17 avses formell ändring av lagtextens inne
håll eller som i ifrågavarande fall, lagtexten kvarstår oförändrad till sitt inne
håll men författningstexten medför att, om det är denna som ligger till grund 
för tillämpningen, den senare får ett helt annat innehåll än om lagtexten hade 
legat till grund för densamma. Lagtexten ändras inte men tillämpningen av la
gen sätts ur spel genom en föreskrift av regeringen med annat innehåll än lag
texten. Det kan knappast uppfattas som en ändring av lagtexten men väl som 
ett försök till ändrade direktiv för rättstillämpningen. Detta innebär att tvek
samhet i och för sig kan uppkomma, huruvida regeringsformen 8:17 kan ak
tualiseras i en dylik situation. Att en lägre författning till sitt innehåll strider 
mot lag har dock i doktrinen uppfattats såsom oförenligt med grunderna för 
regeringsformen 8:17. H Strömberg framhåller att ”med den formella lagkraf
tens princip sammanhänger nära principen, att en lägre författning inte till sitt 
innehåll får strida mot en författning av högre rang. Om inte sistnämnda prin
cip gällde, skulle det vara lätt att kringgå regeln att lag kan ändras endast ge
nom lag.”153 Holmberg-Stjernquist framhåller i sin grundlagskommentar att 
detta direkt följer av 8:17:

153. Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 1983, s 46.
154. Grundlagarna, 1980, s 301.
155. Se R Lavin, Lagprövningsrätten i en ny regeringsform, i FT 1973, s 11 ff.

”Av regeln om den formella lagkraften följer att en föreskrift som enligt sin lydelse 
strider mot en redan gällande föreskrift måste ha lägst samma konstitutionella valör 
som denna för att kunna tillämpas. Regeringen kan alltså inte genom en förordning 
föreskriva ett förfarande som skulle komma i strid med en lag (prop. 1975:8 s. 44). 
Man kan också uttrycka saken så att en av regeringen given föreskrift inte kan ha 
större räckvidd än vad som följer av att gällande lag måste tillämpas. Detta innebär 
att regeln om den formella lagkraften i sig innefattar direktiv för tillämpande myn
digheter hur de skall förfara i en konflikt mellan normer av olika konstitutionell va
lör: så länge den högre normen inte är upphävd eller ändrad skall den tillämpas."154

Av detta följer att det finns fog för att göra gällande att föreskrift, vars innehåll 
strider mot innehållet i en högre norm är oförenlig med (grunderna för) reger
ingsformen 8:17 och därför ej tillämpbar.

2.5.3.2.5 Normprövning
Rättsläget vid regeringsformens tillkomst kännetecknades av att domstolarna 
ansåg sig beträffande samtliga typer av normer kunna pröva förenligheten med 
författningar av högre dignitet.155 Politiska motsättningar gjorde att normpröv
ningsrätten inte kom att lagregleras i regeringsformen, då denna antogs år 1974. 
Den erkändes dock genom särskilda uttalanden av departementschefen i pro
positionen. 1976 års grundlagsrevision ledde inte heller till inskrivning av lag
prövningsrätten i regeringsformen, men dess existens bekräftades på nytt. År
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1979 (lag 1979:933) tillkom nu gällande regel i regeringsformen 11:14, som 
innebär en kodifiering av den praxis som redan tidigare konstaterats vara för 
handen. Lagregeln var ett resultat av en avvägning, som möjliggjorde viss rätts
lig kontroll av utövandet av den offentliga makten utan att de rättstillämpande 
organen därigenom kunde sägas ha fått politisk makt. Prövningen omfattade 
formerna för en författnings tillkomst, dess materiella överensstämmelse med 
högre författning och frågan om den beslutats av ett kompetent organ.

Av regeringsformen 11:14 framgår att normprövningsrätten principiellt 
omfattar alla typer av författningar. Inte heller uppställs begränsningar vad 
gäller de typer av normkonflikter som kan föranleda, att en lägre författning 
inte skall tillämpas. Det i lagtexten använda uttrycket, att en föreskrift ”står i 
strid med bestämmelse” i överordnad författning, åsyftar såväl materiell lag
prövning som kompetensprövning. Tilllämpning av föreskrift skall alltså väg
ras både om dess innehåll strider mot innehållet i en högre norm och om före
skriften beslutats av ett obehörigt organ. Vid formell lagprövning skall dock 
den lägre normen betraktas som ogiltig endast om stadgad ordning ”i något 
väsentligt hänseende” har åsidosatts vid dess tillkomst. Har normprövning fö
retagits och givit till resultat att föreskrift befunnits strida mot högre norm, 
”får föreskriften icke tillämpas”. Om riksdagen eller regeringen har beslutat 
föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart. 
Ett dylikt krav föreligger alltså inte för föreskrifter från statliga myndigheter.

Genom normprövning företagen av den högsta dömande instansen kan allt
så ogiltighet konstateras och som en följd härav tillämpas inte författningen. 
Den har då befunnits strida mot en högre norm och är därför oförenlig med 
grundlagens syn på fördelningen av normgivningskompetens. Normprövning
en är i den mån den används en viktig garanti för att grundlagens fördelning 
av normgivningskompetens efterlevs.156 157

156. Jfr G Bramstång, Anpassningsfrist, normharmoni, normprövning, rättsprövning och res
ning, i FT 1991, s 7-37.

157. Se min bok Sjukdom och arbetsoförmåga. Om rätten till sjukpenning, 1983, s 56 ff.

2.5.4 Riksförsäkringsverkets ombudsmannafunktionxs'
Från och med 1979 års besvärsordningsreform kom de ärenden avseende vilka 
riksförsäkringsverket beslutat att besvära sig att handläggas på riksförsäkrings
verkets ombudsmannaenhet. En avdelningschef hade ansvaret för enhetens hela 
verksamhet och svarade för ledning, planering och samordning av arbetet inom 
enheten. Därjämte handlade avdelningschefen principiellt viktiga ärenden.

Tre socialförsäkringsombud hade huvudansvar för var sitt delområde inom 
socialförsäkringen. Ett delområde utgjordes av sjukförsäkringen. Ombudet 
ansvarade för planering, ärendeurval för specialgranskning, urval av beslut för 
spridning (praxis), granskning av kungörelser (RFFS) m m och uppföljning av 
konferenser och inspektioner inom sitt område. Alla övriga arbetsuppgifter - 
i huvudsak ärendehandläggning - fördelades mellan ombuden oberoende av 
huvudansvarsområde.
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Riksförsäkringsverket bestämde självt, när verket skulle vara part i mål, där 
enskild hade besvärat sig.158 Urvalet av målen gick till på följande sätt. Riks
försäkringsverkets ombudsmannaenhet bestämde att genom besvär bevaka vis
sa typer av mål och valde sedan ut lämpliga mål av denna typ. Riksförsäkrings
verkets ombudsmannaenhet gick också in som part i andra mål, t ex av den 
anledningen att ombudsmannaenheten fått sin uppmärksamhet riktad mot må
let. Ombudsmannaenheten kunde begära att bli underrättad av försäkrings
kassorna om de mål som tillhörde en ärendetyp som enheten ville bevaka. Det 
kunde vara fråga om ny lagstiftning, t ex lagstiftning om havandeskapspenning, 
eller att bevaka ärenden som gällde en viss personkategori, t ex egenföretagare 
eller en viss rättslig fråga.159 Ombudsmannaenheten kunde även begära in av
göranden från en viss kassa för att bevaka likformigheten i rättstillämpningen. 
De vid 1979 års reform tillkomna försäkringsrätterna hade också möjlighet att 
förelägga ombudsmannaenheten att svara i ett mål, oavsett om ombudsman
naenheten tidigare hade underrättats om besvären eller inte.160 Det ansågs an
geläget för försäkringsrätterna att få ombudsmannaenhetens svar i sådana fall, 
där praxis i en fråga av försäkringsrätterna bedömdes som vacklande.

Om en enskild besvärat sig i försäkringsöverdomstolen och prövningstill
stånd givits var ombudsmannaenheten alltid part. Ombudsmannaenheten 
framhöll, att de mål i vilka verket anförde besvär hos försäkringsöverdomsto
len var sådana, som innehöll frågor som inte tidigare varit föremål för pröv
ning och frågor av principiell betydelse, där prejudikat från högsta instans 
kunde vara av intresse. Även när det gällde försäkringsrätterna ansåg verket 
sig ha en funktion att fylla i syfte att främja en enhetlig rättstillämpning. Ver
ket anförde besvär såväl till fördel för som till nackdel för enskild part.

Nedanstående tabell ger en viss bild av ombudsmannaenhetens verksamhet 
under åren 1979 och 1980.161

Ombudsmannaenhetens verksamhet under 1979 och 1980
Ärendetyp 1979 1980
Från fk insända ärenden 3 463 665
Besvär över kassabeslut i FR 265 290
Angivna svaromål i FR 142 304
Yttranden till FR i underställnings- och ex officioärenden, som 
besvärsavdelningen inte avgjort 1970-01-01

718 22

Antalet domar i FR 7 600 9 469
Infordrade akter i anledning av domar i FR 308 491
Besvär över FR - avgöranden i FÖD 78 142
Avgivna svaromål i FÖD 744 1 558

158. 20:12 andra stycket första momentet.
159. Ombudsmannaenheten skulle efterhöra tillsynsenhetens mening när det gällde att 

avgöra, vilka slag av ärenden försäkringskassan skulle ha skyldighet att underrätta ombudsman
naenheten om. Exempel på ärendekategorier, där underrättelseskyldigheten hade förelegat, var 
beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst för olika grupper (egenföretagare, arbetslösa och 
studerande), vidare sjukpenning i samband med hälsoresor utomlands och sjukpenning vid strejk.

160. 20:12 andra stycket andra momentet.
161. Se Ds S 1981:13 s 129.
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Enligt vissa uppskattningar hade såväl försäkringsrätterna som försäkrings- 
överdomstolen följt ombudsmannaenhetens yrkanden i åtminstone 90 % av 
de avgjorda ärendena.162

162. Se Ds S 1981:13 s 129.
163. Se min bok Sjukdom och arbetsoförmåga. Om rätten till sjukpenning, 1983, s 47 ff.
164. Ds S 1975:9.

2.5.5 Försäkringsrätterna163
Alltsedan mitten av 1970-talet164 hade man diskuterat tillkomsten av en fristå
ende mellaninstans för besvärsprövningen inom socialförsäkringen. Den nya 
mellaninstansen skulle i huvudsak överta de arbetsuppgifter som riksförsäk
ringsverkets besvärsavdelning hade haft. Man hade dock inte för avsikt att ge 
en fristående mellaninstans ex officioprövningsrätt av det slag som riksförsäk
ringsverkets besvärsavdelning haft. Det skulle ha inneburit risk för att mel
laninstansen kom i motsatsställning till den enskilde. Inte heller skulle försäk
ringskassornas möjlighet att underställa sina beslut mellaninstansens prövning 
behållas. De fördelar med en klarare gränsdragning mellan besvärs- och till
synsfunktion som man vann genom att skapa en från riksförsäkringsverket fri
stående mellaninstans skulle bortfalla, om man lät försäkringskassorna behål
la underställningsmöjligheten och den nya mellaninstansen ex officiopröv- 
ningsrätten. En fristående mellaninstans skulle inte heller ha kvar möjligheten 
att underställa sina beslut den högsta instansens prövning. En sådan under- 
ställningsrätt skulle kunna undergräva mellaninstansens opartiska ställning 
därigenom att mellaninstansen ur den försäkrades synpunkt kunde komma att 
framstå som dennes motpart i högsta instans.

Eftersom man ville undvika olika domförhetsregler för skilda typer av mål 
skulle den normala sammansättningen vid måls avgörande vara tre yrkesdo- 
mare. Också lekmän och särskilda sakkunniga i vissa fall skulle delta i försäk
ringsrätts avgöranden.

Som skäl för lekmannainslag i svenska domstolar brukade anföras att all
mänhetens förtroende för den dömande verksamheten kunde väntas bli stör
re, om lekmän deltog i den. Det var vidare vanligt att allmänhetens krav på 
insyn och kontroll anfördes som ett starkt skäl för lekmannainflytande. När 
det gällde lekmännens inverkan på själva rättsskipningen, brukade anföras 
att lekmännen kunde tillföra domstolen orts- och personkännedom samt all
män livserfarenhet och kännedom om skilda områden av det praktiska livet. 
Bevisvärderingsfrågor, påföljdsfrågor och skälighetsbedömningar ansågs 
vara områden, där lekmannasynpunkter var av särskilt värde för rättsskip
ningen.

Allmänhetens intresse av insyn, kontroll och medinflytande ansågs vara 
särskilt starkt när det gällde lekmannamedverkan i en försäkringsrätt, efter
som det här var fråga om handläggning av mål som i hög grad berörde pro
blem som nästan alla människor kom i kontakt med. Vidare förekom skälig
hetsbedömningar i stor utsträckning i mål inom socialförsäkringen. Enligt ut-



2 Försäkringsskydd under 1970- och 80-talen 311

redningens mening skulle försäkringsrätt vara domför med förutom de tre lag
farna ledamöterna även två lekmannaledamöter.

Några utpräglade gruppintressen som motiverade att lekmännen utsågs ef
ter förslag av olika intresseorganisationer ansågs inte föreligga i socialförsäk- 
ringsärenden. Det var här i stället typiskt fråga om ärenden som berörde alla 
människor oberoende av grupptillhörighet. Socialförsäkringen var ”en hela 
folkets angelägenhet”. Det som låg närmast till hands var därför att lekman- 
nainflytandet utformades på samma sätt som skett inom länsdomstolarna och 
som skulle ske beträffande kammarrätter och hovrätter, nämligen i form av 
nämndemän som valdes efter politiska grunder.

Utredningens angående översyn av besvärsorganisationen inom socialför
säkringen m m arbete förde fram till vad som brukar kallas 1979 års reform 
av besvärsordningen. Denna ledde till införandet den 1 januari 1979 av tre re
gionala försäkringsrätter, en i Huskvarna (Jönköping) kallad försäkringsrät
ten för Södra Sverige, en i Handen, försäkringsrätten för Mellansverige, och 
en i Umeå, försäkringsrätten för Norra Sverige. Storleken på dem bestämdes 
med ledning av beräkning av måltillströmningen.165 Utredningen hade räknat 
med att rätterna skulle få handlägga minst 14 000 mål per år.166 Dessa mål 
fördelades med ledning av folkmängden inom respektive domkrets så, att för
säkringsrätten för Södra Sverige beräknades få en måltillströmning på 4 700 
mål, försäkringsrätten för Mellansverige 7 500 mål och försäkringsrätten för 
Norra Sverige 1 800 mål.

165. SOU 1976:53, Försäkringsrätt och försäkringsöverdomstoi. Se även Ds S 1975:9.
166. Enligt prop 1977/78:20 s 132 beräknades dock en total måltillströmning på 12 000 mål 

beroende på utvidgade möjligheter för försäkringskassan att ompröva sina beslut.
167. Arbetsordning för försäkringsrätten för Södra Sverige fastställd i kollegium den 

20 december 1979 samt tillägg till arbetsordning 810403, arbetsordning för försäkringsrätten för 
Mellansverige fastställd i kollegium den 27 april 1981 samt arbetsordning för försäkringsrätten 
för Norra Sverige fastställd i kollegium den 29 januari 1981 att gälla fr o m den 1 februari 1981.

168. Verksamhetens mål och inriktning fanns beskrivna i prop 1977/78:20 och Sfu 1977/ 
78:15, medan organisationen företrädesvis var reglerad i lag (1978:28) om försäkringsdomstolar.

För försäkringsrätterna gällde lagen (1978:28) om försäkringsdomstolar, 
förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förordningen (1978:633) med för- 
säkringsrättsinstruktion. Därutöver hade de tre rätterna fastställda arbetsord
ningar.167

Försäkringsrätterna var uppdelade i avdelningar bestående av sex yrkesdo- 
mare, som kallades försäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessorer, jämte 
föredragande och kanslipersonal.168 Ett försäkringsrättsråd var chef för rätten. 
Samtliga rätter hade en administrativ enhet och ett antal dömande avdelning
ar. På en dömande avdelning tjänstgjorde som ledamöter två försäkringsrätts-
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råd, fyra försäkringsrättsassessorer169 och normalt tre föredragande.170 Före
draganden och rotelinnehavaren samrådde fortlöpande om beredningen och 
föredragningen av målen på roteln. Föredraganden gavs i största möjliga ut
sträckning tillfälle att självständigt sköta beredningen av mål. Det ålåg den 
som föredrog ett mål att se till att de ledamöter som skulle delta vid sessionen 
före sessionsdagen fick ett förslag till dom eller beslut i målet. Till förslaget fo
gades försäkringskassans överklagade beslut samt, om det ansågs lämpligt, 
kassans yttrande i målet och ett yttrande från riksförsäkringsverket. Vid behov 
kunde även uträkningar och en sammanställning av fakta i målet bifogas. På 
förslaget till rättens beslut angavs tillämpliga författningsföreskrifter samt, i 
förekommande fall, hänvisningar till förarbeten, praxis och litteratur. Sedan 
ett mål föredragits, bestämdes i allmänhet utformningen av domen eller beslu
tet preliminärt vid sessionen. Det ålåg den som hade föredragit målet att upp
rätta ett slutligt förslag till utformning i enlighet med rättens beslut. En dom 
eller ett beslut brukade expedieras inom en vecka efter färdigställandet. För
säkringskassans akt återsändes till försäkringskassan, om det inte skett tidiga
re, för verkställighet av domen.

169. Det ena försäkringsrådet var ordförande på avdelningen och det andra vice ordförande. 
Avdelningen kunde vid behov tilldelas en eller flera extra försäkringsrättsassessorer. Ledamot, 
som hade tilldelats en rotel som referent, skulle inneha samma rotel så länge hon eller han tjänst
gjorde i försäkringsrätten, om inte rätten i kollegium av särskilda skäl beslutade annorlunda.

170. På en avdelning tjänstgjorde normalt tre föredragande. Därutöver kunde avdelningen 
vid behov tilldelas en eller flera extra föredragande. (Försäkringsrätten för Norra Sverige hade en 
särskilt utformad arbetsordning för föredragande.) Föredragande delades i kollegium in för tjänst
göring på avdelning för i allmänhet ett år. Indelningen innebar, att föredragande cirkulerade mel
lan avdelningarna.

171. SOU 1976:53 s 128.

Huvudparten av den utredning som förekom i socialförsäkringsmål inför
skaffades av myndigheten själv. Genom att försäkringskassorna som regel 
hade prövat ärendet två gånger, medverkade de i stor utsträckning till att in
förskaffa utredning för besvärsorganens räkning. Försäkringskassorna hade 
som regel tillgång till det material som erfordrades.

Det ansågs inte nödvändigt eller ens önskvärt att etablera ett tvåpartsförfa- 
rande i samtliga mål i försäkringsrätterna. Man framhöll på riksförsäkrings
verket, att flertalet av målen var av så enkel och okomplicerad beskaffenhet, 
att de kunde förutsättas bli allsidigt utredda och riktigt avgjorda inom ramen 
för ett enpartsförfarande. Ett tvåpartsförfarande i alla mål i försäkringsrätten 
skulle förutsätta en mycket stor ombudsmannaenhet.171 Det förhållandet att 
ombudsmannaenheten förde talan endast i vissa mål innebar, att försäkrings
rätterna inte skulle betrakta ombudsmannaenheten som part i andra mål än 
sådana, där ombudsmannaenheten beslutat att föra talan eller försäkringsrät
terna själva förelagt verket att svara. Förvaltningsprocesslagens kommunika- 
tionsregler behövde således tillämpas gentemot ombudsmannaenheten endast 
i dessa mål.



2 Försäkringsskydd under 1970-och 80-talen 313

Av ombudsmannaenhetens verksamhetsbeskrivning172 framkom, att man 
inte såg det som ombudsmannaenhetens sak att överklaga i det enskilda fallet 
utan att göra detta främst i syfte att styra rättstillämpningen mot likformighet 
och enhetlighet.173 Det betydde, att det inom sjukpenningadministrationen 
fanns två förvaltningsorgan med ett uttalat syfte att främja rättsbildningen ge
nom att verka i lagtolkande och normskapande syfte, nämligen riksförsäk
ringsverket som representant för allmänintresset och försäkringsöverdomsto- 
len (se nedan) som opartisk domstol i högsta instans. Det innebar att det två- 
partsförfarande som tillkomsten av ombudsmannaenheten innebar inte hade 
kommit att medföra, att det i första hand var den enskildes rätt som tillvara
togs utan i stället statens (allmänintressets). Givetvis behövde dessa båda in
tresseinriktningar inte stå i motsatsställning till varandra. Frågan om att inrät
ta ett särskilt organ för att tillvarata den försäkrades rätt hade diskuterats i 
många sammanhang under 1970-talet.

172. I rapport 19781004, Ombudsprojektet, Organisation av Riksförsäkringsverkets 
ombudsenhet, framgick ombudsmannaenhetens syn på sitt eget arbete: Ombudsmannaenheten 
skulle verka för att vägledande praxis utbildas inom socialförsäkringen, sprida kännedom om 
praxis till försäkringskassorna, granska beslut fattade av försäkringskassor och försäkringsrätter 
samt i anledning därav föra talan i försäkringsrätter och försäkringsöverdomstolen, varvid talan 
kunde föras till såväl förmån som nackdel för enskild part, söka upptäcka brister i lagstiftning och 
anvisningar samt i anledning därav ta initiativ till ändring och i övrigt följa tillsynsverksamheten 
och utvecklingen inom socialförsäkringen.

173. SOU 1976:53 s 119.
174. Med förtur behandlades även frågor om läkarundersökning eller andra liknande åtgär

der och mål om förhandsprövning enligt tandvårdstaxan.
175. Enligt försäkringsrätten för Södra Sverige exempelvis mål om ersättning enligt lagen 

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande författningar och enligt försäkringsrät
ten för Mellansverige exempelvis anstånd med att erlägga arbetsgivaravgift och utbyte av livränta 
mot engångsbelopp.

176. Se min uppsats Havandeskapspenningen i faktisk tillämpning, 1983 (stencil).

Reglerna om vilka mål som skulle handläggas med förtur varierade något 
mellan rätterna. I alla tre rätterna handlades med förtur frågor om inhibition 
av ett överklagat beslut eller något annat interimistiskt förordnande rörande 
saken, frågor om försäkringsrättens behörighet eller om målets upptagande till 
prövning och mål, i vilka besvären hade återkallats.174 Samtliga rätter behand
lade också med förtur mål om rätt till en förmån som var av väsentlig betydelse 
för någons försörjning, mål eller i mål uppkomna frågor som eljest av någon 
särskild anledning borde avgöras skyndsamt.175 Försäkringsrätten för Södra 
Sverige behandlade också med förtur frågor om ändring av ett tidigare med
delat beslut, försäkringsrätten för Mellansverige mål av principiell natur i vil
ka riksförsäkringsverkets ombudsmannaenhet hade begärt förtur och försäk
ringsrätten för Norra Sverige mål om havandeskapspenning. Försäkringsrät
ten för Norra Sverige hade alltså redan i sin arbetsordning beslutat att 
handlägga mål om havandeskapspenning med förtur och inte avvakta den be
gäran om förtur, vilken ombudsenheten brukade framställa.176
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Under 1979 till den 1 april 1982 gällde att alla sjukpenningmål avgjordes 
under medverkan av tre juristdomare.177 Därefter preciserades domförhetsreg- 
lerna178 så att försäkringsrätten var domför med tre ledamöter som var försäk- 
ringsrättsråd eller försäkringsrättsassessorer. I vissa mål skulle förutom de tre 
lagfarna ledamöterna även ingå två nämndemän. Detta gällde dock inte mål 
som rörde sjukpenning.179 Dock var rätten domför med en yrkesdomare, när 
det gällde mål som inte innebar prövning i sak och mål där värdet understeg 
2 500 kr. Förutom dessa fall, då försäkringsrätten var domför med endast en 
ledamot, fanns ytterligare tre fall, nämligen förordnanden i avvaktan på må
lets avgörande, andra åtgärder som avsåg endast måls beredande samt beslut 
genom vilket domstolen skilde sig från målet utan att detta hade prövats i 
sak.180 Det ökande antalet mål med ensam domare samt det minskande antalet 
mål med nämndemän var ett led i strävan att få ner de ökande balanserna.

177. Det innebar inte, att varje handläggningsåtgärd måste beslutas av minst tre jurister, se 
försäkringsrättsinstruktionen (1978:633) 9 §, där det föreskrevs, att rotelinnehavaren med vissa 
undantag ensam fick vidta åtgärder för beredning av mål.

178. Ang bakgrunden se Ds S 1981:9 s 88 ff.
179. Se lag (1978:28) om försäkringsdomstolar, 7 § andra stycket, jfr 3 §.
180. Se lag (1978:28) om försäkringsdomstolar, 7 § första stycket.
181. Lag (1978:28) om försäkringsdomstolar, 14 §.
182. Enligt förvaltningsprocesslagen 29 § ges förvaltningsdomstol viss officialprövningsrätt. 

Denna möjlighet till officialprövning hade inte kommit att användas i någon större utsträckning 
av försäkringsrätterna.

Förfarandet i försäkringsrätt reglerades av förvaltningsprocesslagen 
(1971:291) frånsett regeln om särskild besvärstid som fanns i lagen om allmän 
försäkring 20:13. Besvärshandlingen måste ha inkommit inom två månader 
från den dag den försäkrade fick del av beslutet. Om besvär anförts av riksför
säkringsverket, måste besvärshandlingen ha inkommit inom två månader från 
den dag då beslutet meddelades.

Förfarandet var nästan alltid skriftligt, även om formella möjligheter fanns 
för ett muntligt förfarande. Att dessa i praktiken nästan aldrig tillämpades var 
givetvis en negativ omständighet ur den försäkrades synvinkel. Lagen tillhan
dahöll en reglering i syfte att skapa en så hög grad av rättssäkerhet som möjligt 
för den försäkrade utan att denna kom till användning. Att sjuk- och föräld- 
raförsäkringsmålen var av sådan beskaffenhet att muntlig förhandling aldrig 
behövdes var inte en hållbar invändning. I många fall förhöll det sig tvärtom. 
Den skriftliga processens totala dominans i socialförsäkringsmål hade anor 
från tiden långt före 1971 års förvaltningsrättsreform. Särskilt sakkunniga 
kunde förordnas för viss tid med uppgift att tillhandagå domstolen med utlå
tanden.181 Detta gällde då främst medicinsk eller odontologisk sakkunskap. I 
och med att förvaltningsprocesslagen var tillämplig,182 gällde reglerna i denna 
lag om hur ansöknings- och besvärshandlingar och andra partsinlagor skulle 
vara beskaffade. I förvaltningsprocesslagen 5 § stadgas, att om ansöknings- el
ler besvärshandling var så ofullständig, att den inte kunde läggas till grund för 
prövning i sak, rätten skulle förelägga sökanden eller klaganden att inom viss 
tid avhjälpa bristen vid påföljd att dennes talan annars inte upptogs till pröv-
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ning. Många gånger kunde en besvärshandling vara mycket knapphändigt for
mulerad.

I anledning av de stora målbalanserna hade försäkringsrätterna börjat till- 
lämpa förenklad domskrivning med förkortad récit och utnyttjande av mal
lar.183 Försäkringsrätterna hade nämligen från det de inledde sin verksamhet 
haft ständigt ökande målbalanser fram till den 1 april 1982. Ärendeantalet vid 
riksförsäkringsverkets besvärsavdelning hade under åren 1976-1978 betydligt 
överstigit gjorda uppskattningar. Dessa förhållanden medförde, att försäk
ringsrätterna vid sin start fick ta över betydligt fler mål än vad man hade räk
nat med, nämligen 11 187 mål. Antalet inkomna mål till försäkringsrätterna 
blev från första stund också väsentligt större än beräknat. Antalet visade också 
hela tiden en stigande utveckling. Försäkringsrätterna hade fram till den 
1 april 1982 inte under någon månad en avverkning som nått upp till antalet 
nya mål under samma månad. Målbalansen ökade därför hela tiden. De ökade 
målbalanserna ledde till en väsentlig förlängning av väntetiden på att få över
klagade beslut avgjorda. På riksförsäkringsverkets besvärsavdelning (fram till 
utgången av 1978) var det ovanligt med en längre väntetid än sex månader. 
Vid utgången av 1980 var väntetiden vid försäkringsrätterna över två år och 
uppgick i slutet av år 1981 till drygt tre år.184 Vissa mål skulle behandlas med 
förtur. Detta medförde, att andra målgrupper fick en ännu längre handlägg- 
ningstid, bl a sjukförsäkringsmål, som var den klart dominerande målgruppen 
i alla tre rättterna. I försäkringsrätten för Södra Sverige upptog dessa mål över 
50 % (50,7 %), i försäkringsrätten för Mellansverige 44,6 % och i försäk
ringsrätten för Norra Sverige 36,8 % av alla mål.185

183. Se Ds S 1981:9, s 83; Försäkringsrätten för Södra Sverige hade sedan 1980 arbetat med 
utnyttjande av effektivitetsfrämjande åtgärder. Dessa hade lett till att den genomsnittliga avverk
ningen per månad ökade från 110 mål till 150 mål, dvs med ca 36 %, utan ökad arbetsbörda för 
någon personalkategori. Kanslipersonalen hade fått tid att ägna sig åt arbetsuppgifter, som tidi
gare släpat efter, genom att föredragandena själva fyllde i mallen för hand, vilken sedan kopiera
des i erforderligt antal exemplar och användes - ofta tillsammans med försäkringskassornas 
yttranden - vid föredragningen; se försäkringsrättens för Södra Sverige anslagsframställning för 
budgetåret 1982/83, 810826 dnr 45/81. En avdelning vid domstolen hade praktiserat en metod 
som bl a innebar, att reciten väsentligt kortades ned. 1 ca 75 % av målen hade man kunnat 
utnyttja en mallsamling, som avdelningen hade arbetat fram. Enligt uppgift från avdelningen 
skulle denna domskrivning inte ha medfört någon ökad besvärsfrekvens. Ombudsmannaenheten 
ansåg sig dock ha svårigheter att fullgöra sin kontrollfunktion, när denna domskrivning tillämpa
des.

184. Den målbalans, som försäkringsrätten för Södra Sverige övertog 790101, utgjorde 4 132 
mål. Redan vid starten hade försäkringsrätten för Södra Sverige alltså en balans som - även om 
man använde propositionens (1977/78:20) sätt att räkna - motsvarade mer än ett års väntetid. 
Man hade tidigare beräknat, att rätten skulle kunna avverka 4 000 mål per år. Utfallet för bud
getåret 1980/81 blev 4 551 mål. Beträffande måltillströmningen hade antagits ett årligt antal om 
6 000. Den faktiska siffran blev 7 090.

185. Se Ds S 1981:9, s 29. Speciellt kännbar var den långa handläggningstiden i sjukförsäk
ringsmål i försäkringsrätten för Södra Sverige, där följaktligen dessa mål utgjorde mer än alla de 
andra måltyperna sammantagna.

En sådan utveckling av balans och väntetider ansågs ur allmänhetens syn
punkt oacceptabel. Beslut i sjukpenningärenden hade direkta återverkningar 
på den försäkrades försörjningssituation. Det kunde bli fråga om att försörj-



316 Avdelning III Närrätten och försäkringsskydd vid sjukdom ...

ningsbördan för den försäkrade vältrades över på någon annan den försäkrade 
närstående person, exempelvis make eller sammanboende. Som en sista utväg 
för den försäkrade fanns möjligheten till socialhjälp. Även om den försäkrade 
kunde klara sin försörjning, innebar de långa väntetiderna en allmän otrygg
het, som gick stick i stäv med de syften som förmånerna var tänkta att ha. De 
långa väntetiderna ledde också till att den försäkrade underlät att överklaga, 
även om det i och för sig var befogat.186

186. Försäkringsdomstolskommittén pekade på några negativa konsekvenser, som primärt 
gällde för rätterna själva, men som i sin tur kunde få negativa återverkningar för den försäkrade. 
Man framhöll, att det fanns risk för en sjunkande produktivitet i takt med att de inneliggande 
målen ökade i antal. En oproportionerligt stor del av arbetstiden måste exempelvis avdelas till en 
från avverkningssynpunkt ineffektiv ”måladministration”, dvs skriftväxling och telefonsamtal 
föranledda just av eftersläpningen i handläggningstiderna. Var vidare målantalet på varje rotel så 
stort, att rotelinnehavaren inte längre förmådde att ha överblick över målen, kunde denne inte 
driva fram dem så effektivt och rationellt som eljest vore möjligt. Kommittén menade också, att 
de långa handläggningstiderna i försäkringsrätterna fick negativa återverkningar hos försäkrings
kassorna. Prejudikatbildningen försenades och kassorna tvingades att avgöra ärenden utan till
gång till vägledande avgöranden. Särskilt problematiska var de ärenden, där fråga uppkom om 
förlängning av rätten till sjukpenning. Försäkringskassorna kunde inte sällan tvingas att bedöma 
ersättningsrätten för en senare tidsperiod, innan försäkringsrätten avgjort, om den försäkrade 
hade rätt till ersättning för en tidigare period, se Ds S 1981:9 s 34.

187. Ds S 1981:9.
188. Jfr L Westerhäll, Högsta domsmakten ur socialrättsligt perspektiv, i Rättshistoriska stu

dier, 1989, s 237 ff.

En annan för den försäkrade oacceptabel följdverkan av balanserna var att 
inflationen hade hunnit urholka värdet av en eventuell ersättning, när denna 
betalades ut. Någon möjlighet att få ränta på beloppet fanns inte. Genom en 
sådan retroaktiv utbetalning kunde även vissa ogynnsamma skatteeffekter i 
form av skärpt beskattning uppkomma.

1980 tillsattes försäkringsdomstolskommittén med uppgift att överväga åt
gärder för att minska väntetiderna vid besvär i socialförsäkringsmål. 1981 
kom delbetänkandet Försäkringsdomstolarnas arbetsläge.187 Förslaget ledde 
så småningom fram till ett flertal lagändringar den 1 april 1982. Dessa lagänd
ringar om bl a försäkringskassans ökade omprövningsrätt (se ovan), ändrade 
domförhetsregler i försäkringsrätten (se ovan) och begränsad måltillströmning 
till försäkringsöverdomstolen (se nedan) tillkom i syfte att eliminera målbalan
serna. Ändringarna fick delvis den åsyftade effekten, åtminstone till att börja 
med.

2.5.6 Försäkringsdomstolen/försäkringsöver domstolen
Försäkringsdomstolen var som framkommit i denna avdelning kap 1 högsta 
besvärsinstans i fråga om besvär över riksförsäkringsverkets beslut i ärenden 
som prövats på verkets besvärsavdelning.188 Försäkringsdomstolens ledamö
ter var dels lagfarna, dels icke lagfarna. De lagfarna ledamöterna var en presi
dent, som hade att leda domstolens arbete, samt minst fyra försäkringsdoma- 
re. De uppgick 1975 till åtta ordinarie försäkringsdomare. De icke lagfarna le
damöterna skulle vara minst fyra till antalet och uppgick 1975 till nio. De
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skulle ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden eller eljest besitta insikter 
av särskilt värde för domstolens arbete. De lagfarna ledamöterna var ordinarie 
domare, som utnämndes av regeringen. De icke lagfarna ledamöterna förord
nades av regeringen för fyra år i sänder. För de icke lagfarna ledamöterna skul
le finnas ersättare. Den normala sammansättningen vid måls avgörande var tre 
lagfarna och två icke lagfarna ledamöter. I mål där det uppkom frågor av be
tydelse för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning, skulle samtliga ledamö
ter delta i avgörandet.

Målen förbereddes och föredrogs av särskilda föredragande som förordna
des av regeringen för viss tid. Försäkringsdomstolen hade tillgång till av reger
ingen förordnade läkare, som avgav utlåtanden till domstolen i medicinska 
frågor.

Besvärsprövningen inom socialförsäkringen hade i samband med tillska
pandet av försäkringsdomstolen fått sin egen besvärsväg utanför den vanliga 
förvaltningsprocessen och 1971 års förvaltningsrättsreform hade endast i be
gränsad utsträckning berört socialförsäkringen. I förhållande till vad som gäll
de på andra jämförbara områden, t ex inom skatteadministrationen, hade be
svärsprövningen inom socialförsäkringen kommit att framstå som i vissa hän
seenden mindre utvecklad. Formerna för besvärsprövningen inom social
försäkringen var inte lika ändamålsenliga som när det gällde förvaltningsrätts- 
skipning i övrigt.

Genom att den rent domstolsmässiga besvärsprövningen var koncentrerad 
till en enda instans, försäkringsdomstolen, kom denna att belastas i alltför hög 
grad. Domstolen hade den dubbla uppgiften att i den stora mängden av soci- 
alförsäkringsmål som den prövade dels åstadkomma goda materiella avgöran
den, dels svara för prejudikatbildningen. Den tunga belastningen på domsto
len i förening med dennas ambition att utan påtagliga dröjsmål avgöra sina 
mål hade begränsat domstolens möjligheter att ge fylliga och klargörande mo
tiveringar till sina avgöranden, vilket inneburit att den prejudikatbildande 
funktionen hade fått stå tillbaka.

Arbetsläget i den högsta instansen var naturligtvis i hög grad beroende av 
verksamhet och struktur i närmast underliggande instans. Riksförsäkringsver
kets besvärsavdelning arbetade i former som betecknades som otidsenliga i 
jämförelse med annan förvaltningsrättsskipning.

I och med försäkringsadministrationsreformen den 1 januari 1979 upphör
de som framkommit ovan riksförsäkringsverkets dubbla roll som besvärsprö- 
vande myndighet och tillsynsmyndighet. Då tillkom försäkringsrätterna som 
besvärsprövande mellaninstans, och försäkringsdomstolen förvandlades till 
försäkringsöverdomstol.189 Försäkringsöverdomstolen blev högsta instans i 
mål som fullföljts dit från försäkringsrätterna. Av de ca 40 miljoner beslut som 
försäkringskassorna fattade årligen190 och av vilka de flesta var överklagbara,

189. Se SOU 1976:53, Försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol och prop 1977/78:20 med 
förslag till ändrad organisation för besvärsprövning inom socialförsäkringen m m.

190. Ds S 1981:9 s 35.
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hade ca 17 500 mål/år gått vidare till försäkringsrätterna191 och av dessa hade 
sedan något under 2 000 gått vidare till försäkringsöverdomstolen. Av dessa 
hade försäkringsöverdomstolen ändrat försäkringsrätternas dom eller beslut i 
ca vart tionde mål.192 Medan väntetiden i försäkringsrätterna uppgått till ca 
tre år, hade den i försäkringsöverdomstolen varit ca nio månader. Målen 
handlades som tvåpartsmål, eftersom ombudsmannaenheten uppträdde som 
den försäkrades motpart och som representant för det allmänna i försäkrings
överdomstolen. Det högsta antalet inkomna mål till slutinstansen registrerades 
1977, då antalet var uppe i 3 045 mål. Därefter hade målantalet sjunkit. 1978 
var de inkomna målen 2 868 till antalet, 1979 var målen 1 443 och 1980 
1 881. Under 1977 avgjordes 2 696 mål, under 1978 2 557 mål, under 1979 
1 786 mål och under 1980 2 012 mål. De utgående balanserna var 1977 1 709 
mål, 1978 2 070 mål, 1979 1 677 mål och 1980 1 546 mål.193

191. Se Ds S 1981:9 s 28.
192. Se Ds S 1981:9 s 109.
193. Se Ds S 1981:9 s 109 tabell 12.
194. Prop 1992/93:215 s 14.

Under den första tiden befann sig försäkringsrätterna i ett uppbyggnadsske
de. Det fick till följd en låg måltillströmning till överdomstolen, vilket möjlig
gjorde en viss minskning av balansen. För tiden härefter ökade balansen stän
digt och vid halvårsskiftet 1986 var balansen närmare 3 700 mål. Efter en viss 
nedgång de följande åren var den vid utgången av år 1989 uppe på samma ni
vå. Trots en ökande avverkningstakt steg den ytterligare.

Orsaken till den stora tillströmningen av mål till försäkringsöverdomstolen 
hade under åren generellt sett inte haft sin förklaring i att försäkringsrätterna 
avgjort fler mål utan i en ökad överklagandefrekvens från försäkringsrätterna 
till överdomstolen. I början av 1980-talet låg den på 17 % och från mitten av 
1980-talet höll den sig omkring 25 %. Under år 1989 steg den till 31 %.194

En av huvudtankarna bakom reformen av besvärsorganisationen inom so
cialförsäkringen 1979 var, att den högsta instansens möjligheter att fullgöra 
sin prejudikatbildande uppgift skulle förbättras. Olika modeller för hur man 
skulle kunna begränsa den alltmer ökade måltillströmningen till högsta instans 
diskuterades, eftersom en fullföljdsbegränsning ansågs vara det naturligaste 
sättet att åstadkomma en förbättrad prejudikatbildning. Man fann dock åt
skilliga nackdelar och praktiska svårigheter vara förenade med införandet av 
en fullföljdsbegränsning och menade, att olika åtgärder i syfte att minska över
domstolens arbetsbörda var det lämpligaste sättet att understödja domstolens 
prejudikatbildande verksamhet. Den förstärkning av besvärsprövningen som 
införandet av försäkringsrätterna innebar liksom överförandet av en del mål 
till andra besvärsvägar ansågs i förening med en ökning av antalet försäkrings- 
domare tills vidare vara tillräckliga förutsättningar härför. Framför allt skulle 
domstolens arbetssituation vara sådan, att ledamöterna gavs möjlighet att 
ägna mer tid åt att utforma domarna på sådant sätt att de gav största möjliga 
vägledning för underinstanserna. Frågan om dimensioneringen av domstolen 
skulle omprövas så snart anledning härtill uppkom. Även departementschefen
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underströk i prop 1977/78:20 vikten av att domstolen gavs möjligheter att 
stärka sin ställning som prejudikatbildande instans. Det var av stor betydelse, 
menade departementschefen, att domstolens arbetssituation blev sådan att le
damöterna fick möjlighet att ägna mera tid åt att genom utförliga domsmoti- 
veringar leda och underlätta rättstillämpningen i lägre instanser.

Den 1 april 1982 infördes dock regler om fullföljdsbegränsning till försäk- 
ringsöverdomstolen. Prövningstillstånd gavs om det var av vikt för ledning av 
rättstillämpningen, s k prejudikatdispens, om det förelåg synnerliga skäl till 
sådan prövning p g a grova felaktigheter i försäkringsrättens handläggning av 
målet samt ”om det finns anledning att ändra det slut försäkringsrätten har 
kommit till”, s k ändringsdispens. Bestämmelserna härom återfanns i förvalt- 
ningsprocesslagen 36 och 37 a §§. Den sistnämnda paragrafen handlade om 
ändringsdispens och rörde endast försäkringsöverdomstolen. Prövningstill
stånd var ett sätt att stärka försäkringsöverdomstolens prejudikatbildande 
verksamhet. Besvär som anförts av riksförsäkringsverket prövades av försäk
ringsöverdomstolen utan prövningstillstånd. Grundläggande bestämmelser 
om försäkringsöverdomstolens uppgifter, organisation m m fanns i lagen 
(1978:28) om försäkringsdomstolar och i förordningen (1978:632) med in
struktion för försäkringsöverdomstolen. I försäkringsöverdomstolen fanns en 
lagfaren president och minst åtta lagfarna försäkringsdomare samt minst åtta 
andra ledamöter. Frågan om prövningstillstånd handhades av två lagfarna le
damöter och en icke lagfaren ledamot.

De icke lagfarna ledamöterna i försäkringsöverdomstolen och ersättarna 
för dessa förordnades av regeringen för tre år i sänder. Sådana ledamöter och 
ersättare skulle ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden eller på annat sätt 
ha kunskaper av särskilt värde för domstolen. Till skillnad mot vad som gällde 
för vissa andra specialdomstolar fanns enligt lagen om försäkringsöver
domstolen inte någon uttrycklig rätt för en organisation att lämna förslag i frå
ga om vilka ledamöter som skulle förordnas. I praktiken utbildades det emel
lertid en ordning som överensstämde med vad som tillämpades när intresse
ledamöter förordnades vid andra specialdomstolar. Regeringen inhämtade 
nämligen regelmässigt förslag från organisationerna på arbetsmarknaden när 
icke lagfarna ledamöter i försäkringsöverdomstolen skulle förordnas.

2.5.7 Finansieringsaktörerna
Före 1975 finansierades förvaltningsutgifterna för sjukförsäkringen med egen
avgifter från den försäkrade. Tarifferna för egenavgifter fastställdes för varje 
kassa av riksförsäkringsverket. Härigenom fastställdes i princip en ram för 
förvaltningsutgifterna. 1974 skedde en överflyttning av finansieringen från 
den försäkrade till arbetsgivarna och staten. Försäkringskassan började ut
nyttja avgiftsmedel och statliga budgetmedel för sin förvaltning utan att någon 
budgetprövning skedde på det sätt, som är vanligt för offentliga myndigheter. 
Riksförsäkringsverket finansierades däremot i enlighet med de regler, som 
gällde för statliga myndigheter i allmänhet. I prop 1974:132 om sänkning av
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inkomstskatten, vilken innebar att den individuella sjukförsäkringsavgiften 
för arbetstagare ersattes med en arbetsgivaravgift, gjordes följande uttalan
de:195

195. S84.
196. RÅ 1974 ref 98.
197. FD 1976 ref 9; se ovan avsnitt 2.5.1.1.

”1 likhet med riksförsäkringsverket och försäkringskasseförbundet anser jag att den 
här aktuella omläggningen av sjukförsäkringens finansiering inte nu bör föranleda 
någon ändring av försäkringskassornas ställning som självständiga offentliga or
gan.”

De allmänna försäkringskassorna hade som framkommit ovan fram tom 
1974 uppfattats som försäkringsgivare i sjukförsäkringsärenden.196 Men som 
en följd av finansieringsändringen uttalade försäkringsdomstolen i ett utslag 
1976,197 att försäkringskassan med hänsyn till den omläggning av den obliga
toriska sjukförsäkringens finansiering, som trädde i kraft 1975, inte längre var 
part i mål rörande allmän försäkring. De sjukförsäkringsavgifter, som tidigare 
erlades av löntagarna, kom således under 1970-talet att omvandlas till arbets
givaravgifter. Som ett led i finansieringen av de under början av 1970-talet be
slutade skatteomläggningarna skedde dessutom en förskjutning från 
skattefinansiering till avgiftsfinansiering från arbetsgivarna när det gällde 
sjukförsäkringen (och folkpensionering). Nu angivna omständigheter hade 
tillsammans med den allmänna kostnadsutvecklingen medfört att det totala 
avgiftsuttaget hade ökat från några få procent i början av 1960-talet till att i 
mitten av 1970-talet ligga i storleksordningen 25-30 %, räknat på den totala 
lönesumman. Det totala procentuttaget varierade starkt beroende på bl a fö
retagens lönestruktur.

Personer som hade inkomst av annat förvärvsarbete än anställning skulle 
erlägga s k egenavgift. Det fanns fyra olika egenavgifter, däribland sjukförsäk
ringsavgift och allmän arbetsgivaravgift. Även såvitt gällde dessa avgifter fö
rekom vissa skillnader mellan underlagen för de olika avgifterna. Till grund 
för avgiftsberäkningen skulle dock i princip läggas den avgiftsskyldiges taxe
ring till statlig inkomstskatt. Det var de lokala skattemyndigheterna som såväl 
fastställde underlaget som beräknade och debiterade egenavgifterna.

De olika socialförsäkringarna kom alltså att finansieras helt eller delvis ge
nom arbetsgivaravgifter och genom egenavgifter från egna företagare. De fi
nansierades också till en del genom statsbidrag.

Ett särskilt problem i fråga om besvärsprövningen inom socialförsäkringen 
gällde besvärsvägen i ärenden om arbetsgivaravgifter. Ursprungligen ansågs 
att avgifter och förmåner inom den moderna socialförsäkringen var så nära 
avhängiga av varandra att man åtminstone i högsta instans borde söka hålla 
samman besvärsprövningen beträffande bådadera hos samma organ. Med ti
den hade emellertid detta samband försvagats. Till bilden hörde också att det 
efter hand hade tillkommit nya arbetsgivaravgifter, som inte ansågs vara 
socialförsäkringsavgifter i egentlig mening men som debiterades och uppbars
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enligt samma administrativa regler som de egentliga socialförsäkringsavgifter
na. Betecknande för utvecklingen och för synen på arbetsgivaravgifternas 
funktion var att ändringar av såväl uttagsprocessen som avgiftsunderlaget för 
vissa socialförsäkringsavgifter använts som ett led i finansieringen av besluta
de skatteomläggningar. Vidare hade arbetsgivaravgifternas anknytning till be- 
skattningsfrågorna blivit allt starkare. Genom den kraftiga ökningen av av
giftsunderlaget hade behovet av kontroll från statsmakternas sida ökat. En så
dan kontroll avsåg förhållanden som bedömdes även i samband med inkomst
taxeringen och uttaget av mervärdesskatt, t ex trovärdigheten av den 
avgiftspliktiges bokföring. Härtill kom att avsikten var att handläggningen av 
avgiftsärendena i första instans skulle flyttas från riksförsäkringsverket till de 
lokala skattemyndigheterna. Det kom därför att framstå som mera naturligt 
att målen om arbetsgivaravgift följde samma besvärsväg som skattemålen än 
att de prövades av de besvärsinstanser som fanns för socialförsäkringsmålen i 
övrigt.

Om avgifter för finansiering av sjukförsäkringen kom sedan att föreskrivas 
i lagen (1981:691) om socialavgifter. Dessa avgifter var dels arbetsgivaravgif
ter, dels egenavgifter. Lagen innehöll även regler om fördelning av influtna av
gifter. Som framhållits finansierades sjukförsäkringen förutom genom nu 
nämnda avgifter också med statsmedel. Statsbidrag lämnades med cirka fem
ton procent av kostnaderna för sjukförsäkringsförmåner.198

Även om finansieringen kom att förflyttas från den försäkrade och staten 
till arbetsgivaren och staten förmärktes inget av detta i konstruktionen av för
säkringarna och i effekterna av desamma. Försäkringstanken fick dock ett del
vis annorlunda innehåll i förhållande till vad som varit fallet tidigare. Det stat
liga inflytandet var i denna del fortfarande stort.

2.5.8 Sammanfattning
De rättsliga aktörerna inom det rättsområde som utgjordes av offentligt för
säkringsskydd blev under 1970- och 80-talen föremål för en omfattande rätts
lig reglering. Denna gällde organisations- och förfarandereglering liksom frå
gor om tillsyn och besvär. De allmänna försäkringskassorna kom inte att in
ordnas i den statliga organisationsstrukturen men kom ändå att i ett flertal 
olika avseenden betraktas som offentligrättsliga organ jämställda med statliga 
myndigheter. Under nu aktuella tidsperiod kom omfattningen av de statliga 
förvaltningsuppgifterna att klarläggas mer i detalj i rättstillämpningen. Kas
sornas organisation liksom deras arbetsuppgifter fanns angivna i 1962 års lag 
om allmän försäkring. I riksförsäkringsverkets författningssamling fanns ett 
flertal kungörelser som rörde kassornas hantering av försäkringsärenden, var
för den statliga styrningen av denna var mycket omfattande i normgivningen. 
Även om normgivningen på socialförsäkringsområdet kunde anses tillhöra re
geringens restkompetens, hade området genom principen om den formella lag-

198. L Westerhäll, Den svenska socialrätten, 1990, s 40.
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kraften kommit att tillfalla riksdagen. Staten styrde genom sin möjlighet att 
stifta lagar. Men staten styrde också genom den delegation som ansetts till
komma det statliga riksförsäkringsverket. Verket hade inte någon konstitutio
nell rätt att "fylla” ut lagen i materiellt hänseende, utan verkets föreskrifter 
skulle vara av enbart verkställighetskaraktär.

Lagen om allmän försäkring var en detaljrik lag, vars detaljrikedom ytter
ligare utökades genom ett otal ändringar och tillägg. Hur långt en lag går i de
taljer skulle enligt grundlagsberedningen vara riksdagens sak att bedöma. På 
socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden arbetade staten med ram
lagar, medan den motsatta tendensen gällde för de statliga försäkringarna.

Riksförsäkringsverket hade en mycket stark ställning under den nu aktuella 
tidsperioden. Verket hade en besvärsfunktion under nästan halva tidsperio
den, då statens möjligheter att påverka rättstillämpningen var mycket stora. 
Verket hade också möjligheter att pröva beslut ex officio liksom att pröva un
derställda beslut, vilket medförde åtskilligt utrymme för staten att påverka 
rättsutvecklingen.

År 1979 upphörde dessa styrningsmöjligheter för staten, men i och med 
verkets omfattande tillsynsfunktion fanns fortfarande möjligheter för staten 
att agera. Inom tillsynen låg normgivningsmakten. Detaljrikedomen i lagen 
om allmän försäkring till trots blev som nämnts verkets normgivning mycket 
omfattande.1" 1 vissa fall kom den att gå längre än vad som rymdes inom be
stämningen av en verkställighetsföreskrift och kom att innehålla åligganden 
för enskilda eller ingrepp i deras personliga eller ekonomiska förhållanden.

Genom riksförsäkringsverkets ombudsmannafunktion kom de ärenden av
seende vilka verket beslutat att besvära sig att handläggas på ombudsman- 
naenheten. Denna svarade för ärendeurval och specialgranskning för eventu
ellt överklagande eller inträde som part då enskild besvärat sig. Enheten sva
rade också för urval av beslut för spridning till kassorna, dvs för 
praxisbildningen. Staten kom alltså via ombudsenheten vid verket att avgöra 
vilka domar som skulle uppfattas som prejudicerande och vilka som inte skulle 
det.

Försäkringsdomstolen var under 1970-talet inte någon ”stark” domstol ur 
prejudikatsynvinkel. Verkets starka ställning under denna tid liksom de om
fattande balanserna bidrog härtill. Tillkomsten av försäkringsrätterna och 
omorganisationen av försäkringsdomstolen till försäkringsöverdomstolen för
ändrade dock den dömande situationen på socialförsäkringsområdet rätt av
sevärt. Fristående domstolar kom att handha rättstillämpningen i två instan
ser. Vissa problem med den nya domstolsorganisationen fanns dock redan vid 
tillkomsten 1979, bl a stora balanser som medförde väntetider för den försäk
rade. Genom ökad omprövningsrätt för försäkringskassorna, ändrade dom- 
förhetsregler i försäkringsrätterna och begränsad måltillströmning till försäk
ringsöverdomstolen försökte man komma till rätta med balanserna, något som

199. Jfr vad H Hydén anför om antalet författningar inklusive ändringsförfattningar i Sverige 
under senare delen av 1900-talet i Normvetenskap, 2002, s 191-195.
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delvis lyckades. Försäkringsöverdomstolen utformades dock inte som en ut
präglad prejudikatinstans, eftersom möjligheterna till ändringsdispens bibe
hölls.

Avslutningsvis kan om socialförsäkringsorganisationen och om förvalt
ningen av det statliga försäkringsväsendet sägas att dessa genomgick mycket 
stora förändringar under 1970- och 80-talen, förändringar som jämförelsevis 
var betydligt större än de som gällde de materiella reglerna om sjukpenningen 
och moderskaps-Zföräldrapenningen.



3 Försäkringsskydd under 1990-talet

3.1 Bakgrund
Under slutet av 1980-talet kan om socialförsäkringens verksamhetsgrenar sä
gas att den traditionella och samtidigt mest centrala var den som bestod i ut
betalning av ersättningar. Denna innefattade beviljandet av de förmåner som 
den enskilde hade rätt till, och till så låga kostnader som möjligt. Krav ställ
des på likformighet, produktivitet och kvalitet liksom att rätt ersättning ut
gick. Verksamheten kännetecknades av att den var regelstyrd och bestod av 
en mängd olika förmåner, bidrag och ersättningar. Det grundläggande för
hållandet att försäkringen var nationell i kombination med en hög grad av 
regelstyrning gav i princip inte något utrymme för lokala eller regionala 
variationer i tillämpningen. Vidare kan sägas, att under 1970- och 80-talen 
hade målet för den operativa verksamheten inte primärt varit att minska 
samhällets kostnader, även om socialförsäkringsadministrationens ansvar 
också ansågs vara att uppmärksamma effekterna av ersättningssystemen och 
föreslå förändringar.

En annan alltmer central uppgift var att vidta åtgärder mot ohälsa i ett om
fattande rehabiliteringsarbete. Detta kännetecknades av krav på samhällseko
nomiska och humanitära resultat. Den principiella inriktningen var att resul
tatet av denna verksamhet skulle utläsas på effektivitetsnivå, dvs effekterna i 
samhället i förhållande till resursinsatsen. Genom att vidta åtgärder för reha
bilitering m m skulle sjukperioder kortas, förtidspensioner undvikas och män
niskor komma i arbete, varigenom samhällets kostnader för ohälsan kunde 
nedbringas. Samverkan mellan arbetsgivare, arbetsmarknadsmyndigheter, 
landsting och kommuner var viktiga. Mål- och resultatstyrningens möjligheter 
till lokalt anpassade arbetsformer och lösningar fick ett stort spelutrymme. In
satserna fick anpassas till lokala förhållanden och de omständigheter som råd
de i varje särskilt fall.

Kontrollen över försäkringskostnaderna och arbetet med att skapa effekti
vare försäkringar kom att bli mer påtagligt under 1990-talet. Detta torde ha 
hängt ihop med att sjukfrånvaron ökade under 1980-talet. Summan av antalet 
personer med förtidspension/sjukbidrag och sjukfall längre än ett år ökade 
mellan 1980 och 1990 från 311 000 till 436 000. Sjukfrånvarons utveckling 
resulterade i en kraftig kostnadsökning. Kostnaderna för sjukpenning, arbets- 
skadeersättning och förtidspension/sjukbidrag ökade i 1995 års penningvärde 
från 60,6 miljarder kr 1980 till 88,9 miljarder kr 1990.1 Utvecklingen fick ses

1. SOU 1996:113 s 75.
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mot bakgrund av dels en kraftig högkonjunktur, dels regel- och praxisföränd
ringar.

Under 1990-talets första hälft sjönk sjukfrånvaron. De korta och medel
långa ersättningsfallen minskade. Den kraftiga ökningstrenden av långvariga 
fall bröts och under 1995 inträffade även en nedgång. Kostnaderna minskade 
i 1995 års penningvärde från 88,9 miljarder kr 1990 till 63,7 miljarder kr 
1995.

Men efter några år förändrades sjukfrånvaroutvecklingen. Från och med 
1997 ökade sjukfrånvaron igen. Under våren 2000 hade Sverige det högsta an
talet sjukpenningdagar för hela 1990-talet. Antalet pågående långvariga sjuk
skrivningar (mer än 30 dagar) hade ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet. På 
bara några år hade en ökning skett med nära 80 %, från 123 000 i maj 1997 
till 217 000 i maj 2000. Sjukfallen ökade inte bara i antal utan också i längd. 
Allt fler var sjukskrivna mer än ett år. Om man medräknade även antalet för
tidspensionärer var 546 000 personer i yrkesverksam ålder borta från arbets
livet våren 1997 på grund av långtidssjukskrivning eller förtidspension, dvs 
drygt 9 % av alla i yrkesverksam ålder. År 2000 var det 645 000 personer eller 
drygt 11,5 %.2

2. SOU 2000:78 s 15.
3. SOU 2000:78 s 15.
4. SOU 2000:78 s 15.
5. Utredningen om arbetslivsinriktad rehabilitering hade genom stickprov studerat en enskild 

diagnos, nämligen långtidssjukskrivning på grund av stress/utbrändhet (i ett län under februari 
2000). Den visade att bland privatanställda fanns denna diagnos hos 5 % av de sjukskrivna, 
medan det var hela 9 % inom offentlig sektor i länet. Lägst andel, 4 %, hade egna företagare.

Sjukfrånvaron ökade mest bland kvinnor; ökningen var mer än dubbelt så 
stor som den bland män. Sjukfrånvaron var högst för åldersgruppen över 
50 år. Vidare var sjukfrånvaroökningen störst inom offentlig sektor (kommun 
och landsting).3 Även gruppen långtidssjukskrivna som saknade anställning 
hade ökat under 1990-talet. Mer än var femte långtidssjukskriven egenföreta
gare upphörde däremot att vara sjukskrivna mellan 1998 och 1999.4 Antalet 
anmälda arbetsskador och arbetsorsakade besvär hade också ökat. En kraftig 
ökning märktes av besvär som berodde på stress och andra psykiska påfrest
ningar.5

3.2 Den statliga sjukpenningförsäkringen

3.2.1 Tillhörigheten till försäkringen
År 1999 infördes nya regler som rörde tillhörigheten till sjukförsäkringen i so
cialförsäkringslagen (1999:799). Reglerna, som trädde i kraft den 1 januari 
2001, kunde uppfattas som mycket omfattande, eftersom de innebar en för
ändring i grundstrukturen avseende socialförsäkringssystemet. Samtidigt var 
reglerna till stora delar endast en kodifiering av vad som varit gällande rätt allt
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sedan 1994, då Sverige omfattades av EES-avtalet. Reglerna skall i korthet be
röras nedan.

De nya reglerna kom att medföra att den svenska socialförsäkringen dela
des i två delar, vilka i princip var oberoende av varandra. Den ena delen inne
höll förmåner som grundades på bosättning i Sverige och den andra förmåner 
som var beroende av förvärvsarbete här i landet. Medan den bosättningsbase- 
rade delen av socialförsäkringen skulle omfatta bidrag och kostnadsersätt
ningar av olika slag, omfattade den arbetsbaserade delen av försäkringen så
dana förmånssystem som ersatte inkomstbortfall. Socialförsäkringslagen inne
höll bestämmelser om bosättning och arbete i Sverige, omfattningen av de 
båda försäkringsdelarna, försäkringstider, utbetalningar utomlands samt vissa 
handläggningsregler. Närmare regler om de enskilda förmånerna fanns där
emot kvar i särskilda författningar såsom i lagen om allmän försäkring.

Begreppet försäkrad kom alltså att avse en person som ingick i den person
krets som uppfyllde det grundläggande anknytningsvillkoret för respektive del 
av socialförsäkringen. Försäkrad för bosättningsbaserade förmåner var såle
des den som var bosatt här i landet och försäkrad för arbetsbaserade förmåner 
var den som förvärvsarbetade i Sverige. De tidigare reglerna om inskrivning i 
försäkringskassa hade därmed spelat ut sin roll som försäkringsvillkor. Med
borgarskapet var inte heller avgörande för rättten till förmåner.

Reglerna innebar följaktligen en utvidgning av den personkrets som skyd
dades av svensk socialförsäkring till att omfatta alla som arbetade här i landet, 
dvs även personer som arbetade här under sådana förhållanden att de inte an
sågs bosatta här. Tillhörigheten till den arbetsbaserade delen av socialförsäk
ringen gjordes således oberoende av bosättning här i landet. Den tillkomman
de personkretsen hade beräknats till knappt 10 000 personer per år. Dessa 
blev försäkrade för sådana förmåner som var beroende av arbete här i landet. 
Det rörde sig huvudsakligen om försäkringar för inkomstbortfall såsom sjuk
penningförsäkringen, föräldraförsäkringen och havandeskapspenningen. 
Dessa personer kom däremot inte att vara försäkrade i den bosättningsanknut- 
na delen av socialförsäkringen, vilken omfattade bidrag såsom barnbidrag och 
bostadsbidrag samt kostnadsersättningar av olika slag såsom sjukvårdsersätt- 
ning.

3.2.2 Kompensation för inkomstbortfall

3.2.2.1 Kompensation och besparingar
Nästan samtliga förändringar av de formella och materiella rekvisiten i sjuk
penningförsäkringen under 1990-talet hade ekonomiska orsaker. De skäl som 
angavs i förarbetena var ofta knapphändiga och ”lågmälda”, men kopplingen 
till ekonomiska bakgrundsstrukturer lyste ändå igenom. Från att en kompen- 
sationsnivå på 90 % hade gällt vid 1990 års ingång sänktes den 1 januari 1992 
för de första tre dagarna med sjukpenning i varje sjukperiod till 80 % för tid
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därefter till och med den nittionde dagen i sjukperioden och till 90 % för tid 
därefter. Den 1 april 1993 var det dags igen. Då utgavs inte sjukpenning för 
första dagen, för de två följande dagarna med 65 % av den sjukpenninggrun
dande inkomsten, därefter med 80 % till och med den trehundrasextiofemte 
dagen och därefter, slutligen med 70 %. Den 1 januari 1996 ändrades kom- 
pensationsnivån för sjukpenningförsäkringen och sjuklönen till 75 % av den 
förmånsgrundande inkomsten för att två år senare, den 1 januari 1998 höjas 
till 80 %.6

6. Prop 1996/97:63 s 25 och 26.
7. Prop 1995/96:209 s 34.

Sjukpenningen kom att användas som en konjunkturregulator. Staten lade 
större vikt vid den ekonomiska styrning som den kunde utöva med hjälp av 
ofta förekommande lagändringar än vid den rättstrygghet som kontinuitet och 
stabilitet i förmånsregleringen kunde erbjuda den enskilde.

Några andra exempel på de talrika lagändringar som skedde under 1990- 
talet och som hade ekonomiska orsaker är följande.

Den lagstadgade semesterlönens procentsats gav en något högre ersättning 
under semestertid än under arbetad tid. Denna högre kompensation som se
mesterlönen medförde jämfört med lönen för motsvarande arbetad tid beak
tades vid beräkning av årsinkomsten vid fastställande av sjukpenninggrundan
de inkomst. I enlighet med försäkringsöverdomstolens praxis skedde detta ge
nom en schablonberäkning varvid månadslönen, eller inkomsten omräknad 
till månadslön, multiplicerades med faktorn 12,20. Efter lagändringen räkna
des månadsinkomsten upp med faktorn 12 i stället för med 12,20. Den beräk
nade besparingen uppgick till 560 miljoner kr.7

Ersättningsnivån avgjordes dock inte enbart av den fastställda procentsat
sen för sjukpenningnivån. En annan faktor var hur inkomstunderlaget för 
sjukpenningen beräknades. Från och med år 1997 ingick inte längre skatte
pliktiga förmåner såsom kost, logi, bilförmån m m i sjukpenningunderlaget. 
Dessa ändringar sänkte sjukpenningen i viss grad. En besparing på 240 miljo
ner kr beräknades bli följden.

En annan väsentlig faktor var konstruktionen av inkomsttaket i sjukpen
ningförsäkringen. Taket var bestämt till 7,5 basbelopp. Det följde alltså pris
utvecklingen. När reallönerna ökade, vilket var fallet under 1990-talet, fick 
allt fler inkomster över 7,5 prisbasbelopp. Cirka 1 100 000 personer hade år 
2001 inkomster över den nivån och fick därför inte ersättning för den över
skjutande delen med 80 % av inkomstbortfallet vid sjukdom.

År 1993 infördes karensdag för sjuklön och sjukpenning. För att motverka 
vissa negativa effekter av återkommande kortare sjukfall infördes samtidigt ett 
särskilt högkostnadsskydd.

För att motverka att vissa arbetstagare via avtal tillförsäkrades en högre 
kompensationsnivå vid sjukdom än andra grupper i samhället fanns det sär
skilda regler i lagen om allmän försäkring om minskning av sjukpenning i vissa 
fall. Det gällde i de fall den försäkrade under sjukdom fick lön från arbetsgi-
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varen eller ersättning från avtalsförsäkring eller att lönen eller ersättningen 
översteg en viss nivå.

Syftet med minskningsregeln var att kompensationen för försäkrade vid 
sjukfrånvaro inte fick bli högre än den vid den aktuella tidpunkten fastställda 
procentsatsen av förvärvsinkomsten, för de dagar som följde efter karensda
gen i en sjukperiod och tom dag 90.

I huvudsak fanns två motiv bakom införandet av reglerna om minskning av 
sjukpenning i vissa fall. Det ena var att de kompletterande ersättningarna skul
le kunna motverka syftet med nivåsänkningen i den allmänna försäkringen, 
nämligen att uppnå en samhällsekonomisk besparing, vilket ansågs böra för
hindras. Det andra var att sänkningarna av nivåerna skulle gälla lika för alla 
försäkrade.

Att lagstiftaren år 1991 valde att begränsa möjligheten att komplettera 
sjukpenningen genom bl a kollektivavtalade ersättningar förklarades av det 
faktum att den på kollektivavtal grundade rätten till ersättning omfattade i 
stort sett hela arbetsmarknaden. Sådana överenskommelser hade alltså ett 
mycket stort genomslag. Sedan marknaden för privat sjukförsäkring, främst i 
form av gruppsjukförsäkring, snabbt expanderade, hade förhållandena dock 
förändrats. De båda frågorna avseende dels huruvida sänkta ersättningsnivåer 
gav de önskade drivkrafterna för arbete, dels om nivåerna gällde lika för alla 
försäkrade var alltså inte längre enbart avhängiga av, om den försäkrade om
fattades av avtalskompletteringar eller inte. Samma svårighet att upprätthålla 
drivkrafter och att skapa rättvisa i fråga om den sammanlagda ersättningsni
vån hade nu i stället uppkommit till följd av de privata försäkringsalternati- 
ven.8

8. Prop 1996/97:63 s 29 f.
9. Prop 1996/97:63 s 31.

Staten fann det svårt att finna bärande skäl för att låta en minskningsregel 
missgynna den kollektivavtalade formen att lösa behovet av kompletterande 
ersättningar. Enligt statens uppfattning var det rimligt att låta olika försäk- 
ringslösningar konkurrera på i princip lika villkor. Resultatet blev också att er
sättningen från all kollektivavtalad gruppsjukförsäkring, och inte enbart så
dan som fastställts mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer, likställdes 
med lön från arbetsgivaren under sjukdom.9

Staten ansåg dock att en minskningsregel även för privat sjukförsäkring 
skulle leda till ett mycket omfattande administrativt merarbete. Försäkrings
kassan skulle nödgas utreda en lång rad ersättningsfall och kompletterande ut
redning skulle behöva införskaffas från de privata försäkringsgivarna. I de fall 
en ”otillåtet” hög kompensation skulle ha betalats ut måste försäkringskassan, 
ofta kanske långt i efterhand, återkräva ersättning från den försäkrade. Det 
ansågs vidare osäkert om en sådan minskningsregel skulle få en sådan räck
vidd, att den även kom att omfatta utländska försäkringsgivare. Om en sådan 
minskningsregel endast skulle bli tillämplig på försäkring som marknadsför
des i Sverige, skulle det kunna medföra en snedvridning, som gav svenska för-
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säkringsbolag en konkurrensnackdel. På grundval av dessa skäl ansåg staten 
det olämpligt att föreslå en minskningsregel för privat sjukpenningförsäk
ring.10

10. Prop 1996/97:63 s 32.
11. SOU 2001:57 s 109 f.
12. Effekter och resultat av sjuklönereformen, karensdagen och sänkta kompensationsnivåer 

inom sjukpenningförsäkringen (RFV anser 1995:14).

Sammanfattningsvis kan anföras att ändringarna inom sjukpenningförsäk
ringen var många under 1990-talet. Villkor ändrades efter det att skadefall in
träffat, ersättningsvillkor försämrades, diskussionen om ersättningsgrundande 
inkomst (framför allt den om den s k golv- och takdiskussionen) tog fart och 
allt fler grupper fick svårt att kvalificera sig för försäkringsskydd, bl a de yngre 
som fick svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Till detta kom med
vetenheten om det minskande antalet människor i arbetsför ålder, det ökande 
antalet pensionärer och de låga födelsetalen, vilket synliggjorde de långsikti- 
gare problemen att finansiera socialförsäkringen och andra offentliga åtagan
den. Sammantaget resulterade detta i en uppfattning hos människor om att 
den sociala försäkringen var otydlig, osäker och instabil både vad gällde om
fattning och täckningsgrad. Attraktionskraften i andra försäkringslösningar 
hade tilltagit som en konsekvens.11

3.2.2.2 Utökad sjuklön
De officiella skälen för införandet av ett sjuklönesystem angavs vara att skapa 
ett effektivare sätt att administrera den korta sjukfrånvaron och för att ge en 
mer rättvis kompensation för inkomstförluster till följd av sjukdom. Genom 
att på ett differentierat sätt öka arbetsgivarnas kostnader ansågs det också 
böra stimulera till förebyggande arbetsmiljöinsatser liksom till tidiga och ak
tiva rehabiliteringsåtgärder.

Riksförsäkringsverket hade i en rapport12 till regeringen i september 1995 
redovisat erfarenheter av sjuklöneperioden. Rapporten byggde på uppfölj
ningar som gjorts av försäkringskassorna, en telefonenkät till 3 000 personer 
samt en enkätundersökning till enskilda arbetsgivare och arbetstagarorganisa
tioner.

Svaren på enkätundersökningen avseende enskilda arbetsgivare och arbets
tagarorganisationer visade tydligt att sjuklöneperiodens effekter måste ses mot 
bakgrund av att situationen på arbetsmarknaden blivit allt hårdare under 
1990-talet. Korttidsanställningar hade blivit allt vanligare. Detta kunde dock 
inte hänföras till sjuklöneperioden utan torde snarare vara en effekt av det 
ekonomiska läget. Däremot påpekade flera arbetsgivare och arbetstagarorga
nisationer att arbetsgivarna på grund av ökade personalkostnader var mer 
noggranna vid rekrytering. Nyrekryteringen var dock på grund av sysselsätt
ningsläget inte så omfattande, varför erfarenheterna var begränsade.

Slutsatsen i rapporten var att sjuklöneperioden ur administrativ synvinkel 
fungerade tillfredsställande. Den hade ökat arbetsgivarnas ansvar för kostna-



330 Avdelning III Närrätten och försäkringsskydd vid sjukdom ...

derna och medverkat till att förenkla administrationen av de korta sjukfal
len.13

13. Prop 1995/96:209 s 28.
14. Prop 1995/96:209 s 29.
15. Prop 1995/96:209 s 30.
16. Prop 1995/96:209 s 32.
17. Ang de svenska socialförsäkringsavgifternas konstruktion, finansieringsstruktur, avgifts- 

skyldighetens subjekt och avgiftsbördans fördelning samt avgiftsnivå och avgiftsunderlag, se 
härom T Erhag, Fri rörlighet och finansiering av social trygghet. En rättslig studie av EG-rättens 
inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet, 2002, s 323 ff, 
351 ff och 379 ff.

Däremot verkade arbetsgivarnas insatser inom det förebyggande arbetsmil
jöarbetet och rehabiliteringen inte ha förstärkts på grund av sjuklöneperioden. 
Varken arbetsgivarna eller arbetstagarnas organisationer hade i enkätunder
sökningen entydigt framfört detta. Däremot ansåg nästan 60 % av arbetsgi
varna att sjuklöneperioden inneburit ett något ökat intresse för förebyggande 
åtgärder. Bland arbetstagarorganisationerna ansåg dock endast något över 
10 % att så varit fallet.14

Något förvånande menade staten med riksförsäkringsverkets rapport som 
bakgrund att införandet av en sjuklöneperiod inneburit stora fördelar för både 
den enskilde, arbetsgivaren och försäkringskassan. Samtidigt konstaterade 
staten att det rehabiliteringsansvar som infördes för arbetsgivarna 1985 och 
1992 inte fungerat på det sätt som avsetts. För att stärka arbetsgivarnas ansvar 
för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för tidiga och aktiva rehabilite
ringsinsatser ansåg staten att det fanns starka skäl att förlänga sjuklöneperio
den. En förlängning av sjuklöneperioden innebar att arbetsgivarnas kostnader 
i högre grad blev rörliga och därmed mer påverkbara. Detta torde stärka inci
tamenten för att vidta åtgärder och därmed bidra till en snabbare rehabilite
ringsprocess. Arbetsgivaren fick på detta sätt också starkare drivkrafter att 
hålla nere kostnaderna för sjuklön genom ett mer effektivt förebyggande arbe
te.

Staten föreslog därför att sjuklöneperioden förlängdes från 14 till 28 dagar. 
Liksom vid införandet av sjuklön år 1992 innebar en förlängning av sjuklöne
perioden med 14 dagar att det frigjordes administrativa resurser hos försäk
ringskassorna. En förlängd sjuklöneperiod från 14 till 28 dagar beräknades 
innebära att ca 165 000 färre sjukfall skulle komma att handläggas hos för
säkringskassan. Staten beräknade att en förlängning av sjuklöneperioden med 
två veckor kom att innebära att arbetsgivarna fick ökade sjuklönekostnader 
motsvarande ca 2 200 miljoner kr.15 Regeringen ansåg att arbetsgivarkollekti
vet borde kompenseras för hälften av den totala kostnad som en förlängning 
av sjuklöneperioden innebar, dvs med 1 100 miljoner kr. Arbetsgivaravgiften 
till sjukförsäkringen kom att sänkas med 0,14 procentenheter.16 (Ang finan
sieringen av sjukförsäkringen, se nedan avsnitt 3.4.4.)17

I januari 1997 förlängdes perioden till 28 dagar. Efter en relativt omfattan
de diskussion på grund av viss samordning med den avtalade försäkringen 
sänktes sjuklöneperioden åter till 14 dagar i april 1998. Reformarbetet när det
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gällde sjuklönen har dock fortsatt. År 2000 föreslog sjukförsäkringsutredning- 
en i sitt betänkande Sjukfrånvaro och sjukskrivning (SOU 2000:121) förlängd 
sjuklöneperiod till 60 dagar.

3.2.3 Den statliga ersättningen vid korta sjukfall

3.2.3.1 Sjukdomsbegreppet under 1990-talet
Staten ändrade genom ett tillägg bestämmelsen i 3:7 lagen om allmän försäk
ring fr o m den 1 oktober 1995. Första momentet i första stycket fick då föl
jande lydelse:

”Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga med 
minst en fjärdedel. Vid denna bedömning skall bortses från arbetsmarknadsmässi- 
ga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden.” (Kurs här.)

Som motivering för det kursiverade tillägget till paragrafen framhöll staten att 
man velat göra ett förtydligande av sjukdomsbegreppet. Orsaken härtill var att 
man menade, att sociala och generella livsproblem hamnade inom såväl sjuk
penningförsäkringen som förtidspensioneringen, vilka riskerade att bli all
männa inkomstbortfallsersättningar.18 Samtidigt framhöll regeringen att man 
”inte funnit att den utvidgning som skett genom domstolspraxis har inneburit 
att begreppet generellt sett blivit för generöst”. Problemet var i stället den glid
ning i tillämpningen som skett hos läkare, patienter och inom socialförsäk
ringsadministrationen.19

18. SOU 1995:149 s 216.
19. SOU 1995:149 s 215.
20. SOU 1995:149 s 220. Jfr F Svenaeus, The Hermeneutics of Medicine and the Phenonemo- 

logy of Health. Steps Towards a Philosophy of Medical Practice, 2000.

Det är mycket tveksamt huruvida begreppet sjukdom tydliggjordes genom 
detta tillägg. Även sjuk- och arbetsskadekommittén tycks ha varit av samma 
uppfattning, även om den uttryckte sig motsägelsefullt. Man började nämligen 
med att säga att begreppet sjukdom hade gjorts ”tydligare” genom den ge
nomförda lagändringen. Samtidigt konstaterade kommittén att ändringen 
kunde medföra tolkningsproblem. Den menade att formuleringen ”Vid denna 
bedömning skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala 
och liknande förhållanden” kunde syfta både på sjukdom och på arbetsoför
måga, men fann att trots denna oklarhet hade ”sjukdomsbegreppet fått en ut
formning som väl uppfyller de krav som kan ställas”. Varför kommittén kom 
fram till denna slutsats, och vilka de krav var som kunde ställas, redogjordes 
ej närmare för.20

Kommittén utgick alltså från att tillägget syftade på sjukdomsbegreppet. 
Ett förtydligande av lagtexten på denna punkt skedde senare, men frågan 
kvarstod om vad tillägget för tolkningen av sjukdomsbegreppet innebar. Ovan 
har framhållits att sjukdomsbegreppet måste stå i överensstämmelse med den
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uppfattning som läkarvetenskaplig expertis har och/eller stå i överensstämmel
se med vanligt språkbruk. Det framstod som främmande att tala om ett sjuk- 
domsbegrepp, som enbart byggde på arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska el
ler sociala skäl. Det medicinska innehållet eller innehållet i vanligt språkbruk 
borde vara det man skulle utgå från (se ovan avsnitt 2.3.2.1). Som ovan fram
kommit tog man inom det socialmedicinska sjukdomsbegreppet stor hänsyn 
till den sociala kontext, inom vilken den försäkrade befann sig utan att detta 
sjukdomsbegrepp för den skull enbart byggde på arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska eller sociala skäl. Skulle det då betyda, att lagstiftaren genom den
na lagändring krävde, att det var det biologiska sjukdomsbegreppet som skulle 
tillämpas?

Frågan är inte lätt att besvara, eftersom regeringen inte funnit, att den ut
vidgning som skett genom domstolspraxis inneburit att begreppet generellt 
sett blivit för generöst. Hur hade då domstolspraxis kommit att se ut? Den 
tolkning som kunde göras av åtskilliga avgöranden från försäkringsöver- 
domstolen visade, att redan under 1980-talet hade grunden lagts för en mer 
generell användning av det socialmedicinska sjukdomsbegreppet.21 Denna till- 
lämpning har sedan fortsatt under 1990-talet. Problemet var i stället, menade 
kommittén, den glidning i tillämpningen som skett hos läkare, patienter och 
inom socialförsäkringsadministrationen. Man framhöll från regeringshåll, att 
i första instans, dvs på försäkringskassenivå,22 hade man kommit att använda 
ett sjukdomsbegrepp, som mer renodlat byggde på arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska eller sociala skäl. Sjukskrivande läkare hade, influerade av sina 
patienter, bidragit till denna glidning.

21. L Westerhäll, Rättsliga aspekter på arbetsoförmåga p g a sjukdom, i Socialmedicinsk tid
skrift 1997, s 255 ff.

22. SOU 1995:149 s 215.

Huruvida detta var sant eller inte låter jag vara osagt. Någon vetenskaplig 
undersökning, som visade att så var fallet, förelåg så vitt kommit till min kän
nedom inte. Min hypotes är att sjukdomsbegreppet inte genomgått någon stör
re förändring. Det socialmedicinska sjukdomsbegreppet hade slagit igenom 
också i första instans och bidragit till den förändring som regeringen uppfat
tade som en glidning. Utgick man från att den praxis som den högsta dömande 
instansen slagit fast fortfarande gällde, skulle i så fall över lag (undantag kun
de givetvis förekomma) det socialmedicinska sjukdomsbegreppet användas på 
lägsta tillämparnivå. Detta sjukdomsbegrepp hade ju staten inte motsatt sig, 
varför tveksamhet uppkommer avseende syftet med lagändringen. Måhända 
hade man gjort kopplingen mellan innehållet i begreppet arbetsoförmåga och 
sjukdomsbegreppet alltför påtaglig. Sjuk- och arbetsskadekommitténs analys 
av arbetsoförmågebegreppet utan beaktande av arbetsmarknadsmässiga, eko
nomiska och sociala synpunkter syntes tyda på detta (se nedan).
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3.2.3.2 Arbetsoförmågebegreppet under 1990-talet
Under 1990-talets andra hälft kom de lagändringar som var en följd av sjuk- 
och arbetsskadekommitténs förslag om innehållet i begreppet arbetsoförmåga 
att diskuteras mycket. Man talade om ett ”nytt” arbetsoförmågebegrepp. Hur 
karakteriserades detta begrepp och vad var det ”nya” i begreppet?

Kommittén framhöll att ”försäkringsersättning skall baseras på medicinska 
kriterier utan att särskilda arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållanden 
vägs in. Kriterierna för bedömning av arbetsoförmåga skall vara desamma 
oavsett prognosen och längden på arbetsförmågans nedsättning.”23

23. SOU 1995:149 s 228.
24. SOU 1995:149 s 232.

Frågan uppkom om det medicinska innehållet i begreppet arbetsoförmåga 
över huvud kunde få ett funktionellt innehåll, utan att den försäkrade såsom 
en enskild individ med en alldeles unik livssituation, vägdes in i bilden. Om 
man använde sig av ett sjukdomsbegrepp av det innehåll som vi ovan kom
mit fram till var det som stod i överensstämmelse med gällande rätt, kunde 
inte den arbetsnedsättning som var relaterad till detta ”avskalas” sin sociala 
kontext, om den över huvud skulle ha någon mening. Men om sjuk- och ar- 
betsskadekommittén med ”arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållan
den” menade att man skulle bortse från dylika såvida de inte var relaterade 
till ett sjukdomsbegrepp, som stod i överensstämmelse med läkarvetenskap- 
lig expertis och vanligt språkbruk, var detta helt i överensstämmelse med det 
arbetsoförmågebegrepp, som 1944 års social vårdskommitté skapade och 
som därefter använts i rättstillämpningen. Om så var fallet, skulle något 
”nytt” arbetsoförmågebegrepp inte vara för handen. Den typen av arbets
marknadsmässiga eller sociala förhållanden hade alltid fallit utanför arbets
oförmågebegreppet såsom detta kommit till uttryck i såväl förarbeten som 
tillämpning.

Men att sjuk- och arbetsskadekommittén avsåg, att begreppet skulle ha ett 
”nytt” innehåll, framgick dock av åtskilliga uttalanden. Kommittén framhöll, 
att en försäkrads arbetsförmåga ”uteslutande skall bedömas i förhållande till 
hur sjukdomen sätter ned förmågan att arbeta”. Detta skulle vara den huvud
regel, som i mycket sällsynta undantagsfall kunde sättas åt sidan. Detta utta
lande skulle i och för sig kunna falla inom ramen för det terapeutiska eller pro- 
fylaktiska arbetsoförmågebegrepp, som vi ovan talat om (se ovan avsnitt 
2.3.2.2). Innehållet blev avhängigt av hur man tolkade ”i förhållande till” och 
vilket sjukdomsbegrepp man använde. Att det inte var detta arbetsoförmåge
begrepp det var fråga om, framgick av att det som beskrevs såsom sällsynta 
undantagssituationer utgjordes av sådana kriterier, som tidigare ingått i ar
betsoförmågebegreppet. Kommittén framhöll att det kunde finnas ”situatio
ner, då det är nödvändigt att mildra sådana brister eller ofullkomligheter hos 
den försäkrade, i samhället eller på arbetsmarknaden, som kan ge upphov till 
svårigheter för den försäkrade att försörja sig".24 Dessa situationer skulle man
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alltså i undantagsfall beakta, såsom en ”rimlighetsbedömning”, en ”säkerhets
ventil” och som ”en möjlighet till ett mer balanserat synsätt”.25

25. SOU 1995:149 s 231 f.
26. SOU 1995:149 s 230 f.
27. SOU 1995:149 s 231.
28. SOU 1995:149 s 213.

Vad var då syftet med att göra kriterier som tidigare ingått i en huvudregel 
till sällsynta undantagsfall? Den ”renodling av kriterierna för rätt till ersätt
ning" som kommittén menade att det var fråga om, skulle leda till dels ”en 
minskning av försäkringens kostnader", dels ”ge underlag för en mer rättvi
sande bild av samhällets kostnader inom olika problemområden".26 En minsk
ning av försäkringens kostnader åstadkom man genom att minska kretsen av 
ersättningsberättigade. Detta kunde åstadkommas genom en dylik förändring 
av arbetsoförmågebegreppet som kommittén gjort sig till tolk för. Kommittén 
framhöll att, om en försäkrad hade svårigheter att ta till vara den arbetsför
måga hon eller han hade kvar, sin sjukdom till trots, detta var i första hand ett 
arbetsmarknadsproblem.27 Kommittén underlät att beakta den viktiga om
ständigheten, att arbetsmarknadspolitiken inte låg, ja över huvud inte kunde 
ligga, på en individnivå, såsom en försäkring gjorde.

De skäl som anfördes, nämligen att de verkliga, eller huvudsakliga, proble
men tydliggjordes på ett bättre sätt med kommitténs tolkning av arbetsoför
mågebegreppet, förhindrade en helhetssyn och var också helt främmande för 
det individperspektiv som en socialförsäkring hade. Kommitténs uppfattning, 
att om kostnaderna redovisades inom det politikområde där de hörde hemma, 
detta gav ett bättre underlag för framtida politiska beslut och prioriteringar,28 
hade egentligen inget med innehållet i begreppet arbetsoförmåga att göra. 
Kommittén stannade alltså vid att det var tillräckligt att synliggöra problemen, 
ej att lösa dem.

3.2.4 Den statliga ersättningen vid långa sjukfall

3.2.4.1 Begreppet rehabilitering vid 1990-talets början
Rehabilitering och långa sjukfall har alltid varit intimt sammankopplade. 
Nedan skall göras en sammanställning av begreppet rehabilitering såsom detta 
gestaltade sig vid ingången av den nu undersökta tidsperioden.

Rehabilitering var ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, soci
al och arbetslivsinriktad art som skulle hjälpa personer att återgå till ett nor
malt liv. Ansvaret för den medicinska rehabiliteringen låg framför allt på häl- 
so- och sjukvården och ansvaret för den sociala rehabiliteringen på socialtjäns
ten. Arbetsgivaren hade ett förstahandsansvar för den arbetslivsinriktade 
rehabiliteringen. I den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ingick yrkesinriktad 
rehabilitering, för vilken främst arbetsmarknadsmyndigheterna svarade. För
säkringskassans roll var att samordna hela rehabiliteringsprocessen. Den en-
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skilde individen hade ett ansvar att aktivt medverka i rehabiliteringsarbetet 
och tydliggöra sina egna mål och förväntningar.

Olika rättsliga regleringar styrde den medicinska, sociala och arbetslivsin- 
riktade rehabiliteringen. Detta medförde att de byggde på skiftande ideologis
ka överväganden, som i sin tur kunde vara förklaringen till den skiftande sy
nen på rehabilitering inom olika rehabiliteringsområden. Begreppen frivillig
het, samtycke, självbestämmande, integritet m m hade som framkommit ovan 
på ett påtagligt sätt präglat hälso- och sjukvården liksom socialtjänstlagstift
ningen. Så hade däremot inte varit fallet på ett lika påtagligt sätt vad gällde 
socialförsäkringslagstiftningen.

Att den medicinska rehabiliteringen hade allra största betydelse för att åter
ställa förmågan att utföra förvärvsarbete sade sig självt. Den bildade följaktli
gen utgångspunkt för hävdandet av den s k arbetslinjen. Den enskilde måste 
ha möjligheter till medicinsk rehabilitering vid sjukdom och arbetsoförmåga 
för att staten skulle kunna kräva att var och en försörjde sig själv. För att ved
erbörande skulle kunna försörja sig under en pågående rehabiliteringssitua- 
tion, hade staten täckt upp med ett försäkringssystem för att trygga den enskil
des försörjning. Det medförde i sin tur att den allmänna försäkringskassan 
alltsedan tillkomsten av lagen om allmän försäkring 1962 haft en central roll 
i rehabiliteringssammanhang, en roll som blev alltmer påtaglig under 1990-ta- 
let. Försäkringskassan var ingen självständig rehabiliteringsaktör men tilldela 
des i början av 1990-talet möjligheten att köpa in rehabiliteringstjänster. Det 
var då företrädesvis arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, eftersom den 
medicinska vården och rehabiliteringen följde regler som stadgade en skyldig
het för landsting (och kommuner vad avsåg medicinsk vård för äldre) att till
handahålla vård. För denna vård hade försäkringskassan inget självständigt 
ansvar men hade genom sitt övergripande samordningsansvar för rehabilite
ringen bl a till uppgift att klargöra ansvarsförhållandena samt att underlätta 
och följa upp att den enskildes rehabiliteringskrav blev tillgodosett.

De olika åtgärder som åsattes beteckningen arbetslivsinriktad rehabilite
ring var av mångahanda slag. Det kunde vara fråga om arbetsprövning, ar- 
betsträning, träning i reell miljö m m. De som tillhandahöll rehabiliteringen 
var exempelvis Samhall, ALI, AMU, men också privata rehabiliteringsgivare, 
av vilka försäkringskassan köpte rehabiliteringstjänster.

Det saknades i hög grad ett gemensamt perspektiv på begreppen arbetslivs
inriktad rehabilitering och medicinsk rehabilitering delvis orsakad av obalan
sen i graden av professionalism. Kunskapen om sjukdomsorsaker och sjuk- 
domsbakgrund omsattes inte i medvetna strategier för arbetslivsinriktad reha
bilitering. Teoretisk kunskap saknades i stora delar om hur en rehabiliterings
insats verkade i det individuella fallet med all dess variationsrikedom.

Egentligen hade ett rehabiliteringsfall rent teoretiskt inget att göra med om 
det var ett försäkringsfall eller inte. Inte heller var det nödvändigt att vederbö
rande hade ett arbete och därmed (i de flesta fall) en arbetsgivare. I praktiken 
var dock dessa omständigheter av utslagsgivande betydelse. Det var utifrån 
förutsättningen att det var fråga om ett försäkringsfall som den rättsliga reg-
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leringen avseende rehabilitering handlade. Det var vidare utifrån förutsätt
ningen att vederbörande var anställd som arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
kom in. Detta framgick av bl a kap 3 och 22 i lagen om allmän försäkring. Det 
i sin tur var förklaringen till att försäkringskassan av lagstiftaren tilldelats det 
övergripande samordningsansvaret för rehabiliteringen. Det var också förkla
ringen till att rehabiliteringen så nära kopplats till frågan om ersättningsrätt 
under pågående rehabilitering. Eftersom arbetsoförmåga var en nödvändig 
förutsättning för att erhålla sjukpenning, sjukbidrag, förtidspension, ersätt
ning från arbetsskadeförsäkringen eller rehabiliteringspenning kom innehållet 
i detta rekvisit att vara av stor betydelse för förutsättningarna att erhålla reha
bilitering.

Sammanfattningsvis gällde att de olika rehabiliteringsinsatserna ofta flöt in 
i varandra, samtidigt som varje myndighet hade egna infallsvinklar på och sin 
egen begreppsapparat om rehabilitering. Rehabiliteringen vilade därmed dels 
på olika aktörers uppfattningar och föreställningar om begreppets innebörd, 
dels på aktörernas uppfattningar om målen. Varje myndighet hade sina egna 
verksamhetsmål. Ofta drog de inte åt samma håll, vilket i sin tur ledde till mot
stridiga prioriteringar. Enskilda individer kunde ibland av skilda orsaker inte 
redovisa sina egna mål och förväntningar. Resultatet blev att individerna inte 
fick sina behov av stöd tillgodosedda utan hamnade i en gråzon mellan myn
digheternas verksamhetsområden.

3.2.4.2 Rehabiliteringsberedningens förslag

3.2.4.2.1 Rehabiliteringsersättning
Strävan var att en rehabilitering påbörjades så snart det av medicinska och an
dra skäl var möjligt. Staten ansåg det vara av vikt att det ersättningssystem 
som skulle användas vid rehabilitering medgav en successiv upptrappning av 
den försäkrades arbetsinsats i takt med hennes/hans tillfrisknande och att det 
innehöll lämpliga plattformar för ett rättvist bestämmande av ersättningens 
storlek med hänsyn till den faktiska arbetsinsatsen vid varje tillfälle. Som en 
följd av rehabiliteringsberedningens förslag kom under den aktiva rehabilite
ringsprocessen en särskild ersättning, rehabiliteringsersättning, att utges. Den
na ersättning bestod av två delar, en rehabiliteringspenning och ett särskilt bi
drag. Rehabiliteringspenningen skulle täcka den inkomstförlust som uppstod 
för den försäkrade när denne deltog i rehabiliteringsåtgärden, medan det sär
skilda bidraget täckte den försäkrades kostnader.

Sammanfattningsvis kan följande schematiska uppställning göras beträf
fande förutsättningarna för rätt till rehabiliteringsersättning fr o m 1992 (lag 
1991:1040).
1. Den försäkrade skulle ha en sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska 

eller psykiska prestationsförmågan.
2. Den försäkrade skulle delta i en åtgärd som hade minst ett av tre syften 

a) förkorta en sjukdomstid
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b) förebygga att sjukdomen eller nedsättningen av den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan leder till nedsatt arbetsförmåga

c) helt eller delvis häva en befintlig nedsättning av arbetsförmågan.
3. Det skulle vara en arbetslivsinriktad åtgärd som förutsatte den försäkrades 

aktiva medverkan och som avsåg att återföra henne eller honom till arbets
livet. Åtgärden skulle behövas för att den försäkrade skulle kunna uppnå 
sitt syfte att få eller behålla ett arbete.

4. Den försäkrade skulle under tiden rehabiliteringsåtgärden pågick vara för
hindrad att arbeta, varigenom hon eller han gick miste om minst en fjärde
dels inkomst.

5. Åtgärden skulle ingå i en av försäkringskassan godkänd rehabiliterings- 
plan.

6. Den försäkrade skulle ha ansökt om rehabiliteringsersättning.

För att underlätta en stegvis upptrappning av arbetet i takt med tillfrisknandet, 
indelades rehabiliteringspenningen inte i några fasta nivåer utan var i stället 
helt flexibel. För att inte göra systemet administrativt svårhanterligt, uppgick 
den inkomstförlust, som kompenserades till minst en fjärdedel av förvärvsin
komsten, vilket motsvarade sjukpenningreglerna. Taket för kompensationen 
blev 100 % av den sjukpenninggrundande inkomsten vid total inkomstförlust. 
När arbetet, arbetsträningen eller motsvarande utfördes i viss, begränsad ut
sträckning enligt rehabiliteringsplanen, och den försäkrade uppbar inkomst 
för detta, utgjordes rehabiliteringspenningen av den inkomstförlust som den 
försäkrade åsamkats genom att denne deltog i rehabiliteringsåtgärden (rehabi
literingspenningen var lika med inkomstförlusten).

Reglerna om rehabilitering och rehabiliteringsersättning kom att fr o m 
1992 ingå i ett nytt kapitel, 22 kap, om rehabilitering i lagen om allmän för
säkring. Begreppet helhetssyn mötte ingenstans i lagtexten men kom ändå att 
prägla denna genom att rehabiliteringsberedningen i betänkandet Tidig och 
samordnad rehabilitering29 slog fast att i begreppet rehabilitering låg en hel
hetssyn på individen.

Vidare kännetecknades rehabilitering av att den var en process, som präg
lades av denna helhetssyn på individen och individens samspel med omgiv
ningen. Rehabiliteringsarbetet fokuserades på individens behov, möjligheter 
och resurser. Det byggde också på individens ansvar för sin egen situation. 
Med denna utgångspunkt fick sedan frågan prövas, hur eventuella hinder skul
le hanteras.

3.2.4.2.2 Rehabiliteringsberedningens arbetsoförmågebegrepp
Rehabiliteringsberedningen föreslog också en rad förändringar i rätten till 
sjukpenning vid långa sjukfall, vilka alla präglades av ökad social trygghet för 
den enskilde och vidgade rättigheter. Utredningen föreslog vid långa sjukfall

29. SOU 1988:41.
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ett nytt orsaksrekvisit för rätten till sjukpenning. Beredningen menade det vara 
en brist att den då gällande rättten var passiv och inte gav erforderlig vägled
ning för tillämpningen, när vederbörande inte kunde återgå till sitt vanliga ar
bete. Beredningen föreslog därför att, om sjukdomen eller nedsättningen av 
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan kunde antas bli långvarig eller 
den försäkrade bedömdes inte kunna återgå till sitt arbete, man skulle under
söka, om den försäkrade efter rehabiliteringsåtgärd kunde försörja sig själv ge
nom förändrat arbete eller genom annat lämpligt arbete.

Man föreslog alltså en direkt hänvisning till begreppet ”lämpligt arbete” 
som tidigare endast använts i rättstillämpningen. Man framhöll att en lagreg
lering var nödvändig för att ge begreppet ett sakligt innehåll och för att där
med få en mer enhetlig och rättvis bedömning av arbetsförmågans nedsättning 
vid långa sjukfall. Det innehåll man ville ge begreppet lämpligt arbete och där
med också begreppet arbetsoförmåga var detsamma som det som användes 
inom förtidspensioneringen och inom arbetsskadeförsäkringen. Beredningen 
framhöll nämligen, att man skulle beakta vad som rimligen kunde begäras av 
den försäkrade med hänsyn till sjukdomen eller nedsättningen av den fysiska 
eller psykiska prestationsförmågan, vederbörandes utbildning och tidigare 
verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och andra sådana omständig
heter. Beredningen menade vidare, att försäkringskassan genom dess förslag 
fick kriterier för att skilja ut den försäkrade som man aktivt borde arbeta vi
dare med i rehabiliteringshänseende. Regeländringen borde, menade man, ge 
möjlighet att prioritera hårdare än hittills, vilka ärenden man skulle lägga ner 
stora arbetsinsatser på i rehabiliteringshänseende.

De ovan diskuterade reglerna infördes i 3 kap i lagen om allmän försäkring 
genom lag 1992:702.

3.2.4.2.3 Rehabiliteringsreformens effekter
Som ovan har framkommit blev rehabiliteringsverksamheten på ett mer påtag
ligt sätt integrerad i socialförsäkringen så sent som den 1 januari 1992 genom 
vad som brukar benämnas som rehabiliteringsreformen 1991/92.30 Merparten 
av de förslag som rehabiliteringsberedningen lämnat i sitt betänkande Tidig 
och samordnad rehabilitering31 rörde utbyggnaden och samordningen av samt 
ansvars- och initiativtagandet för den faktiska rehabiliteringsverksamheten. I 
prop 1989/90:62 som följde på utredningens förslag presenterades en rad oli
ka insatser, som måste göras för att människor inte skulle drabbas av långa 
sjukskrivningar eller förtidspensionering.32

30. L Westerhäll, The Rehabilitation of Partially Disabled Workers in Sweden, i S Klosse - 
S den Uijl - T Bahlman - J Schippers (eds), Rehabilitation of Partially Disabled People, 1998 s 27- 
52.

31. SOU 1988:41.
32. J Selander - S-U Marnetoft - A Bergroth - J Ekholm, Arbetslivsinriktad rehabilitering, 

Rapport 1997:2, Centrum för socialförsäkringsforskning.

Försäkringskassan fick köpa rehabiliteringstjänster från AMU-gruppen, 
Samhall, rygginstituten eller andra organisationer. Därigenom hoppades sta-
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ten kunna minska väntetiderna, som utgjorde ett hinder i återgången till ar
betslivet. Arbetsgivare som anställde förtidspensionerade fick lönebidrag sam
tidigt som samarbetet mellan olika rehabiliteringsansvariga förbättrades. Nya 
idéer prövades inom rehabiliteringen. Försöksverksamhet initierades för att 
hitta nya arbetsmetoder och samarbetsformer. Försöksverksamheten omfatta
de både personer med sjukpenning och personer som saknade fotfäste på ar
betsmarknaden, t ex människor med funktionshinder som i stället för arbete 
fått förtidspension eller sjukbidrag. För att underlätta återgång till arbetet ef
ter sjukdomsfall utbetalades vidare merkostnad för resor till och från arbets
platsen som alternativ till sjukpenning. Merkostnadsersättningen var skattefri. 
Inte endast en flexibel rehabiliteringsersättning utan även en flexibel sjukpen
ning sågs som en viktig rehabiliterande åtgärd. En fjärdedels och tre fjärdedels 
sjukpenning infördes utöver hel och halv sjukpenning. Försöksverksamhet 
med dessa två sjukpenningsnivåer hade visat att återgången till arbetet påskyn
dades.

Rehabiliteringsersättningen gav 100 % kompensation för inkomstbortfall 
under 1992 men sänktes till 95 % under 1993. Ersättningen ändrades återigen 
1996 till 75 % för att året därpå uppgå till 80 %, dvs i nivå med både sjuklön 
och sjukpenning. Inom den allmänna sjukförsäkringen infördes 1992 s k före
byggande sjukpenning, dvs sjukpenning för att genomgå medicinsk behand
ling eller medicinsk rehabilitering i syfte att förebygga sjukdom. Omfattningen 
av denna del av den allmänna sjukförsäkringen var i det närmaste försumbar. 
1999 betalades 62 miljoner kr i förebyggande sjukpenning, vilket kunde jäm
föras med 24 miljarder för sjukpenning under samma år.

3.2.4.2.4 Utvecklingen efter rebabiliteringsreformen
Rehabiliteringsreformen byggde på tre hörnstenar: en bättre arbetsmiljö, en ef
fektivare rehabilitering samt en generell arbetsgivarperiod.33 Hur kom utveck
lingen efter reformen att gestalta sig? Uppnåddes reformens syfte om minskad 
sjukfrånvaro samt tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser?

33. SOU 1988:41 s 188 ff.
34. SOU 2000:78, Rehabilitering till arbete, s 53 ff.

Utredningen om arbetsinriktad rehabilitering som i juni 1999 fick regering
ens uppdrag att besvara dessa frågor menade att reformen inte hade nått sitt 
fulla syfte.341 utredningen framhölls att under 1990-talet allt fler personer bli
vit sjukskrivna och, framför allt, gått sjukskrivna under allt längre tid. Aktiva 
rehabiliteringsinsatser hade kommit i gång allt senare eller sällan. Orsakerna 
härtill var flera.

En sådan var att arbetsgivaren hade fått ett stort men otydligt ansvar för 
anställdas rehabilitering. Detta framhölls från flera håll. Ansvaret rymde olika 
tolkningsmöjligheter och tolkades också i praktiken olika. Det praktiska an
svaret hade såsom utredningen uppfattade det i stället förskjutits från arbets
givaren till de fyra offentliga sektorer, som på ett eller annat sätt var involve
rade i rehabiliteringsverksamheten. Det rörde sig om landstingets hälso- och 
sjukvård, kommunens socialtjänst samt statens arbetsförmedling och social-



340 Avdelning III Närrätten och försäkringsskydd vid sjukdom ...

försäkring (försäkringskassa). Alla fyra var finansierade på var sitt sätt. Även 
allmänna förändringar på arbetsmarknaden och i arbetslivet hade lett till svå
righeter att förverkliga rehabiliteringssyftet. Arbetsorganisationen hade i 
många fall blivit alltmer ”slimmad”. De miljörelaterade belastningsskadorna 
dominerade inte på samma sätt som tidigare. I stället var det psykiska, sociala 
och organisatoriska faktorer som ökade i betydelse för ohälsans utveckling.

Vissa faktorer hängde samman med att statsmakterna hade ändrat vissa 
förutsättningar som gällde för reformen. Så hade det särskilda statsbidraget till 
företagshälsovården tagits bort, vilket medverkat till att denna stödresurs 
minskat i omfång. Utbudet av rehabilitering var också otillräckligt och ojämnt 
fördelat, såväl mellan diagnosgrupper som regionalt. Även sjukfrånvaron var 
regionalt ojämnt fördelad. Skillnaderna mellan högsta och lägsta ohälsotal 
hade också blivit större under 1990-talet. Skillnaden i ohälsotalet, mätt i er- 
sättningsdagar, var mer än 60 % mellan det län som hade högst respektive 
lägst ohälsotal.35 En viktig fråga som utredningen om arbetslivsinriktad reha
bilitering framhöll var att det inte heller hade utformats några gemensamma 
kriterier för vilka som borde prioriteras vid rehabilitering runt om i landet. Till 
denna fråga återkommer jag nedan.

35. SOU 2000:78 s 82 ff.
36. SOU 2000:78 s 77 ff.
37. SOU 2000:78 s 84 f.

För att analysera behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering hade utred
ningen om arbetslivsinriktad rehabilitering givit statistiska centralbyrån i upp
drag att genomföra en analys.36 Drygt 10 000 personer hade i en undersökning 
besvarat frågor om sina arbetsförhållanden och sin arbetsmiljö. Av undersök
ningen framgick att mer än en fjärdedel av de sysselsatta gick i tankar om att 
av hälsoskäl förändra sin aktuella arbetssituation. Därutöver hade drygt 10 % 
också förändrat sin arbetssituation under 1999 på grund av ohälsa på något 
sätt. Förändringsbehovet var vanligast i åldersgruppen 35-54 år och minst i de 
lägsta respektive högsta åldersgrupperna. Andelen som övervägt förändring 
var större inom offentlig sektor. Vidare framgick att i arbeten med hög an- 
spänning (höga krav och låg kontroll) hade mer än hälften övervägt föränd
ring av sin situation.

Det fanns ett stort behov av arbetslivsinriktad rehabilitering som inte till
godosågs alls eller i rimlig tid. Enligt utredningens uppskattningar och i ett in
dividperspektiv hade mer än 100 000 individer av de drygt 200 000 långtids- 
sjukskrivna behov av mer sammansatta insatser eller arbetslivsinriktad reha
bilitering.37 Utredningen ansåg också att det i framtiden skulle komma att vara 
ett annorlunda och ökat behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Föränd
ringarna på arbetsmarknaden, demografiska förändringar och ett ökat och 
delvis annat rehabiliteringsbehov ansågs sammantaget medföra att det behöv
des en kraftfullare arbetslivsinriktad rehabilitering för att möta det framtida 
behovet.
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Utredningen konstaterade att behovet av arbetslivsinriktade insatser också 
var omfattande hos den arbetsföra befolkningen som var i sysselsättning. Un
dersökningen gav en viss fingervisning om en stor potentiell hälsorisk som 
kunde leda till nya ökningar av antalet sjukskrivna om inte åtgärder vidtogs.

1990-talets samordnade rehabilitering hade fokuserat på myndigheterna 
och deras samordning och inte på en samordning av individens rehabilitering. 
En bärande hörnsten i en ny reform för rehabilitering till arbete skulle vara att 
individens behov, efterfrågan och inflytande lyftes fram.38 En obalans ansågs 
vara för handen i det system som var en följd av rehabiliteringsreformen, ef
tersom individen hade rätt till ersättning vid sjukdom men ingen rätt och inget 
formellt inflytande på vården och metoden eller rehabiliteringen och stödet.

38. Jfr C Birkhed, Är det acceptabelt att påtvinga den försäkrade rehabilitering, i L Vahlne 
Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, 2002, s 195-220.

39. SOU 2000:78 s 23.
40. SOU 2000:78 s 389. De ekonomiska vinsterna skulle bli mycket stora i förhållande till 

kostnaderna för själva rehabiliteringen. ”En krona ger nio åter.” Den samhällsekonomiska lön
samheten skulle ställas i relation till att arbetsgivaren hade begränsade ekonomiska drivkrafter att 
satsa på rehabilitering. Den företagsekonomiska lönsamheten låg i stället främst på förebyggande 
insatser.

41. SOU 2000:78 s 109, 389 ff.
42. Se S Stendahl, Renodlingens konsekvenser - en rättsfallsundersökning, i L Vahlne Wes

terhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, 2002, s 158-194.
43. SOU 1995:149.

Samhällets kostnader för ohälsa ökade och trängde undan andra viktiga 
välfärdsfrågor. År 2000 kostade ohälsan socialförsäkringen ca 80 miljarder kr 
enbart i försäkringsersättning.39 Ökningen av långtidssjukskrivningarna inne
bar en merkostnad på ca 10 miljarder kr på årsbasis.

Den samhällsekonomiska lönsamheten med en framgångsrik rehabilitering 
framhölls i flera olika sammanhang, bl a av utredningen om arbetslivsinriktad 
rehabilitering.40 Vidare framhölls att arbetslivsinriktad rehabilitering var nöd
vändig för att säkra kommande behov av arbetskraft. Den genomsnittliga pen
sionsåldern inklusive avtalspensioneringen bedömdes för stora grupper vara 
58 år eller lägre. Om inte Sverige lyckades minska de ifrågavarande tendenser
na i sjuktalen och få fler över 60 år att arbeta, skulle försörjningskvoten (an
talet arbetande som skall ”försörja” icke arbetande) bli mycket ansträngd.41

3.2.4.3 Sjuk- och arbetsskadekommitténs arbetsoförmåge-
begrepp

3.2.4.3.1 ”Renodlingen” av sjukförsäkringen42
Den 1 oktober 1995 ändrades lagen om allmän försäkring (se ovan avsnitt 
3.2.3). Utrymmet för att beakta andra faktorer än rent medicinska vid bedöm
ning av sjukdom skulle minska. Denna s k renodling av sjukförsäkringen kom 
att gälla också arbetsoförmågebegreppet vid långa sjukfall i och med den s k 
steg-för-steg-bedömningen av sjukpenningrätt och rehabiliteringsbehov,43 vil
ken infördes i lagen om allmän försäkring den 1 januari 1997.
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I regeringsdirektiven stod det att

”problem som i grunden inte är medicinskt betingade skall i första hand hanteras 
med arbetsmarknads- eller socialpolitiska medel. ... Härigenom uppnås en större 
tydlighet och kostnader kommer att bokföras där de uppstår. Regeringens uppfatt
ning är att en sådan ordning underlättar politiska prioriteringar mellan välfärdspo
litikens olika områden.”

Begreppet arbetsoförmåga hade tidigare inte uppfattats som ett statiskt-objek- 
tivt påvisbart tillstånd utan ett tillstånd som måste bedömas i förhållande till 
ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter. Om den försäkrade inte kunde åter
gå till sitt vanliga arbete ställdes frågan, till vilket arbete arbetsförmågan fort
sättningsvis skulle relateras. Det gavs då möjligheter att beakta andra än rent 
medicinska hänsyn såsom utbildning, tidigare verksamhet, ålder, bosättnings- 
förhållanden och andra sådana omständigheter. Men från och med 1997 skul
le enligt lagstiftaren arbetsoförmågan ”renodlas” och bedömas enbart utifrån 
medicinska utgångspunkter.

En konsekvent genomförd medicinsk bedömning av arbetsförmågan fick 
till följd att, i de fall där det var klarlagt att en försäkrad, som inte kunde åter
gå till sitt vanliga arbete men hade förmåga att utföra annat på arbetsmarkna
den normalt förekommande arbete, hon eller han inte hade rätt till ersättning 
från försäkringen. Den försäkrade bedömdes som arbetsför och fick i stället 
hänvisas till att söka sin försörjning genom andra arbeten.

Men 1997 års lagstiftare upprätthöll inte konsekvent principen om renod
ling. Man underlät dock att uttryckligen framhålla detta som ett avsteg från 
principen, men att så var fallet framstod klart. I förarbetena44 framhölls att in
riktningen vid rehabilitering skulle vara att den anställde skulle beredas fort
satt arbete hos arbetsgivaren och andra alternativ prövas först när dennes möj
ligheter var uttömda. Rätten till ersättning från försäkringskassan blev därmed 
beroende av förvärvsförhållanden och arbetsgivarens förutsättningar att med
verka till annat arbete. Alla försäkrade fick inte lika rätt till sjukpenning och 
rätt till ersättning under rehabilitering eller till rehabilitering som sådan, efter
som denna rätt inte bara kopplades till sjukdomen och den därav föranledda 
arbetsoförmågan utan också till vilka möjligheter till arbete som fanns hos ar
betsgivaren. En försäkrad som efter rehabilitering hade möjlighet att erhålla 
annat arbete hos sin arbetsgivare fick rätt till ersättning från försäkringen, 
även om hon eller han utan rehabilitering skulle kunna utföra annat arbete på 
arbetsmarknaden. En försäkrad som saknade möjlighet till annat arbete hos 
arbetsgivaren eller saknade anställning hade i motsvarande situation inte rätt 
till ersättning från försäkringskassan, om hon eller han kunde utföra annat ar
bete på arbetsmarknaden.

För en försäkrad med anställning togs alla rimliga möjligheter till arbete 
hos arbetsgivaren till vara. Försäkringens koppling till arbetsgivarens rehabi
literingsansvar bibehölls (i förhållande till vad som gällde före 1997) och en

44. Prop 1990/91:141.
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person som hade en anställning gavs möjlighet att behålla denna. Man byggde 
på det förstahandsansvar för rehabilitering som en arbetsgivare hade för sina 
anställda. Det förstärkte kopplingen mellan arbetsgivaren och den anställde 
även i det fall då den anställde på grund av sjukdom inte kunde återgå till sitt 
vanliga arbete.

Sjuk- och arbetsskadekommittén fann att detta alternativ på ett bättre sätt 
stod i samklang med de skyldigheter som åvilade en arbetsgivare enligt lagen 
om anställningsskydd. Kommittén var nödgad att konstatera att rätten till er
sättning inte enbart kunde baseras på medicinska kriterier; arbetsgivarens 
möjligheter att erbjuda annat arbete måste också vägas in. Fördelarna med 
denna anknytning till arbetsplatsen och arbetsgivaren befanns vara av mycket 
stort värde, vilket de självfallet var. Kommittén föreslog därför att arbetsför
mågan i första hand skulle bedömas i förhållande till annat arbete hos arbets
givaren. Men regleringen öppnade upp för en ojämlik behandling av de reha- 
biliteringsbehövande.

3.2.4.3.2 Steg-för-steg-bedömningen
Som hjälp för rättstillämpningen att använda principen om renodling hade 
lagstiftaren infört regler om en s k steg-för-steg-bedömning. Vad menades då 
med denna steg-för-steg-bedömning och hur var den tänkt att fungera i rätts
tillämpningen?

Steg-för-steg-modellen avsåg att beskriva hur tillämparen vid bedömning 
av arbetsförmåga skulle göra denna bedömning med olika arbeten som grund. 
Om svaret i t ex steg 1 var ja behövde ytterligare prövning inte göras. Om sva
ret var nej gick man vidare till nästa steg, osv. I förutsättningarna ingick att 
det var klarlagt att den försäkrade led av en sjukdom, samt att det var denna 
sjukdom som satte ned den försäkrades arbetsförmåga. I förarbetena användes 
uttrycket ”nödvändig behandling och konvalescens” för att beteckna tiden för 
terapeutisk arbetsoförmåga eller sjukskrivningstid som sjukdomen krävde 
oberoende av den försäkrades arbetsförhållanden.45

45. SOU 1995:149 s 145.
46. SOU 1995:149 s 244 ff.

I förarbetena var steg-för-steg-bedömningen utformad på följande sätt.46
Steg 1. Kunde den försäkrade utföra sina vanliga arbetsuppgifter efter nöd

vändig behandling och konvalescens? Om ja: Sjukpenning utgavs. Om nej:
Steg 2. Kunde den försäkrade utföra sina vanliga arbetsuppgifter efter viss 

rehabilitering eller anpassning av arbetsuppgifterna? Om ja: Sjukpenning ut
gavs under nödvändig behandling och konvalescens, ersättning utgavs under 
nödvändig rehabilitering. Om nej:

Steg 3. Kunde den försäkrade utföra och erhålla andra arbetsuppgifter hos 
sin arbetsgivare utan extra insatser? Om ja: Sjukpenning under nödvändig be
handling och konvalescens. Ingen sjukpenning i avvaktan på att arbetet blev 
tillgängligt. Om nej:

Steg 4. Kunde den försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos sin arbets-
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givare efter viss utbildning, anpassning av arbetsuppgifter eller liknande reha
biliterande insatser? Om ja: Sjukpenning under nödvändig behandling och 
konvalescens. Ersättning under tid för nödvändig rehabilitering (ca ett år) 
samt eventuellt kostnaden för viss anpassning av arbetsplatsen. Ingen sjukpen
ning i avvaktan på att arbetet blev tillgängligt. Om nej:

Steg 5. Kunde den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt fö
rekommande arbete, utan extra insatser? Om ja: Sjukpenning utgavs inte (den 
försäkrade var arbetsför och kunde betraktas som arbetslös ur socialförsäk
ringens synvinkel). Om nej:

Steg 6. Kunde den försäkrade klara annat på arbetsmarknaden normalt fö
rekommande arbete efter vissa rehabiliterande insatser, t ex utbildning eller 
omskolning? Om ja: Sjukpenning under nödvändig behandling och konvale
scens. Ersättning under tid för nödvändig rehabilitering (ca ett år) samt even
tuellt kostnaden för viss anpassning av den nya arbetsplatsen. Ingen sjukpen
ning i avvaktan på att arbetet blev tillgängligt. Om nej:

Steg 7. Var den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförmö- 
gen? Om ja: Förtidspension eller sjukbidrag utgavs.

I det utredningsarbete som låg till grund för renodlingen och steg-för-steg- 
bedömningen sades inget om helhetssyn. Anledningen till detta var självklar. 
Vid renodling skulle man bortse från alla kringfaktorer och koncentrera sig på 
en enda basfaktor, nämligen den rent medicinska. När helhetssyn användes, 
skulle alla relevanta faktorer vägas in i bedömningen, dvs inte enbart medicin
ska.

Om man utgick från rehabiliteringsprocessen såsom den beskrevs i ”steg- 
för-steg-modellen”, fann man att steg 1, återgång i tidigare arbete efter nöd
vändig behandling och konvalescens, byggde på renodlingsprincipen. Det var 
den medicinska nedsättningen av arbetsförmågan som avgjorde om personen 
hörde hemma i sjukförsäkringen. Andra faktorer kunde finnas, även sådant 
som låg utanför arbetssituationen men fick inte vara den huvudsakliga orsa
ken till arbetsoförmågan. Sjukdom måste vara huvudorsaken till ett eventuellt 
behov av rehabilitering. Den rehabilitering som blev aktuell i detta steg var 
sedvanlig medicinsk rehabilitering, dvs medicinsk behandling och konvale
scens.

När det gällde steg 2-4 lämnade man det renodlade arbetsförmågebegrep- 
pet. Här frångick man uppfattningen att den försäkrades arbetsförmåga i för
sta hand strikt skulle bedömas i förhållande till förmågan att utföra annat ar
bete på arbetsmarknaden, utan särskilt beaktande av den egna arbetsplatsens 
eller arbetsgivarens möjligheter. Man gjorde här avsteg från principen om ren
odling och kravet på skärpning. Orsaken var att i annat fall skulle arbetsgiva
rens rehabiliteringsansvar för dem som kunde utföra annat arbete hos denna 
eller denne försvinna. Reglerna skulle inte heller stå i överensstämmelse med 
en arbetsgivares omfattande omplaceringsskyldighet enligt lagen om anställ
ningsskydd.

Man kan sålunda notera en förskjutning av innebörden av begreppet ren
odlad arbetsförmåga. Det användes inte konsekvent genom alla de sju stegen.
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I steg 2-4 frångick man helt renodlingstanken i och med att man tog hänsyn 
till faktorer såsom arbetsgivarens omplaceringsmöjligheter och liknande. Hu
ruvida man var medveten om att man bortsåg från renodlingstanken eller gav 
begreppet ett annat innehåll framgick ej av förarbetena.

Steg 5 var konstruerat så, att renodlingen skulle tillämpas fullt ut. Kunde 
vederbörande klara av ett annat arbete som fanns på arbetsmarknaden, var 
hon eller han medicinskt arbetsförmögen enligt lagreglerna och hade därför 
inte rätt till någon ersättning från försäkringen. Detta innebar att kassan inte 
längre hade något rehabiliteringsansvar för en sådan person. 1 steg 6 gavs ing
en ledning alls för hur detta skulle tillämpas.47

47. Se min artikel Normgivningens etik - exemplet rehabilitering, i Festskrift til! Anna Chris
tensen, 2000, s 570.

48. Se min artikel Normgivningens etik - exemplet rehabilitering, i Festskrift till Anna Chris
tensen, 2000, s 570 f.

49. Se S Ekblad, Rehabilitering med förhinder. En utvärdering av renodlingsbegreppet och de 
sju stegen, 1999 (stencil).

Trots att utgångspunkten var att renodlingsprincipen skulle tillämpas vid 
samtliga steg i den s k trappan, stod det ändå klart att tillämparen måste be
akta andra faktorer än enbart dem som berörde den renodlade medicinska ar
betsförmågan. Att man släppte renodlingsprincipen i dessa fall gjorde att flera 
frågor uppkom. Menade man att en person ur medicinsk synpunkt kunde sak
na eller ha otillräcklig medicinsk arbetsförmåga, men efter arbetslivsinriktad 
rehabilitering återfå denna? Avsaknad av medicinsk arbetsförmåga kunde väl 
knappast åtgärdas på annat sätt än genom medicinska åtgärder? Var inte nå
gon form av medicinsk arbetsförmåga en förutsättning för att arbetslivsinrik
tad rehabilitering överhuvudtaget skulle vara meningsfull?

Om vederbörande skulle ha ett nytt arbete, kunde man inte enbart ta hän
syn till om det var medicinskt lämpligt och möjligt. Arbetet måste också vara 
möjligt för den försäkrade att utföra, hon eller han måste vara lämplig för det 
och ha eller få lämplig utbildning. Den person det gällde måste i så fall klara 
en sådan utbildning och dessutom ha ett visst intresse och engagemang, dvs 
måste åtminstone stå ut med de nya arbetsuppgifterna. Följde handläggaren 
lagen och renodlingens princip, var risken stor att etiska principer såsom män- 
niskovärdesprincipen och likhetsprincipen negligerades. Etiska hänsynstagan
den ledde inte självklart till att enbart medicinska åtgärder skulle vidtagas, 
men var likväl nödvändiga att beakta för att genomföra en rehabilitering i 
praktiken. I annat fall skulle man t ex kunna föreslå, att den sjukskrivne fick 
en omplacering från städare till ingenjör, eftersom denne ju rent medicinskt 
kunde sitta vid ritbordet och hålla i pennan eller att företagsledaren med sviter 
av stroke kunde placeras i skyddad verkstad med enklare monteringsarbete, 
eftersom det var vad hon eller han rent medicinskt klarade av.48

Överväganden av det här slaget hörde till en rehabiliteringshandläggares 
vardag.49 De överväganden som faktiskt gjordes av rehabiliteringshandläggar- 
na dokumenterades inte någonstans, eftersom de inte passade in i lagstiftning
en. Det var allvarligt för rehabiliteringsverksamhetens framtid och utveckling
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att lagreglerna inte gick att tilllämpa utan att rättstillämparen utvecklade reg
ler på egen hand för att inte hamna i etiska konflikter. Om man i steg 5 endast 
tog hänsyn till medicinska faktorer blev resultatet absurt. En rent medicinsk 
arbetsförmåga innebar i praktiken att man hade vissa primära fysiska och psy
kiska funktioner i behåll. Huruvida personen hade någon utbildning eller er
farenhet som kunde efterfrågas av någon arbetsgivare var ointressant. Ett sätt 
att tolka steg 6 i enlighet med renodlingstanken skulle kunna vara, att det var 
personer med stor medicinsk funktionsnedsättning som skulle kunna vara be
rättigade till omskolning genom försäkringskassan. Men om man inte gjorde 
en helhetsbedömning kunde resultatet bli, att en person med stor funktions
nedsättning men bred utbildningsbakgrund skulle få ytterligare utbildning fast 
det inte behövdes. En lätt funktionshindrad person, som haft samma arbete i 
hela sitt liv, som inte längre kunde utföra detta och som inte hade någon ut
bildning, vilken gav henne eller honom en chans i arbetslivet, erhöll inte heller 
någon omskolning.

Avslutningsvis kan anföras att genom 1997 års lagändring hade en stor del 
av försäkringskassans rehabiliteringsansvar från år 1992 definierats bort. För
ändringen innebar i praktiken en kraftig inskränkning i det tidigare försäk
ringsskyddet, i och med att den så viktiga möjligheten till omskolning fallit 
bort. Enligt tidigare lagstiftning tog försäkringskassan hänsyn till om den för
säkrade hade någon annan utbildning eller erfarenhet, som kunde utnyttjas på 
arbetsmarknaden, i de fall då denne inte kunde arbeta kvar hos den tidigare 
arbetsgivaren på grund av sjukdom. Om så inte var fallet, fick den försäkrade 
ofta omskolning efter utredning av anlag, intressen m m, med en begränsning 
av att omskolningen skulle vara högst ett år. Försäkringskassan bekostade 
kursen och beviljade rehabiliteringsersättning under kurstiden. Arbetsgivaren 
var också ofta med och bekostade omskolningen eller gav ett avgångsvederlag 
som starthjälp. Detta var en väsentlig del av innehållet i det som uppfattats 
vara arbetsinriktad rehabilitering.

Renodlingen av arbetsoförmågebegreppet innebar att färre antal uppfyllde 
rekvisiten för rätt till ersättning, vilket i sin tur ledde till att färre människor 
kunde få rehabilitering. Att minska kretsen av de rehabiliteringsberättigade 
hade aldrig uttryckligen varit lagstiftarens mening. Tvärtom bekände man sig 
till den rehabiliteringsentusiasm som präglade rehabiliteringsberedningens ar
bete i slutet av 1980-talet. Om man uppnådde några besparingar för samhället 
totalt eller för socialförsäkringen med renodlingen var svårt att bedöma. Nå
gon större klarhet i frågan, vilka myndigheter som skulle handha olika pro
blem torde inte heller ha uppnåtts. Människor uppfattade en strikt tillämpning 
av renodlingsprincipen som stridande mot vad de uppfattade som rättvist och 
riktigt. En sådan socialförsäkring uppfattades inte som begriplig eller tydlig 
och vann inte tilltro hos allmänheten.
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3.2.4.4 Prioriteringsprinciper50

50. Avsnittet bygger på det resonemang som utredningen om arbetslivsinriktad rehabilitering 
anförde i SOU 2000:78 s 317 ff.

51. Jfr E Wadensjö - G Sjögren, Arbetslinjen för äldre i praktiken. En studie för Riksdagens 
revisorer, 2000.

52. Individens rätt till rehabiliteringsstöd ansågs böra få en framträdande plats även vid 
utformningen av en etisk plattform, Rätten till rehabiliteringsstöd definierades enligt följande: 
”Alla individer har rätt till grundläggande utredning av rehabiliteringsbehov och rätt till mentor 
under rehabiliteringsprocessen.”

I början av 2000-talet diskuterades frågan om att skapa lika möjligheter till re
habilitering över landet och mellan olika grupper av individer. För att åstad
komma detta föreslogs att den framtida ordningen skulle bygga på etiska prin
ciper och ha prioritetsgrunder som var samma för hela landet. I skrivande 
stund hade inga av förslagen lagfästs. De är dock intressanta att studera som 
tidstypiska berättelser.

Utgångspunkten för en etisk plattform skulle spegla det faktum att försäk
ringen omfattade en yrkesverksam målgrupp med arbetsrelaterade behov. Ar
betslinjen ansågs därför vara en självklar utgångspunkt vid utformningen av 
en etisk plattform för prioriteringar inom sjuk- och rehabiliteringsförsäkring- 
en. Arbetslinjen innebar ett betonande av arbetets värde för välfärd och välbe
finnande, av att aktiva insatser prioriterades före passiva utbetalningar, i syfte 
att öka möjligheten att försörja sig genom eget arbete.51 Det ansågs vidare vara 
av stort värde att ha med människovärdesprincipen som en utgångspunkt för 
en etisk plattform, även om denna princip var fastlagd i konstitutionen. Det
samma gällde rätten att bestämma över sitt eget liv och att ha eget inflytande 
över sin situation och påverkan i den process som t ex rehabilitering till arbete 
utgör, dvs iakttagande av autonomiprincipen eller integritetsprincipen.

Också principen om kostnadseffektivitet sågs som central för rehabilite- 
ringsverksamheten. Valet av rehabiliteringsinsatser och åtgärder borde i hög 
utsträckning bygga på verksamheter med dokumenterade resultat. Vid val 
mellan olika insatser och åtgärder för rehabilitering till arbete skulle en rimlig 
relation eftersträvas mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad arbetsför
måga och ökad förmåga att försörja sig genom eget arbete.

Ovanstående fyra principer52 borde enligt utredningens mening ligga till 
grund för en etisk plattform vid all framtida rehabiliteringsverksamhet. Ingen 
av principerna var över- eller underordnade någon annan.

Eftersom den etiska plattformen tog sin utgångspunkt i en humanistisk 
människosyn, innebar det att ett antal faktorer inte kunde användas som ut
gångspunkt för prioriteringar inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Faktorer som kön, ras, hudfärg, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning el
ler funktionshinder fick därför inte utgöra grund för prioriteringar. Detsamma 
gällde för social bakgrund och inkomstförhållanden. I stället ansågs jämlikhet 
gälla som utgångspunkt för prioritering.

Forskning har utvisat att individens egen bedömning av möjligheten till 
återgång i arbete och den egna viljan är viktiga faktorer för resultatet av reha-
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biliteringen. Men motivation ansågs inte ensam böra styra om individen skulle 
få rehabilitering. Var individen inte motiverad borde försäkringsgivaren un
dersöka orsaken och - vid behov - sätta in motivationshöjande insatser.

För att stimulera en ökad satsning på forskning och utvärdering inom det 
område som omfattades av begreppet rehabilitering till arbete ansågs, att in
satser med dokumenterad effekt borde prioriteras före andra, om olika typer 
av insatser var aktuella.

Orsaken till individens sjukskrivning kunde i högre eller lägre grad vara re
laterad till arbete. Det kunde då ligga nära till hands för försäkringsgivaren att 
prioritera individer som hade uttalade arbetsrelaterade besvär. Orsaken till 
sjukdomen eller olycksfallet skulle dock inte utgöra grund för prioriteringar.

Vissa typer av rehabiliteringsinsatser fanns bara på vissa orter eller i vissa 
regioner. Att utbudet saknades på den ort där den försäkrade var bosatt an
sågs inte heller vara grund för prioriteringar. Prioriteringar av åtgärder fick 
alltså inte vara utbudsstyrda med avseende på regional förekomst.

3.2.5 Sammanfattning
Under 1990-talet ägde en lång rad förändringar rum, vilka berörde sjukpen
ningförsäkringens både formella och materiella sidor. Tillhörigheten till för
säkringen kom att delas upp på dem som omfattades av bosättningsbaserade 
förmåner och dem som omfattades av arbetsbaserade förmåner. Varken in
skrivning hos allmän försäkringskassa eller medborgarskap hade längre någon 
betydelse för vem som blev försäkrad. Reglerna kom att innebära en utvidg
ning av kretsen av försäkringsberättigade.

Regeländringarna vad gällde kompensation för inkomstbortfall innebar ett 
flertal sänkningar av kompensationsnivån under första hälften av 1990-talet. 
Därefter skedde några höjningar utan att dessa nådde upp till de nivåer som 
gällt tidigare. Även inkomstunderlaget för sjukpenningens beräkning snävades 
in, vilket påverkade ersättningsnivån för den enskilde. Semesterlönens pro
centsats för inkomstberäkningen minskades, vilket hade samma effekt på er
sättningsnivån. Allt fler människor ”drabbades” av inkomsttaket i sjukpen
ningförsäkringen. Ett karensdagarssystem infördes. Möjligheterna att kom
plettera sjukpenningförsäkringen med kollektivavtalade ersättningar förhind
rades i syfte att nivåsänkningen i den allmänna försäkringen inte skulle mot
verkas och att nivåerna skulle gälla lika för alla. En dylik minskningsregel gäll
de inte för privata sjukpenningförsäkringar. Samtliga nu nämnda förändringar 
skedde i besparingssyfte. Staten sparade även pengar på att utöka sjuklönepe- 
rioden från 14 till 28 dagar. Staten kompenserade dock arbetsgivarna med 
hälften av de utökade sjuklönekostnader som dessa fick.

De materiella villkoren för rätt till sjukpenning, nämligen sjukdom och ar
betsoförmåga, genomgick under 1990-talet sina första förändringar alltsedan 
tillkomsten av dem. Vid bedömning av om sjukdom var för handen vid korta 
sjukfall skulle man bortse från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala 
och liknande förhållanden. Vad detta egentligen innebar för sjukdomsbegrep-
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pets tillämpning var inte lätt att avgöra, eftersom någon förändring i förhål
lande till tidigare domstolspraxis inte åsyftades. Även arbetsförmåga skulle be
dömas utan att särskilda arbetsmarknadsmässiga eller sociala förhållanden 
vägdes in. Så som man resonerade i förarbetena frångick man den individcen- 
trerade helhetssyn som tidigare fått genomslag i rättstillämpningen. Rekvisitet 
renodlades.53

53. Jfr även A Hetzler - O Hjortsberg - K Eriksson, Karriärvägar efter sjukpenningindrag
ning, 1997.

54. Se SOU 2000:72, Sjukförsäkringen - basfaktor och utvecklingsmöjligheter och SOU 
2000:78, Rehabilitering till arbete - en reform med individen i centrum och SOU 2000:121, Sjuk
frånvaro och sjukskrivning.

Den s k rehabiliteringsreformen trädde i kraft år 1992. Den hade föregåtts 
av ett intensivt utredningsarbete och målen om en tidig och samordnad reha
bilitering sågs som mycket centrala. Den vid denna tidpunkt inträdande låg
konjunkturen bidrog delvis till att reformen inte blev helt igenom lyckad. Vis
serligen infördes en flexibel rehabiliteringspenning, som skulle underlätta en 
stegvis upptrappning av arbetet i takt med tillfrisknandet, en ersättning som 
till en början utgjorde 100 % av inkomstbortfallet. Vidare skulle rehabilite
ringsprocessen präglas av en helhetssyn på individen och fokuseras på den en
skilda individens behov, möjligheter och resurser. Arbetsoförmågebegreppet 
vid långa sjukfall ändrades i syfte att skapa ökad social trygghet för den en
skilde i rehabiliteringssituationen.

Dessa tankegångar kom dock att ändras i och med att sjuk- och arbetsska- 
dekommitténs arbetsoförmågebegrepp blev tillämpligt. Den renodling som 
gällde arbetsoförmåga vid korta sjukfall gällde även långa sjukfall. En steg- 
för-steg-bedömning infördes och följde man den fick man svar på vem som 
skulle erhålla ersättning under nödvändig behandling och konvalescens och 
under rehabilitering. Denna bedömning gav vid handen att en arbetslös för
säkrad som kunde klara annat på arbetsmarknaden normalt förekommande 
arbete inte fick rehabilitering, medan en anställd försäkrad erhöll rehabilite
ring som medförde att hon eller han fick andra arbetsuppgifter hos sin arbets
givare. Renodlingen av arbetsoförmågebegreppet innebar att ett färre antal 
försäkrade uppfyllde rekvisiten för rätt till ersättning. Detta ledde i sin tur till 
att färre människor erhöll rehabilitering.

I början av 2000-talet diskuterades en reformering av rehabiliteringsverk- 
samheten. Det fanns ett stort behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, som 
inte blev tillgodosett inom rimlig tid, vilket konstaterades av flera utredning
ar.54 Vidare konstaterades att möjligheterna att erhålla rehabilitering inte var 
desamma i hela landet. En av dessa utredningar menade att det var nödvändigt 
att skapa lika möjligheter till rehabilitering över landet och mellan olika grup
per av individer. Den framtida ordningen skulle bygga på etiska principer och 
ha prioriteringsgrunder, som var lika för hela landet.
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3.3 Den statliga föräldraförsäkringen

3.3.1 Detaljreglering i ett jämställdhetssyfte

3.3.1.1 Icke överlåtbara föräldrapenningdagar
Ett mål för såväl familjepolitiken som jämställdhetspolitiken var att både kvin
nor och män skulle vara föräldrar och ta det praktiska ansvaret för sina barn 
samtidigt som de hade ett arbete för sin försörjning. Staten ansåg det viktigt 
för barnen, att fäderna utnyttjade sina möjligheter att vara föräldralediga. Det 
lilla barnets behov av båda föräldrarna var emellertid ett krav som barnet 
självt inte kunde framföra. Det var därför rimligt att staten bidrog med det 
stöd som behövdes för att detta krav skulle kunna tillgodoses enligt statens 
egen uppfattning.

En ökad föräldraledighet för fäder skulle enligt statens mening också med
verka till att förändra attityder hos chefer och arbetsledare, så att dessa såg 
föräldraledigheten som något naturligt att utgå från vid planering och organi
sation av arbetet. Sådana förändrade attityder var nödvändiga för att både 
kvinnor och män skulle våga ta ut föräldraledighet utan känslan av att riskera 
sin karriär eller sina möjligheter till vidareutveckling i arbetet.

Ett annat skäl för att öka fädernas uttag av föräldrapenning ansågs vara att 
kvinnors möjligheter att nå jämställdhet med männen på arbetsmarknaden var 
begränsade så länge det praktiska ansvaret för hushåll och barn huvudsakligen 
vilade på dem. Ett delat ansvar för den praktiska omsorgen om barnen skulle 
innebära en jämnare fördelning av yrkesavbrotten mellan kvinnor och män 
och därmed öka kvinnors möjligheter att vidareutvecklas och göra karriär i yr
ket. Staten menade att det fanns en stor tillväxtpotential i att bättre ta till vara 
kvinnors kompetens i arbetslivet och på andra områden. Det var enligt statens 
mening en viktig del i en politik för tillväxt att stärka kvinnors ställning i ar
betslivet och att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället. 
Att ta till vara kvinnors resurser innebar både en samhällekonomisk vinst och 
en kvalitetshöjning i arbetslivet.55

55. Prop 1993/94:147 s 66 f.
56. Prop 1993/94:147 s 67.

På sikt skulle fäders ökade uttag av föräldraledighet innebära att det sågs 
som något naturligt både på arbetsplatsen, i samhället och i familjen att man
nen lika väl som kvinnan tog det praktiska ansvaret för omsorg och uppfost
ran av barnen. På många arbetsplatser krävdes anpassningar av arbetstider, 
förändringar i arbetsorganisationen etc för att göra det möjligt för de anställda 
att kombinera arbetet med föräldraansvar.56

Enligt riksförsäkringsverkets statistik utnyttjades föräldrapenningen till 
största delen av mödrarna. Fädernas uttag av föräldrapenningdagar var allt
jämt lågt. År 1986 tog fäderna ut drygt 6 % av det totala antalet föräldrapen
ningdagar. År 1992 var motsvarande siffra drygt 9 %. De s k pappadagarna
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(10 dagar med tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse) utnytt
jades däremot i mycket stor utsträckning. 82 % av fäderna tog ut sådana da
gar år 1992. Detta var dock en minskning med 4 procentenheter jämfört med 
år 1990.

Uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn fördelade sig jäm
nare mellan kvinnor och män. Av alla som tog ut sådan föräldrapenning år 
1992 var andelen män 40,9 %. Av det totala antalet dagar som togs ut år 1992 
tog kvinnor ut 65,7 % och män 34,3 %.57

57. Prop 1993/94:147$ 68.
58. Prop 1993/94:147 s 69.
59. Prop 1993/94:147 s 70.

I en särstudie (Is - R 1993:3) Vilka pappor kom hem? hade riksförsäkrings
verket gjort en fördjupad analys av uttaget av föräldrapenning avseende barn 
födda år 1989.1 början av 1980-talet tog 22 % av de gifta männen ut föräld
raledighet (med föräldrapenning) under barnets första levnadsår. Åren 1989—
1990 hade andelen gifta män som tog föräldraledighet under barnets första år 
ökat till 38 %. Motsvarande andel av de samboende fäderna uppgick till 
44 %. Antalet uttagna dagar uppgick genomsnittligt till 50 för den gifta fadern 
och 44 för den samboende fadern. Fäder tog ut fler föräldrapenningdagar ju 
högre utbildning de hade. Fäder som arbetade inom kvinnodominerade yrkes
grupper använde fler föräldrapenningdagar än andra fäder medan motsatsen 
gällde för fäder som arbetade inom mansdominerade yrken. Fäder anställda i 
offentlig sektor tog ut fler dagar än andra fäder. Mäns genomsnittliga uttag av 
föräldrapenningdagar ökade med stigande ålder, vilket kan ses som ett något 
oväntat resultat.58

I statistik från 1994 avseende barn födda år 1991 och deras föräldrars uttag 
av föräldrapenning åren 1991 och 1992 framkom att upp till barnets första 
tolv månader hade 39 % av gifta och samboende fäder tagit ut föräldrapen
ning, dvs lika stor andel som för barn födda år 1989. Fäder till barn födda år
1991 tog i genomsnitt ut 53 dagar, vilket var fler än för fäder till barn födda 
år 1989. Fäderna tog ut flest dagar under den senare delen av barnets första 
levnadsår. De fäder som tog ut föräldrapenning under de första fem månader
na och som sedan fortsatt att ta ut föräldrapenning var de som tog ut flest da
gar sammanlagt.

Mot bakgrund av att insatserna endast i begränsad mån ökat fäders uttag 
av föräldrapenning ansåg staten att ytterligare åtgärder borde prövas. Därför 
föreslogs dels en i princip lika fördelning av föräldraledigheten mellan föräld
rarna, dels en begränsning av rätten att överlåta föräldrapenningdagar.59 Li
kadelningsprincipen innebar att om föräldrarna gemensamt hade vårdnaden 
om barnet, varje förälder skulle ha rätt att uppbära föräldrapenning under 
halva den aktuella tiden i stället för som tidigare under 90 dagar. En sådan mar
kering ansåg staten vara betydelsefull på sikt från attitydpåverkande synpunkt. 
Rätten att överlåta föräldrapenningdagar till den andra föräldern skulle dock 
kvarstå med den begränsningen att 30 dagar inte skulle kunna överlåtas.
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Såväl principen om likadelning av föräldraledigheten som begränsningen 
av möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar ansåg staten vara ett starkt 
stöd för de fäder som velat ta ut föräldraledighet men som hindrats av bl a at
tityder hos chefer och arbetskamrater. Om fäder mer allmänt utnyttjade sin 
rätt till föräldrapenning torde det leda till att föräldraledighet sågs mer positivt 
av chefer och arbetsledare.

Möjligheterna för föräldrar att ta ut de 30 föräldrapenningdagar som inte 
kunde överlåtas på den andra föräldern var stora, inte minst på grund av för
äldrapenningsystemets flexibilitet. Dels kunde föräldrapenning tas ut ända till 
dess barnet fyllt åtta år eller hade avslutat sitt första skolår, dels kunde dagar
na tas ut som hela, halva eller fjärdedels dagar. Det stora flertalet föräldrar an
sågs därför ha goda möjligheter att förlägga ledigheten för de 30 föräldrapen
ningdagarna till en tidpunkt som i det individuella fallet föreföll mest lämpligt 
med hänsyn till arbets- och inkomstförhållanden.60

60. Prop 1993/94:147 s 71.
61. Bet 1984/85:50112, rskr 1984:85/125.

3.3.1.2 Sjukpenninggrundande inkomst vid ny graviditet
Från och med den 1 januari 1995 ändrades lagen om allmän försäkring 4:6 så, 
att om kvinnan på nytt blivit gravid innan barnet uppnått ett år och nio må
naders ålder skulle - om förälderns sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
sänkts då barnet uppnått ett års ålder - förälderns föräldrapenning fortsätt
ningsvis beräknas lägst enligt den sjukpenninggrundande inkomst som gällde 
innan sänkningen, anpassad efter löneutvecklingen inom yrkesområdet. Be
stämmelsen kompletterades så att samma regel gällde vid adoption av barn 
som skedde inom två och ett halvt år efter det att det föregående barnet fötts 
eller adopterats.

Vad var då orsaken till denna lagändring? Man menade att tidigare lagstift
ning varit otydlig i det avseendet att av lagtexten inte tydligt framgått huruvida 
försäkringsskyddet också gällde vid tätare graviditeter, något som dock enligt 
min uppfattning klargjorts genom rättstillämpningen.

Men det fanns fler syften med lagändringen. Det förhållandet att kvinnan 
men inte mannen fått en förlängd tid för sitt försäkringsskydd hade förklarats 
med att det ansetts att kvinnan på grund av graviditeten var förhindrad att 
återgå i arbete eller öka sin arbetsinsats.61 Om mannen var den av föräldrarna 
som var helt eller delvis ledig från sitt förvärvsarbete för att vårda barnet hade 
han inte samma möjligheter som kvinnan att få föräldrapenning för ett nytt 
barn beräknad efter den ursprungliga ersättningsnivån. Om kvinnan blev gra
vid sedan mannens ”SGI-skydd” upphört, måste han återgå i arbete inom den 
första graviditetsmånaden för att hinna uppfylla 240-dagarsvillkoret vid det 
nya barnets födelse. Återgick han då i arbete på deltid beräknades hans sjuk
penninggrundande inkomst och således också hans föräldrapenning för det 
nya barnet på deltidsinkomsten.
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Om kvinnan blev gravid innan mannens ”SGI-skydd” hade upphört måste 
mannen - om familjen planerade att han skulle vara hemma och vårda även 
det nya barnet - innan SGI-skyddet upphörde återgå i förvärvsarbete i samma 
ordning som tidigare för att få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst och 
därmed få föräldrapenning för det nya barnet på samma ersättningsnivå som 
för det tidigare barnet.

Staten ansåg att föräldraförsäkringens regler skulle vara utformade så att 
de främjade jämställdhet mellan kvinnor och män. Det skulle vara lika fördel
aktigt för fadern som för modern att stanna hemma och ta vård om barnet. De 
beskrivna effekterna av 2,5-årsregeln innebar en inte godtagbar begränsning 
av föräldrarnas möjligheter att välja vem av dem som skulle stanna hemma 
och vårda barn. Enligt statens uppfattning saknades skäl för en sådan begräns
ning.

Den nya lagregleringen kom alltså att innebära att, om en kvinna blivit gra
vid på nytt innan det tidigare barnet uppnått ett år och nio månaders ålder, 
förälderns föräldrapenning skulle, om hans eller hennes sjukpenninggrundan
de inkomst sänkts då barnet uppnått ett års ålder, fortsättningsvis beräknas 
lägst enligt den sjukpenninggrundande inkomst som gällde innan sänkningen, 
anpassad efter löneutvecklingen inom yrkesområdet.

3.3.1.3 Överlåtelse av tillfällig föräldrapenning till annan 
försäkrad

En annan regel som främst av jämställdhetsskäl infördes 1995 gällde möjlig
heten för en förälder att överlåta tillfällig föräldrapenning till en annan försäk
rad. Man fick härvid utgå från att denna försäkrade i något avseende var när
stående till föräldern. Denna person skulle alltså i stället för föräldern avstå 
från förvärvsarbete, då barnet eller barnets ordinarie vårdare var frånvarande 
på grund av sjukdom eller bar på smitta.

Från början var det tänkt att bestämmelsen endast skulle gälla ensamståen
de förälder och därmed i första hand kvinnor men man valde att låta den om
fatta alla föräldrar, eftersom det fanns föräldrar som i praktiken var att be
trakta som ensamstående men som inte var det i formell mening. Rättviseskäl 
talade för en sådan lösning. Genom denna bestämmelse kom föräldrabegrep- 
pet att utökas. Staten poängterade dock med skärpa att denna bestämmelse 
inte fick innebära att kommunerna minskade sin utbyggnad av barnvårdar- 
verksamheten, något som mycket påtagligt hade skett under hela 1980-talet 
och början av 1990-talet. Föräldrapenningen fick inte ses som ett alternativ till 
en utbyggnad av de kommunala barnomsorgsinsatserna.

Som en följd av avbyråkratiserings- och privatiseringssträvandena kom den 
privata barnomsorgen att växa kraftigt under 1990-talet. Staten ansåg därför 
att tillfällig föräldrapenning i form av kontaktdagar skulle kunna utges i sam
band med besök i barnomsorgsverksamhet utom hemmet oavsett om verksam
heten bedrevs i offentlig eller privat regi. En regel infördes att en förälder fick
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rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern avstod från förvärvsarbete för 
besök i förskola, familjedaghem, fritidshem och integrerad skolbarnsom
sorg.62

62. Prop 1993/94:220 s 51-55.
63. Prop 1993/94:220 s 42.
64. S43.

3.3.2 Detaljreglering i ett besparingssyfte

3.3.2.1 Taktikutnyttjande av föräldraförsäkringen
Syftet med föräldrapenningsystemet var att detta genom sin flexibilitet skulle 
skapa förutsättningar för föräldrarna att planera föräldraledigheten på det för 
familjen mest ändamålsenliga sättet även ur ekonomisk synpunkt. Föräldrarna 
gavs möjlighet att avlösa varandra i vården av barnet. Föräldrarna kunde be
roende av arbetsinsats och ekonomiska möjligheter, omväxlande uppbära hel, 
halv eller fjärdedels föräldrapenning eller växla föräldrapenning på sjukpen
ningnivå med föräldrapenning på garantinivå. Föräldrapenning kunde utges 
under semester. Föräldrarna kunde också förlänga den tid som de kunde vara 
hemma med barnet genom att under föräldraledigheten göra avbrott för se
mester eller genom att inte alltid ta ut föräldrapenning för veckans samtliga 
dagar.

Denna flexibilitet i föräldrapenningsystemet medförde att föräldrarna de
lade upp rätten till föräldrapenning exempelvis på så sätt att den förälder som 
hade lägst föräldrapenning - i de flesta fall modern - uppbar föräldrapenning 
under fem av veckans dagar, medan den förälder som hade högst föräldrapen
ning tog ut föräldrapenning under de dagar som var arbetsfria för denna för
älder, vanligtvis lördag och söndag. En förälder kunde också välja att förlägga 
sin föräldraledighet till semestertid eller till helgdagar. Om båda föräldrarna 
var hemma hos barnet var det omöjligt för försäkringskassan att kontrollera 
vem av föräldrarna som huvudsakligen vårdade barnet och därmed var berät
tigad till föräldrapenning.63

I prop 1993/94:220 hänvisades till en arbetsgrupp som gjort en undersök
ning av fäders uttag av föräldrapenning.64 Undersökningen var mycket be
gränsad och visade endast hur fäder under tiden 15 september -15 oktober 
1993 hos en viss försäkringskassa tagit ut föräldrapenning. Av undersökning
en framgick att 601 fäder hade tagit ut föräldrapenning under denna tid. För 
ca 50 % av dessa hade föräldrapenning utbetalats enbart för veckoslut (lörda
gar och söndagar) och dagar i anslutning till veckoslut (fredagar eller månda
gar). Omkring 87 % av fäderna hade tagit ut föräldrapenning under fyra 
veckoslut. Det var inte möjligt att av denna enda undersökning dra några slut
satser om hur vanligt det var bland fäder i allmänhet att ta ut föräldrapenning 
i anslutning till och under veckoslut utan undersökningen visade mer på före
komsten än på omfattningen av denna företeelse.
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Från statligt håll menade man dock att det fanns skäl att anta att föräldra
försäkringen kommit att tillämpas på ett sätt som inte varit direkt förutsett vid 
dess tillkomst. Enligt regeringens uppfattning utgjorde redan det faktum att 
denna typ av föräldrapenninguttag som undersökningen avsåg förekom till
räckliga skäl för att införa en bestämmelse som motverkade att föräldrar ut
nyttjade föräldraförsäkringssystemet i annat syfte än att vårda barn.

Som en följd av denna uppfattning infördes en regel av den innebörden att 
hel föräldrapenning kunde utges för tid som normalt var arbetsfri endast om 
föräldern uppbar hel föräldrapenning i direkt anslutning till den arbetsfria ti
den och att motsvarande gällde rätt till halv respektive fjärdedels föräldrapen
ning för dag som normalt var arbetsfri.

Det fanns enligt statens uppfattning inte heller något skäl för att föräldra
penning skulle kunna utges under semesterledighet. Detta gällde såväl semes
terledighet med som utan semesterlön och oavsett om föräldrapenning utgavs 
som hel, halv eller fjärdedels förmån. En bestämmelse med denna innebörd in
fördes och den kom att omfatta även rätten till tillfällig föräldrapenning. Här 
krävdes att föräldern behövt avstå från förvärvsarbete för vård av barnet. En 
förälder hade således inte under semesterledighet rätt till tillfällig föräldrapen
ning, om inte semesterledigheten byttes ut mot ledighet för vård av barn. Nå
gon skillnad i sak uppkom därför inte i och med att bestämmelsen blev till
lämplig även på denna förmån.65

65. Prop 1993/94:220 s 44.
66. 1993/94:148.

3.3.2.2 Vårdnadsbidraget och garantidagarna inom 
föräldraförsäkringen

Den 1 januari 1994 infördes ett vårdnadsbidrag i Sverige. Vårdnadsbidrag ut
gavs med 2 000 kr per månad för barn mellan ett och tre år som inte hade plats 
i den offentligt finansierade barnomsorgen. För barn som hade sådan plats 
kunde ett reducerat vårdnadsbidrag utges. Vårdnadsbidrag utgavs dock inte 
för barn som hade plats i offentligt finansierad barnomsorg mer än 30 timmar 
per vecka. Vårdnadsbidraget var vare sig sjukpenninggrundande eller pen- 
sionsgrundande. När detta infördes avskaffades samtidigt de s k garantidagar
na i föräldraförsäkringen. Därmed förlorade föräldrarna den valfrihet som 
dessa 90 dagar gav att vara hemma helt eller att kunna ta några dagar ledigt 
då och då till dess barnet fyllde 8 år. Vid behandlingen av propositionen Vård
nadsbidrag66 föreslog de socialdemokratiska ledamöterna att propositionen 
skulle avslås i sin helhet. Motiven var att det vore ansvarslöst att införa en ny 
kostnadskrävande reform i ett ekonomiskt trängt läge, att vårdnadsbidraget 
skulle öka orättvisorna och hota jämställdheten samt att bidraget inte skulle 
innebära någon ökad valfrihet.

Efter det att vårdnadsbidraget beslutades av riksdagen hade statsfinanserna 
ytterligare försämrats. När socialdemokraterna kom till makten var en av den
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nya regeringens första uppgifter att avskaffa vårdnadsbidraget. Man såg det 
som ett led i det övergripande arbetet att sanera statsfinanserna och minska ar
betslösheten.

Ytterligare en viktig och övergripande uppgift var att vidareutveckla politi
ken för jämställdhet. Man ansåg från regeringshåll att de, oftast kvinnor, som 
valde att på heltid arbeta i hemmet och vårda små barn med vårdnadsbidrag 
som enda inkomst blev beroende av andra för sin försörjning. En längre tids 
uppehåll från förvärvsarbete, på tre år eller mer, gjorde det också svårare att 
återgå till tidigare arbetsuppgifter och ökade risken för en sämre karriär- och 
löneutveckling än för dem utan yrkesavbrott.

Det gick inte heller att hävda, menade man, att vårdnadsbidraget generellt 
ökade valfriheten för barnfamiljerna. Ett bidrag på ca 1 600 kr i månaden ef
ter skatt kunde inte ersätta en förvärvsinkomst, framför allt inte för ensamstå
ende föräldrar eller i familjer där man var beroende av två inkomster. Utform
ningen av vårdnadsbidraget gynnade främst de familjer där mannen var hög- 
avlönad och kvinnan därför redan hade möjligheter att vara hemma.

Mot bakgrund härav och då motivet för att avveckla garantidagarna var in
förandet av vårdnadsbidrag ansåg staten att det fanns skäl att återinföra de 90 
s k garantidagarna, dvs de dagar som endast ersattes enligt garantinivån.67 
Förslaget innebar att föräldrapenning med anledning av ett barns födelse kom 
att kunna utges under sammanlagt 450 dagar, varav 90 dagar med ersättning 
motsvarande garantinivån. Den nya regleringen trädde i kraft den 1 januari 
1995.

67. Prop 1994/95:61 s 28-31.
68. Prop 1992/93:150.
69. Prop 1993/94:11.

3.3.2.3 Kompensationsnivåerna
I kompletteringspropositionen våren 199 3 68 aviserade staten som ett led i sa
neringen av sina finanser bl a ett förslag om att sänka ersättningsnivån i för
äldraförsäkringen från 90 till 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. 
Det framhölls att med detta förslag och andra redan genomförda förändringar 
skulle den statliga ersättningsnivån nära nog genomgående ha sänkts till 
80 %.

I en annan proposition69 hade anförts att det var angeläget att behålla er
sättningsnivån i föräldraförsäkringen för att även fortsättningsvis stimulera 
fäder att ta föräldraledigt. Vidare påpekades att den sänkning av ersättnings
nivån till 80 % för de första 14 dagarna i den tillfälliga föräldrapenningen, vil
ken genomfördes fr o m den 1 mars 1991, hade medfört att andelen fäder som 
tagit ut de s k pappadagarna i samband med barns födelse minskat från 86 till 
82 %. Detta kunde enligt propositionen uppfattas som en allvarlig varnings
signal och motivera att ersättningsnivån borde ligga kvar på 90 %. Men med 
hänsyn till den begränsning i rätten att överlåta föräldrapenningdagar som ge-
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nomförts kunde en sänkning av ersättningsnivån till 80 % enligt staten trots 
allt vara acceptabel. Eftersom flexibiliteten minskade vid uttag av de föräldra
penningdagar som inte fick överlåtas, ansågs dessa dock även i fortsättningen 
böra ersättas med 90 % av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst, 
dvs en månad för vardera föräldern om föräldrarna gemensamt hade vårdna
den om barnet. En ensam vårdnadshavare ersattes av rättviseskäl med 90 % 
av sin sjukpenninggrundande inkomst under två månader. Om en förälder till 
följd av sjukdom eller handikapp varaktigt saknade förmåga att vårda barnet, 
fick den andra föräldern rätt till föräldrapenning på 90-procentsnivån under 
två månader.

Regeringen hade i 1996 års ekonomiska vårproposition70 anfört behov av 
ytterligare budgetförstärkningar, dvs besparingar. Regeringen föreslog därför 
besparingsåtgärder till ett sammanlagt belopp av 10 miljarder kr år 1997. Som 
ett led i dessa åtgärder föreslogs en sänkning av den ersättning inom föräldra
penningen som utgavs i samband med barns födelse eller adoption, en bespa
ring som beräknades till 275 miljoner kr genom att ersättningsnivån sänktes 
till 75 % av den förmånsgrundande inkomsten.71

70. Prop 1995/96:150.
71. Prop 1995/96:209 s 37.

Sedan höjdes ersättningsnivån igen fr o m den 1 januari 1998 till 80 % av 
den sjukpenninggrundande inkomsten för de dagar med föräldrapenning som 
ersatts med sjukpenningbelopp. Precis som ändringarna av den sjukpenning
grundande inkomsten för beräkning av sjukpenning skedde sålunda motsva
rande ändringar vid beräkningen av föräldrapenningen. Dessa ändringar bi
drog till att skapa osäkerhet i systemet om vad som egentligen gällde i den ak
tuella situationen. Till detta avser jag att återkomma nedan i den 
principrättsliga diskussionen i avdelning V.

3.3.3 Sammanfattning
Föräldraförsäkringen var om möjligt än mer detaljreglerad än sjukförsäkring
en. Detaljregleringen medförde behov av ofta återkommande förändringar. 
Även om inga omfattande förändringar i försäkringen ägde rum under 1990- 
talet, var ändå antalet tillfällen då lagen reviderades stort. Orsakerna til! för
ändringarna i regelsystemet var av två slag. Precis som inom sjukpenningför
säkringen var besparingsmotivet ofta återkommande. Vidare hade staten allt 
sedan föräldraförsäkringens tillkomst använt försäkringen i syfte att uppnå 
jämställdhet mellan könen. Jämställdhet och besparingar var sålunda två vik
tiga förklaringar till 1990-talets förändringar av lagtexten. Dessa två syften 
kom inte så sällan på kollisionskurs med varandra.

Det som inom föräldraförsäkringen tilldrog sig mest intresse var reglering
en av icke överlåtbara föräldrapenningdagar. Trettio dagar gjordes icke över
låtbara i syfte att bättre uppnå en likadelning av föräldraledigheten och att 
fungera som ett stöd för fäder som ville ha ut föräldraledighet, men vars chefer
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och arbetskamrater hade en negativ attityd till detta. Med en lagreglering i ryg
gen skulle det vara lättare att göra gällande ytterligare föräldraledighet.

Möjligheten att behålla tidigare sjukpenninggrundande inkomst vid ny gra
viditet gjordes könsneutral, dvs även fädernas sjukpenninggrundande inkomst 
skulle beräknas till lägst den inkomst som gällde vid den första graviditeten 
anpassad efter löneutvecklingen på området. Som en jämställdhetsreglering 
fick också reglerna om överlåtelse av tillfällig föräldrapenning till annan för
säkrad, exempelvis någon föräldern närstående, räknas. Samtidigt uttalade 
staten en oro för att kommunerna som en följd av denna reglering ytterligare 
skulle minska sin utbyggnad av barnvårdarverksamheten.

Från statligt håll hade man iakttagit förekomsten av ett taktiskt utnyttjande 
av föräldraförsäkringen. Därför infördes regler som sökte förhindra dylika 
möjligheter. I fortsättningen kunde man få föräldrapenning för arbetsfri dag 
endast om föräldern uppbar hel föräldrapenning i direkt anslutning till den ar- 
betsfria tiden. Inte heller utgavs föräldrapenning under semesterledighet, nå
got som varit möjligt tidigare.

Det under en borgerlig regering införda vårdnadsbidraget avskaffades 
1995, när en socialdemokratisk regering kom till makten, efter att ha tilläm
pats endast under ett år. De tidigare garantidagarna återinfördes. Förändring
arna motiverades dels med ett besparingssyfte, dels med ett jämställdhetssyfte.

Ersättningsnivåerna för den sjukpenninggrundande inkomsten sänktes un
der 1990-talet även inom föräldraförsäkringen. Här hade staten större svårig
heter att anpassa storleken av sänkningarna till ett fortsatt iakttagande av jäm- 
ställdhetssyftet. Alltför kraftiga sänkningar befarade man skulle leda till att fä
derna inte tog ut föräldrapenningdagar. Besparingskrav stod mot jämställd- 
hetssträvanden.

3.4 De rättsliga aktörerna

3.4.1 De allmänna försäkringskassorna
Riksdagen hade 1996 godkänt regeringens förslag till riktlinjer för förändring
ar i socialförsäkringens administration.72 Bakgrunden var följande.

72. Prop 1996/97:63, bet 1996/97:SfU12, rskr 1996/97:273.
73. SOU 1996:64.

I betänkandet Försäkringskassan i Sverige - Översyn av socialförsäkringens 
administration73 hade föreslagits att de allmänna försäkringskassorna skulle 
inordnas i den statliga förvaltningsstrukturen. Förslaget från utredningen 
innebar även att försäkringskassornas befogenheter skulle utvidgas i vissa av
seenden. Bakgrunden till att utredningen tillsattes var bl a att frågor vad gällde 
roll- och ansvarsfördelningen mellan riksförsäkringsverket och de allmänna 
försäkringskassorna aktualiserats under 1990-talet. Hur komplicerad denna
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kunde vara framgår av följande avsnitt. Staten hade med anledning av detta 
funnit det påkallat med en översyn av de krav som borde ställas på försäk
ringskassornas lokalkontorsnät och vilket inflytande försäkringskassorna själ
va skulle ha över utformningen av detta respektive vilken styrande roll riksför
säkringsverket borde ha.74 Översynen borde enligt staten även omfatta for
merna för riksförsäkringsverkets tillsyn av försäkringskassornas organisation. 
Förslagen till riktlinjer i propositionen75 utgick från betänkandet.

74. Betänkande 1994/95:SfU7, rskr 1994/95:118.
75. 1996/97:63.
76. Prop 1997/98:41.
77. Prop 1997/98:41 s 64.
78. Prop 1997/98:41 s 67.

Dessa riktlinjer som staten godkände innebar i korthet att de allmänna för
säkringskassorna dock skulle bibehålla sin associationsform. Försäkrings
kassorna skulle således inte inordnas i den statliga förvaltningsstrukturen. 
Som skäl för detta anfördes att den ifrågavarande organisationen, som kom
binerade en central statlig myndighet med formellt fristående regionala organ, 
hade stora fördelar i form av en lokal förankring och ett lokalt engagemang, 
samma argument som anförts allt sedan tillkomsten av allmänna försäkringar. 
Det fanns dock begränsningar och problem inom organisationen, vilka hörde 
samman med avsaknaden av en tydlig ansvarsfördelning mellan de allmänna 
försäkringskassorna och riksförsäkringsverket.

Riktlinjerna avsåg därför att tydliggöra de allmänna försäkringskassornas 
och riksförsäkringsverkets roller inom socialförsäkringens administration. De 
syftade till att tydliggöra regelverket i fråga om vad försäkringskassan hade 
ansvar för, vad försäkringskassans styrelse skulle besluta om, vilka direktörens 
uppgifter skulle vara samt förhållandet till riksförsäkringsverket framför allt 
rörande frågor om normgivning, tillsyn över försäkringskassorna, systemägar- 
skap för de gemensamma IT-systemen samt ekonomistyrning.

I enlighet med de nu nämnda riktlinjerna skedde en total revidering av 
18 kap i lagen om allmän försäkring.76 Även om bestämmelser härom redan 
tidigare fanns i 18 kap men på spridda ställen, ansåg staten att det var värde
fullt att det i inledningen till 18 kap fanns en bestämmelse om att försäkrings
kassan leddes av en styrelse och att det skulle finnas en direktör och ett antal 
socialförsäkringsnämnder. Skälen för detta var att det redan i det inledande 
avsnittet klart skulle framgå vilka organ som ledde kassan samt att det fanns 
vissa förtroendeorgan.77

Genom bildandet av Västra Götalands och Skåne läns allmänna försäk
ringskassa som tillsammans med Stockholms län omfattade hälften av landets 
befolkning fann staten skäl som talade för att ändra bestämmelserna om anta
let ledamöter i försäkringskassornas styrelser. Större hänsyn måste tas till an
talet invånare inom försäkringskassans verksamhetsområde. Ändrade länsin
delningar med oförändrat antal ledamöter kunde annars medföra att det de
mokratiska och lokalt förankrade inslaget minskade.78 Antalet ledamöter 
måste i högre grad avspegla verksamhetsområdets storlek. Dessutom skulle
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det vara ojämnt för att underlätta bildandet av tydliga majoriteter. Antalet le
damöter i styrelsen blev därför beroende av invånarantalet inom försäkrings
kassans verksamhetsområde, dock maximalt nio ledamöter och minst tre. Ut
över detta antal fanns det också en ordförande och en vice ordförande.

Som framhållits ovan var ett av de viktigaste målen för både riksförsäk
ringsverket och de allmänna försäkringskassorna att säkerställa likformighet 
och kvalitet i handläggningen av försäkrings- och bidragsärenden samtidigt 
som kravet på snabbhet tillgodosågs. För att kunna nå detta mål fordrades bl a 
en väl fungerande organisation där var och en av de inblandade - tjänsteman
nen, styrelsen och ledamoten i socialförsäkringsnämnden - var väl införstådd 
med sin roll och sin befogenhet och visste vilket ansvar som följde med denna. 
För att kunna utföra sin uppgift på ett tillfredsställande sätt och ta sitt ansvar, 
fordrades att vederbörande hade de kunskaper, den kompetens och den infor
mation som behövdes för uppgiften. Staten ansåg att det ingick i styrelsens 
övergripande ansvar att se till att det fanns en arbetsorganisation och fastlagda 
principer om t ex kunskaps- och kompetenskrav, rapportsystem, utbildning 
och information, som säkerställde att tjänstemän och förtroendevalda hade de 
rätta kunskaperna för att kunna handlägga och avgöra ärenden så att målen 
för verksamheten uppnåddes.79

79. Prop 1997/98:41 s 67.
80. Lagen om allmän försäkring 18:6.
81. Prop 1997/98:41 s 67.

Enligt tidigare lagreglering80 hade ”försäkringskassans styrelse att besluta i 
angelägenheter som försäkringskassan hade att befatta sig med”. Denna for
mulering hade kritiserats bl a för att den inte var förenlig med reglerna om att 
riksförsäkringsverket särskilt skulle svara för den centrala ledningen. Staten 
ansåg det därför viktigt att försäkringskassornas befogenheter klargjordes och 
att ansvaret och rollen preciserades. Mot bakgrund av att försäkringskassor
nas verksamhet helt finansierades av statliga medel ansåg staten det vara vik
tigt att garantera den statliga resultatstyrningen av verksamheten samtidigt 
som det lokala och regionala inflytandet gavs ökade utvecklingsmöjligheter.81

Vidare diskuterades huruvida verksförordningen (1995:1322), som tilläm
pades på myndigheter under regeringen kunde utgöra förebild för hur de all
männa försäkringskassorna skulle styras, även om dessa inte inordnades i den 
statliga förvaltningsstrukturen. I verksförordningen ges myndighetens chef det 
ansvar som för försäkringskassornas vidkommande skulle innehas av styrel
sen. Skälet för detta var att staten när det gällde försäkringskassorna i första 
hand skulle utkräva ansvar av försäkringskassans styrelse och inte av direktö
ren.

Mot denna bakgrund var det enligt staten angeläget att en rad bestämmel
ser om styrelsen fördes in i lagen om allmän försäkring. Styrelsen fick sålunda 
ansvar för att verksamheten bedrevs författningsenligt, effektivt och i överens
stämmelse med syftet för verksamheten. Vidare hade den att hushålla väl med 
statens och andra offentliga medel och därvid se till att de mål som regeringen,
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eller den myndighet som regeringen bestämt, ställt upp för användandet av 
medlen följdes. Styrelsen skulle också verka för samarbete med andra offent
liga myndigheter och på annat sätt ta till vara de fördelar som kunde vinnas 
för staten som helhet. En annan viktig uppgift var att fortlöpande följa upp 
och pröva den egna verksamheten och konsekvenserna av de författningsföre- 
skrifter och särskilda beslut som rörde verksamheten samt vidta de åtgärder 
som behövdes. När det gällde allmänhetens kontakter med försäkringskassan 
skulle styrelsen underlätta denna genom en god service, tillgänglighet och in
formation. Styrelsen skulle också se till att handlingar i ärenden hos den all
männa försäkringskassan hanterades och förvarades så att den som var obe
hörig inte fick tillgång till dem.

Bestämmelser infördes också om att försäkringskassan inom sitt verksam
hetsområde skulle svara för att socialförsäkrings- och bidragssystemen tilläm
pades likformigt och rättvist och att den skulle vidta åtgärder för att förebygga 
och minska ohälsa i syfte att minska de långa sjukperioderna samt aktivt ar
beta med rehabilitering enligt vad som närmare angavs i 22 kap lagen om all
män försäkring. Det är av vikt att notera att försäkringskassorna ålades ett 
självständigt ansvar att tillämpa normerna likformigt och rättvist. Tidigare 
hade enbart riksförsäkringsverket haft detta ansvar som en följd av sin tillsyns
funktion. Denna lagändring föreföll rimlig, eftersom endast försäkrings
kassorna och inte riksförsäkringsverket var normtillämpare i egentlig mening.

Försäkringskassorna skulle utöver lagar och förordningar följa de före
skrifter som riksförsäkringsverket gav ut och ta vägledning av de rekommen
dationer som verket lämnade i de allmänna råden. Staten såg detta som ett cen
tralt tillvägagångssätt för att få kassorna sammantaget att tillämpa de olika 
bestämmelserna likformigt och rättvist.

Staten såg det också som viktigt att försäkringskassan skulle handlägga 
ärenden på ett sådant sätt att rättssäkerheten garanterades. Staten ansåg att 
rättssäkerheten i samband med handläggning säkerställdes dels genom be
stämmelserna i förvaltningslagen (1986:223), dels genom de regler som fanns 
avseende hur beslut som försäkringskassan fattat överklagades. Staten ansåg 
därför att några särskilda bestämmelser om rättssäkerhet inte behövde föras 
in i 18 kap lagen om allmän försäkring.82

82. Prop 1997/98:41 s 64.
83. Prop 1997/98:41 s 65.

Avslutningsvis kan nämnas att staten hade i flera sammanhang framfört 
som sin uppfattning att det var av stor betydelse att utveckla en friare resultat
styrd användning av medel avsedda för samverkansprojekt inom rehabilite- 
ringsområdet. I samband med 1998 års budgetproposition hade riksdagen 
därutöver beslutat att de allmänna försäkringskassorna fr o m den 1 januari 
1998 skulle få samverka med kommun, landsting och länsarbetsnämnd i syfte 
att uppnå en effektivare användning av de tillgängliga resurserna.83
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3.4.2 Riksförsäkringsverket

3.4.2.1 Riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas
roller i rättsutvecklingsprocessen

En arbetsgrupp inom riksförsäkringsverket hade i anslutning till den s k FAS 
90-utredningens slutrapport angående ansvar och styrning inom socialförsäk
ringsadministrationen fått i uppdrag att beskriva verkets och centralkontorens 
roll med utgångspunkt i normgivningskompetensen.

Arbetsgruppens rapport rörde skärningsområdet mellan riksförsäkrings
verkets och försäkringskassornas ansvarsområden. I rapporten beskrevs riks
försäkringsverkets normgivningsmakt å ena sidan och försäkringskassornas 
rättstillämpningsansvar å andra sidan. Rapporten byggde på uppfattningen att 
det rådde i det närmaste ”vattentäta skott” mellan dessa båda rättsliga verk
samheter.

Riksförsäkringsverket framhöll att regeringsformen inte reglerade rätten 
att ge generella rekommendationer om rättstillämpningen. Verket menade att 
det av ett flertal andra författningsbestämmelser följde att centrala förvalt
ningsmyndigheter i likhet med riksförsäkringsverket självt hade att ”besluta” 
om generella rekommendationer om rättstillämpningen. Verket framhöll att 
detta följde av att de centrala myndigheterna hade ledningsansvaret och skul
le söka tillgodose behovet av rättssäkerhet, service och effektivitet. Viktiga 
bestämmelser var lagen om allmän försäkring 18:2 och 20:12. Riksförsäk
ringsverket hade valt att fullfölja sin uppgift att tillse att lagarna tilllämpades 
likformigt och rättvist främst inom ramen för sitt tillsyns- och ledningsan
svar.

Trots att arbetsgruppen på flera ställen i rapporten84 instämde i begräns- 
ningsförordningens syfte att undvika en mångfald detaljrika regler och starkt 
begränsa normgivningen var ändå flera av riksförsäkringsverkets uttrycksme
del85 direkt normstyrande. Detta gällde inte endast vad som verket föreskrev 
utan även vad verket rekommenderade i sina allmänna råd, vad verket instru
erade i sina handböcker och vad verket ansåg i exempelvis rättslägesanalyser. 
Dessa uttrycksmedel var i början av 1990-talet mycket omfattande. Även om 
riksförsäkringsverket sade sig endast rekommendera användandet av en viss 
regel, innebar detta i praktiken, att den fick mycket stor genomslagskraft. Det 
var också detta som var syftet med riksförsäkringsverkets uttrycksmedel, näm
ligen att alla kassor skulle känna sig ”förpliktade” att följa de regler som ver
ket uttryckte i olika sammanhang i syfte att skapa likformighet och rättvisa. I 
praktiken blev det ingen större skillnad mellan en norm uttryckt i författnings
text och en norm uttryckt i ett allmänt råd. Genom den utformning som riks
försäkringsverkets uttrycksmedel fått, genom det syfte som de hade och genom 
funktionen att användas i utbildningar av personalen på kassorna kom ut-

84. Bl a s 3, 5 och 6.
85. S 6 f.
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trycksmedlen, framför allt de allmänna råden, att styra rättstillämpningen, ja 
t o m att fungera som ”gällande rätt”.

Syftet med de allmänna råden sågs som en lättfattlig sammanställning av de 
traditionella rättskällorna. På en punkt fanns dock utrymme för diskussion. 
Det gällde avgörandet av vad som skulle anses vara ”praxis”, tolkningar av 
denna samt kunskapsförmedlingen av denna. Här som på andra rättsliga om
råden skulle det vara domstolarnas, främst den högsta instansens, rättstillämp
ning som blev den viktigaste rättskällan, när lagtext och förarbeten inte läm
nade svar på alla frågor. Trots den rättsliga regleringens stora detaljrikedom 
innehöll lagstiftningen regler som gav utrymme för en skönsmässig bedömning 
i syfte att möjliggöra en flexibel tillämpning, anpassad efter förhållandena i det 
enskilda fallet. Riksförsäkringsverket framhöll att det varken var möjligt eller 
önskvärt att täcka in alla upptänkliga situationer i lag, riksförsäkringsverkets 
föreskrifter och allmänna råd. Det krävdes därför enligt verket att tjänstemän
nen fortlöpande fick del av hur tillämpningen utvecklades genom praxis.

Hur skedde denna förmedling av praxis? I rapporten stod följande att läsa: 
"När t ex en dom som belyser rättsläget sprids till försäkringskassorna föregås 
det oftast av ingående diskussioner för att klarlägga innebörden av den aktu
ella domen och om det är värdefullt att sprida den till kassorna. Detta får till 
följd att det tar viss tid innan kassorna får del av domen och den tolkning som 
RFV kan ha gjort.” Uttalandet gav uttryck för att det var riksförsäkringsverket 
som avgjorde vad som skulle anses vara ”praxis” och hur denna skulle tolkas. 
Verket framhöll dock att det kunde finnas behov för kassorna att själva sprida 
och tolka domar men fortsatte: ”De förteckningar och referat som kassan tar 
fram och de tolkningar som görs i detta sammanhang blir likväl inte bindande 
för tjänstemannen,86 som har att fatta beslut enligt föreskrifter och allmänna 
råd.” Det syntes motsatsvis ha varit verkets mening att de tolkningar av praxis 
som låg till grund för allmänna råd var bindande. Risk kunde självklart finnas 
för att den ”förmedling” som verket gjorde av försäkringsöverdomstolens till- 
lämpning blev missvisande. Det fanns exempel på rättsfrågor, där riksförsäk
ringsverket hade intagit en annan hållning än försäkringsöverdomstolen, trots 
att försäkringsöverdomstolen hade avgjort frågan.87 Det var okänt på vilka 
grunder urvalet av domar, som skulle anses ha ett vägledande intresse, skedde.

86. Nej, varken praxis eller tolkningar av praxis, oberoende av vem som gör tolkningen, är 
bindande!

87. Se exempelvis ovan avsnitt Z.4.3.5.
88. S 16.

Det naturliga vore att försäkringskassorna såsom rättstiilämpande organ 
själva hade hand om denna kunskapsförmedling. I rapporten framhölls cen
tralkontorens ansvar för att bevaka och informera om praxisutvecklingen 
inom försäkrings- och bidragsområdet.88 Centralkontorens roll i detta sam
manhang var att förteckna, referera och tolka domar ”om så bedöms nödvän
digt”. Arbetsgruppen fick med denna skrivning en dylik verksamhet att fram
stå som undantag snarare än som en regel. Försäkringskassornas ansvar för sin 
egen rättstillämpning krävde att denna inte endast omfattade ärendenas hand-
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läggning. Från försäkringskassehåll instämde man i arbetsgruppens uppfatt
ning om centralkontorens funktion vad gällde sekretessfrågor, förvaltningsrätt 
och processrätt. Men centralkontoren hade ändå sitt största ansvar för den 
materiella rättstillämpningen.89 Detta ansvar rörde inte endast utbildningen av 
kassapersonal i materiella rättstillämpningsfrågor. Det gällde själva deltagan
det i rättsutvecklingsprocessen. En alltför stark styrning i materiella rätts
tillämpningsfrågor av ett organ, som inte självt aktivt deltog i rättstillämpning
en, ansåg försäkringskassorna i längden inte vara bra.

89. Ang ”gräsrotsbyråkrater”, se R Johansson, Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihe
tens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete, 1997, s 173 ff.

90. 1996:60.
91. Socialförsäkringsutskottets utfrågning den 10 april 1997 om socialförsäkringens adminis

tration.

Denna spänning mellan riksförsäkringsverket och de allmänna försäkrings
kassorna vad avsåg rättsutvecklingen på socialförsäkringsområdet präglade 
1990-talet. Riksförsäkringsverkets uppgift att tillse att rättstillämpningen vid 
landets olika försäkringskassor skedde likformigt och rättvist ansågs dock krä
va en så omfattande styrning av kassorna, att dessa inte gavs möjligheter att i 
någon högre utsträckning deltaga i uttolkningen av rättstillämpningen och i 
rättsutvecklingsprocessen på detta område. Till en del löstes spänningen mel
lan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna upp genom den ovan om
nämnda revideringen av 18 kap i lagen om allmän försäkring.

3.4.2.2 Revision av tillsynen
Riksrevisionsverket hade i en effektivitetsrevision90 från 1996 granskat förut
sättningarna för styrning och uppföljning inom bl a socialförsäkringsområdet. 
Riksrevisionsverket konstaterade avseende tillsynsfunktionen att det fanns vis
sa olikheter inom socialförsäkringens administration i synen på vad som in
gick i riksförsäkringsverkets tillsynsroll. En uppfattning var att tillsynen borde 
inriktas på att kontrollera att försäkringskassorna fattade rätt beslut och att 
besluten var lagenliga. En annan uppfattning, enligt riksrevisionsverket, var 
att tillsyn innebar att en statlig myndighet hade ett lednings- och uppföljnings- 
ansvar för en verksamhet och att tillsyn därmed i praktiken var detsamma som 
just ledning och uppföljning. Riksrevisionsverket föreslog i revisionen att re
geringen klargjorde innebörden och konsekvenserna av riksförsäkringsverkets 
tillsynsroll.

Vidare hade riksdagens ombudsmän (JO), som har tillsyn över dem som ut
övar offentlig verksamhet, konstaterat91 att de allmänna försäkringskassorna 
hade ett högt och ökande antal handläggningsfel i jämförelse med annan verk
samhet, vilket enligt JO innebar att den enskildes rättssäkerhet hade försäm
rats. Vidare framfördes av JO att anmälningarna angående socialförsäkring
arna ökat med 150 % under den senaste femårsperioden. Antalet anmälningar 
hos JO var 141 stycken för perioden den 1 juli 1990 till den 30 juni 1991. För 
perioden den 1 juli 1995 till den 30 juni 1996 var motsvarande antal 361. Öv-
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riga anmälningar som gjordes under motsvarande femårsperiod ökade med 
25 %.92

92. Se vidare om JO:s kritik i enskilda ärenden SOU 2001:47, En handläggningslag. Förfa
randet hos försäkringskassorna, s 243-254.

93. Prop 1997/98:41 s 77 f.
94. RAF 1997:1.
95. Prop 1995/96:22 och bet 1995/96:JuU7.
96. Se 20 kap 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.
97. Lag 1995:1686.

Enligt statens uppfattning låg det i riksförsäkringsverkets tillsynsansvar att 
vid behov vidta åtgärder så att förutsättningarna för en nationellt likformig 
och rättvis tillämpning av försäkringen vid försäkringskassorna säkerställdes. 
De försäkrade skulle behandlas lika, så att, som man uttryckte det, materiellt 
och formellt riktiga beslut fattades och regelsystemet tillämpades på samma 
sätt, oavsett var i Sverige den försäkrade bodde. Staten ansåg att denna del av 
riksförsäkringsverkets tillsynsverksamhet behövde stärkas och utvecklas. Om 
det vid riksförsäkringsverkets tillsyn framkom brister i tillämpningen och 
handläggningen, borde verket påtala detta för försäkringskassan, och ställa 
krav på att åtgärder vidtogs. Om så inte skedde, skulle verket påtala detta för 
regeringen. För att riksförsäkringsverket skulle kunna utöva tillsyn över de all
männa försäkringskassornas verksamhet hade försäkringskassan att lämna 
uppgifter enligt de föreskrifter som utfärdats av regeringen eller den myndig
het som regeringen bestämde.93 Staten framhöll avslutningsvis det väsentliga i 
att riksförsäkringsverket återgick till en tillsyn som rörde kassornas faktiska 
rättstillämpning. Riksförsäkringsverkets tillsyn skulle följaktligen innefatta 
kontroll i syfte att skapa likformighet och rättvisa i beslutsfattandet. Riksför
säkringsverket utgav i detta syfte administrativa föreskrifter om kvalitetssäk
ring och kvalitetskontroll av försäkrings- och bidragsärenden vid de allmänna 
försäkringskassorna.94

3.4.2.3 Ombudsmannafunktionen
I avdelning II kap 3 ovan har tvåpartsprocessen i de allmänna förvaltnings
domstolarna diskuterats.95 På socialförsäkringslagstiftningens område fanns 
ett något annorlunda utformat tvåpartssystem.96 Beslutsmyndighet var i första 
hand allmän försäkringskassa. Riksförsäkringsverket kunde överklaga såsom 
företrädare för det allmänna intresset. ! mål där en enskild part överklagade 
hos domstol bestämde riksförsäkringsverket om verket skulle vara part i må
let. Även om riksförsäkringsverket beslutade att inte vara part, fick domstolen 
förelägga verket att svara i målet, om det fanns särskilda skäl. Den omständig
heten att verket inte varit part i lägre domstolsinstans hindrade inte att verket 
kunde överklaga domstolens beslut. Om en enskild part överklagade till slut
instans, var verket alltid motpart.

De nya reglerna om tvåpartsprocessen97 medförde sålunda förändringar 
även vad gällde socialförsäkringsmålen. De allmänna försäkringskassorna fick
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till uppgift att föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt (se följande 
avsnitt). Enligt en ny reglering i lagen om allmän försäkring 20:12 andra styck
et fick riksförsäkringsverket möjlighet att överta kassornas uppgift som part i 
länsrätt och kammarrätt. Verket förde i enlighet med tidigare reglering det all
männas talan i slutinstansen, vilken efter den 1 juli 1995 var regeringsrätten. 
Det tillhörde inte vanligheten att verket övertog försäkringskassas uppgift att 
föra det allmännas talan i länsrätten. Verket inriktade sig på sådana fall som 
kommit till verkets kännedom och där det från prejudikatsynpunkt framstod 
som angeläget att ett mål fördes vidare till högre instans.

Allt sedan ombudsmannaenhetens tillkomst hade frågan med jämna mel
lanrum dykt upp, huruvida inte riksförsäkringsverket ”satt på för många sto
lar”.98 99 Frågan togs 2001 upp av utredningen om en översyn av processuella 
regler inom socialförsäkringen, m m." Utredningen hänvisade bl a till ett sam
manträffande 1999 som man hade med företrädare för bl a Handikapporga
nisationernas Samarbetsorgan (HSO). Från HSO:s sida hävdades att verket 
ibland i sin ”styrning av tillämpningen, genom exempelvis allmänna råd, inte 
endast dokumenterar gällande rätt utan själv tar initiativ till en förändring av 
rättsläget”. ”Man får intrycket att verket i vissa fall vill ligga steget före.” Vid 
sammanträffandet anfördes också att verket i sin ställning som part i proces
sen inte alltid var objektivt i sitt agerande eller i sin argumentation.

98. Se R Lavin, Gäst hos Försäkringsöverdomstolen, 1991, s 57 f. Enligt Lavin var den situ
ationen mest utmanande, att verket som part i ett konkret mål inför högsta instans skulle åberopa 
sina egna föreskrifter till nackdel för den försäkrade. Han diskuterade frågan om inte verkets 
ombudsmannaenhet borde brytas ut ur verket och bilda en egen myndighet.

99. SOU 2001:47, En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna, s 369 ff.
100. SOU 2001:47, s 373 ff och hänvisningen till prop 1996/97:63 s 91 f och prop 1997/ 

98:41 s 62.
101. Se ovan avsnitt 2.5.3 och 2.5.4.

I och med införandet av försäkringsrätterna som mellaninstans 1979 hade 
som ovan framkommit verkets funktion som beslutsfattande mellaninstans i 
enskilda fall upphört. Tillsyns- och ombudsmannafunktionerna kvarstod 
dock. Till tillsynsfunktionen hörde, som också tidigare framhållits, den viktiga 
normgivningsfunktionen. Partsfunktionen var det viktigaste innehållet i om- 
budsmannaverksamheten. Utredningen om en översyn av processuella regler 
inom socialförsäkringen kopplade dock partsfunktionen till ansvaret för 
normgivningen och framhöll att staten tidigare gjort denna koppling.100

Så var dock inte ursprungligen tanken utan tillsynen innefattande normgiv
ningen skulle hållas skild från ombuds- och partsfunktionerna. Detta fram
hölls som mycket viktigt, även om man redan från början kunde hysa berätti
gad misstro till att detta skulle låta sig göra.101 Att man enligt denna utredning 
inte längre ens formellt sökte upprätthålla denna distinktion visade att farhå
gorna besannats.

Visserligen framhöll ifrågavarande utredning att det åtminstone teoretiskt 
sett kunde skapas bättre förutsättningar för en allsidig belysning av målen, om 
verkets processfunktion bröts ut till en särskild myndighet. Om man bortsåg 
från det kostnadskrävande i ett sådant arrangemang, skulle det allmännas fö-
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reträdare utåt framstå som mer självständig än en tjänsteman som var direkt 
inlemmad i verkets organisation. Det måste dock enligt utredningen ifrågasät
tas, om så mycket var vunnet med en nyordning på området. Man gjorde föl
jande något förvånande uttalande:

"enligt nuvarande arbetsordning för RFV ombesörjs processfunktionen av en sär
skild ombudsenhet, vilken är placerad inom verkets juridiska avdelning. På denna 
avdelning ankommer också den rättsliga utformningen av föreskrifter och allmänna 
råd. Uppgiften i fråga är emellertid förlagd till den särskilda lagenheten inom avdel
ningen. Uppdelningen mellan enheterna speglar en medvetenhet om behovet av att 
hålla processföringen skild från andra uppgifter inom verket. Det finns inte heller 
några konkreta belägg för att RFV:s företrädare i socialförsäkringsmål inte skulle 
föra det allmännas talan på ett självständigt sätt eller exempelvis hävda en stånd
punkt som står i strid med statsmakternas avsikter med förefintlig lagreglering.”'02

I avdelning II kap 3 ovan har framhållits att tvåpartsprocessen medförde en 
försvagning av officialprincipen. Den enskilde måste nu som part vara mer 
aktiv själv. 1 och med att några förbättringar inte skett när det gällde möjlig
heterna att erhålla rättshjälp vid förvaltningsrättsskipning, hade den enskilde 
en många gånger utsatt position. Utredningen visade föga förståelse för detta 
och menade att det inte fanns några nämnvärda styrkeskillnader vad gällde 
rättsliga positioner för riksförsäkringsverket å ena sidan och den enskilda 
parten å andra sidan. När fråga uppkom om riksförsäkringsverket utnyttjade 
sin ställning som normgivare, ställde sig utredningen mycket avvaktande. Att 
en påtaglig risk skulle kunna finnas, att verkets ståndpunkt baserad på de 
egna allmänna råden skulle väga tyngre än de argument som en enskild fram
förde, var man tveksam till, och utredningen hänvisade till att besvarandet av 
tolkningsfrågan ankom på domstolen. Men för en domstol var klara och tyd
liga argument mycket centrala, vilket givetvis verket med sin insikt i försäk
ringen hade mycket större möjligheter att framlägga än en enskild försäkrad 
hade.

Utredningen hänvisade också till att verkets rekommendationer kunde vara 
av två slag, dels de som stod i överensstämmelse med lydelsen av och ändamå
let med den aktuella lagstiftningen, dels de som i ett eller annat avseende avvek 
härifrån.102 103 Utredningen argumenterade på följande sätt.104

102. SOU 2001:47 s 376.
103. Jag går inte in på frågan vilka konstitutionella konsekvenser en föreskrift av riksförsäk

ringsverket får, vilken avviker från lagstiftningen. Jag hänvisar till vad jag sagt härom i avsnitt 
2.53.2.

104. SOU 2001:47 s 376.

”Om RFV i det förra av de två nu nämnda alternativen i sin processföring hänför 
sig till rekommendationerna synes detta vara i allo följdriktigt. Även om den förfäk
tade tolkningen är till nackdel för den enskilde, skulle ett annat ställningstagande 
från verkets sida kunna uppfattas som om de allmänna råden inte tillmättes något 
egentligt värde. Detta står knappast i överensstämmelse med statsmakternas önskan 
att RFV skall som normgivare verka för en likformig och rättvis tillämpning av lag
stiftningen. En annan sak är, att råden oavsett deras innehåll inte är bindande för 
domstolen i det enskilda målet.



368 Avdelning III Närrätten och försäkringsskydd vid sjukdom ...

Vad gäller det senare av de nyss nämnda två alternativen ställer sig saken annor
lunda. Skulle råden inte spegla lagstiftarens uppfattning, bör i objektivitetens intres
se den som på verkets vägnar för det allmännas talan undvika att åberopa 
rekommendationerna. Skulle verkets företrädare trots det göra detta, torde det inte 
sällan kunna förväntas att den enskilda motparten slår ner på den bristande över
ensstämmelsen mellan lagstiftarens avsikter och verkets i råden rekommenderade 
uttolkning. Även om den enskilda parten är passiv, innefattar domstolens funktion 
i sammanhanget en garanti för att målet blir allsidigt och opartiskt prövat."

De slutsatser utredningen drog visade på bristande inlevelseförmåga i den för
säkrades rättsliga ställning i förvaltningsprocessen. De farhågor om förvalt- 
ningsprocessen inför 2000-talet som R Lavin uttryckte i början av 1990- 
talet105 har fortfarande samma relevans. Om 1991 års domstolsutredning106 
skrev Lavin att den kommit mycket långt från den krassa verkligheten och att 
den har tecknat en skenbart idyllisk bild av förvaltningsprocessen. Detta om
döme har samma berättigande vad gäller utredningen om en översyn av pro- 
cessuella regler inom socialförsäkringen, m m.107

105. FT 1992, s 450 ff.
106. SOU 1991:106.
107. SOU 2001:47.
108. Prop 1987/88:100 bilaga 4, s 79.
109. Prop 1990/91:80.
110. Prop 1990/91:80 s 38 ff.
111. Prop 1990/91:80 s 40.

3.4.3 Domstolarna

3.4.3.1 Ny underinstansordning i socialförsäkringsmål
I 1988 års budgetproposition anmälde dåvarande justitieministern i samband 
med att justitiedepartementet övertog ansvaret för försäkringsdomstolarna 
från socialdepartementet att det fanns anledning att överväga frågor om för- 
säkringsdomstolarnas arbetsformer och organisation.108 Efter ett tämligen 
omfattande utredande kom förslag om en ny instansordning och organisation 
för rättsskipningen i socialförsäkringsmål.109 Utgångspunkten för föränd- 
ringsförslagen var att en kraftigt ökad måltillströmning ledde till allt längre 
handläggningstider i försäkringsrätterna samtidigt som dessa domstolar hade 
svårigheter att möta det ökande målantalet genom nyanställningar av jurister. 
Balansen av oavgjorda mål hade under år 1990 ökat från ca 10 800 till 13 200 
mål. Vidare fanns i organisationen betydande svårigheter att rekrytera och be
hålla domare och föredragande. Riksdagen hade 1990 fattat ett principbeslut 
rörande rättsskipningen i socialförsäkringsmål innefattande att kammarrätt 
skulle utgöra första instans. Detta ändrades så att länsrätt fördes in som första 
instans före kammarrätten och försäkringsöverdomstolen.110 Skälen härtill var 
förutom kostnadsskäl även domstolsstrukturella skäl samt möjligheterna till 
en snabb handläggning. Även domarutbildningsskäl var av betydelse.111
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Socialförsäkringsmål som överklagades från allmän försäkringskassa kom 
alltså att handläggas av länsrätt. Samtliga länsrätter blev behöriga att döma i 
sådana mål. Kammarrätternas domkretsar för socialförsäkringsmål blev de
samma som de som gällde för andra mål. Kammarrättens i Göteborg och kam
marrättens i Jönköping domkretsar justerades. Inga ändringar gjordes i läns
rätternas domkretsar och lokalisering eller, i detta läge, beträffande försäk- 
ringsöverdomstolens ställning.

Flera remissinstanser hade invänt att instanskedjan enligt den föreslagna 
ordningen blev för lång. De hade därför förordat att försäkringsöverdomsto- 
len gjordes till en renodlad prejudikatinstans. Från några remissinstanser ifrå
gasattes också länsrätternas kompetens att i sin dåvarande normalsamman
sättning pröva socialförsäkringsmålen. Riksrevisionsverket hade uttalat farhå
gor för att en ökad splittring av praxis kunde bii följden av att samtliga 
länsrätter fick döma i socialförsäkringsmål. Mot detta invände departements
chefen och framhöll att man uppnådde betydande fördelar, om länsrätt blev 
första domstolsinstans för socialförsäkringsrättsskipningen. Länsrätten skulle 
döma i socialförsäkringsmål i sin normala sammansättning. Det fanns då inga 
bärande skäl att koncentrera länsrättsprövningen i dessa mål till vissa domsto
lar, särskilt om kvaliteten i rättsskipningen redan från början kunde hållas på 
en hög nivå genom lämpliga övergångsarrangemang. Genom att sprida målen 
åstadkom man i stället en flexibel organisation med större närhet till den rätts- 
sökande allmänheten. Spreds målen till samtliga länsrätter, blev dessutom för
utsättningarna bättre för korta handläggningstider.

I det tidigare nämnda principbeslutet angavs beträffande försäkringsöver- 
domstolen att det först efter en utvärdering av integreringen fanns skäl att 
överväga frågorna om domstolens ställning. Departementschefen framhöll att 
de föreslagna ändringarna på sikt högst väsentligt skulle komma att påverka 
måltillflödet till domstolen. Det fanns emellertid inte heller med den nu nämn
da utgångspunkten anledning att frångå vad som angavs i principbeslutet, dvs 
att en utvärdering borde ske, innan man övervägde vilken ställning försäk- 
ringsöverdomstolen skulle ha i framtiden.

Sedan den 1 juli 1991 överklagades följaktligen en försäkringskassas beslut 
i socialförsäkringsärenden till länsrätt.1,2 Länsrätts avgöranden överklagades 
till kammarrätt. Fram till den 1 juli 1995 överklagades kammarrätts avgöran
den i socialförsäkringsmål till försäkringsöverdomstolen.112 113

112. Prop 1990/91:80, bet 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216.
113. Prop 1992/93:215, bet 1992/93:JuU33, rskr 1992/93:372.

När socialförsäkringsmålen tillfördes länsrätter och kammarrätter var det 
en helt ny måltyp för dessa domstolar. Både länsrätterna och kammarrätterna 
tillägnade sig så småningom en god kompetens och erfarenhet på socialförsäk
ringsområdet. Detta hade naturligtvis underlättats av att de flesta domarna i 
de nedlagda försäkringsrätterna kom att tjänstgöra i länsrätt eller kammarrätt.

En konsekvens av reformeringen av domstolsprövningen av socialförsäk
ringsmålen var att instanskedjan hade förlängts med en instans. Enligt statens
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mening borde det därför ställas krav på prövningstillstånd i socialförsäkrings- 
mål i ledet länsrätt-kammarrätt. Prövningstillstånd infördes följaktligen den 
1 juli 1995 i socialförsäkringsmål.

I kammarrätt förekom medverkan av nämndemän i mål om socialförsäk
ring liksom i mål som rörde tvångsomhändertagande av personer samt i mål 
om verkställighet enligt 21 kap föräldrabalken. Regeringen menade att social- 
försäkringsmålen hade större likhet med biståndsmålen enligt socialtjänstla
gen, där lekmannamedverkan inte förekom än med de mål där sådan medver
kan förekom. Nämndemannamedverkan i kammarrätt i socialförsäkringsmål 
upphörde fr o m den 1 juli 1995.

3.4.3.2 Regeringsrätten som slutinstans i social
försäkringsmål

Allt sedan senare delen av 1980-talet hade måltillströmningen till försäkrings- 
överdomstolen varit mycket stor, varför balanserna i domstolen uppgick till ca 
4 700 mål vid ingången av år 1993. År 1987 inkom omkring 1 800 mål. För 
år 1992 uppgick antalet till 2 928. Antalet socialförsäkringsmål som hade prö
vats enligt den nya instansordningen av såväl länsrätt som kammarrätt upp
gick till 218. Under år 1992 inkom till länsrätterna 14 544 mål. Det innebar 
en ökning med ca 280 % jämfört med antalet inkomna mål år 1987 i försäk
ringsrätterna. Till kammarrätterna inkom 2 463 mål år 1992. Samtidigt över
tog de ca 6 700 oavgjorda mål från försäkringsrätterna. Det fanns således inga 
tecken på avmattning vad gällde antalet inkomna socialförsäkringsmål i dom
stolarna.1 14

Overklagandefrekvensen från försäkringsrätterna till försäkringsöver- 
domstolen låg år 1991 på 34 %. Den sammanvägda överklagandefrekvensen 
från försäkringsrätterna och kammarrätterna uppgick år 1992 till 40 %. Pa
rallellt med den stigande överklagandefrekvensen hade dels andelen mål i vil
ka prövningstillstånd inte beviljats ökat, dels ändringsfrekvensen i mål som 
prövats sjunkit i försäkringsöverdomstolen. Andelen mål i vilka prövnings
tillstånd inte beviljades var 55 % år 1989. År 1992 hade den ökat till 73 %. 
Av det totala antalet avgjorda mål uppgick ändringsfrekvensen år 1989 till 
24 %, 1990 till 13 %, 1991 till 9 % och 1992 till 7 %. Ändringsfrekvensen i 
de 732 mål som prövades i sak år 1990 uppgick till 51 % och i de 646 mål 
som prövades i sak år 1991 till 38 %. I de 678 mål som prövades i sak år 
1992, varav knappt hälften härrörde från arbetsmarknadsstyrelsen, uppgick 
ändringsfrekvensen till 31 %. Siffrorna tydde på att rättsläget hade stabilise
rat sig.114 115

114. Prop 1992/93:215 s 14.
115. Prop 1992/93:215 s 14.

För att få ett socialförsäkringsmål prövat i försäkringsöverdomstolen kräv
des prövningstillstånd. Som framgått tidigare meddelades prövningstillstånd 
om det var av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövades, s k pre-
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judikatdispens, eller om det förelåg synnerliga skäl att pröva talan, s k extra
ordinär dispens. Domstolen skulle dock alltid meddela prövningstillstånd, om 
domstolen ansåg att det fanns anledning att ändra på underinstansens slut, s k 
ändringsdispens.

Den nya instansordningen för rättsskipningen i socialförsäkringsmål, som 
infördes den 1 juli 1991 innebar sålunda att socialförsäkringsmål överklaga
des från allmän försäkringskassa till länsrätt och därifrån till kammarrätt samt 
till försäkringsöverdomstolen som slutinstans. I förarbetena påtalades att det 
inte var rimligt med en instansordning där en förvaltningsmyndighets beslut 
kunde överprövas av tre domstolar samtidigt som den högsta instansen också 
handlade andra mål än sådana som hade värde för prejudikatbildningen. Ef
fekten blev också den att mycket lång tid hann gå, innan de försäkrade fick ett 
slutligt besked. I åtskilliga mål kunde detta vara mycket otillfredsställande 
från exempelvis rehabiliteringssynpunkt.

Dömandet i första domstolsinstans i socialförsäkringsmål hade spritts på 
24 länsrätter. Det var därför angeläget att det fanns en stadgad praxis inom 
socialförsäkringsområdet. Den bästa vägen att skapa garantier för detta var 
enligt departementschefen116 att den högsta instansen blev en renodlad preju
dikatinstans. Det var också angeläget att den processordning som tillämpades 
i olika typer av förvaltningsmål var likartad.

116. Prop 1992/93:215 s 15.
117. Bet 1977/78:SfU15.

Departementschefen menade att försäkringsöverdomstolen borde läggas 
ned och domstolens uppgifter föras över till regeringsrätten. Som skäl härför 
gick man tillbaka til! vad som hade diskuterats år 1979 vid införandet av för- 
säkringsdomstolarna. Då hade frågan prövats om inte besvärsorganisationen 
inom socialförsäkringen i stället borde knytas till de allmänna förvaltnings
domstolarna.117 Till stöd för en sådan ordning anfördes bl a att nya special
domstolar borde inrättas endast om mycket starka skäl talade för det. Social- 
försäkringsutskottet tog emellertid avstånd från tanken under hänvisning till 
att socialförsäkringsärendena var en relativt enhetlig grupp av ärenden som 
rörde den enskildes behov av stöd i olika situationer och att kravet på snabb 
handläggning därför var särskilt framträdande. Det anfördes också att den på
gående differentieringen av socialförsäkringsförmånerna medfört att ärende
prövningen blivit svårare. Utskottet underströk dock samtidigt, att ställnings
tagandet inte hindrade att man i en framtid kunde överväga att integrera för- 
säkringsdomstolarna med de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Andra skäl till att försäkringsöverdomstolen borde upphöra var att för
säkringsrätterna redan upphört och deras mål gått över till de allmänna för
valtningsdomstolarna. Det borde endast finnas en slutinstans inom förvalt- 
ningsrättsskipningen, nämligen regeringsrätten, som redan prövade frågor 
om resning och återställande av försutten tid i fråga om mål där försäkrings- 
domstolen var högsta instans. Ett annat skäl, som var tungt vägande, var att 
om ändringsdispensen avskaffades, vilket var nödvändigt för att skapa un-
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derlag för en god prejudikatbildning, målen skulle bli för få för att motivera 
en särskild domstol. Även från utbildnings- och rekryteringssynpunkt var det 
en nackdel med en specialdomstol. Detta hade visat sig inte minst beträffande 
försäkringsrätternas, men också beträffande försäkringsöverdomstolens möj
ligheter att rekrytera föredragande.118 Det enda verkligt bärande skälet att 
eventuellt bibehålla försäkringsöverdomstolen var den särskilda sammansätt
ning som domstolen hade. Men i och med att ändringsdispensen skulle slo
pas, minskade i motsvarande mån skälen för att icke lagfarna ledamöter del
tog i avgörandena, eftersom prövningen kom att bli mer inriktad på rättsfrå
gor.119

118. Prop 1992/93:215$ 16.
119. Prop 1992/93:215$ 18.
120. I SOU 2000:121 föreslogs dock att sjukförsäkringen gavs en mer försäkringsmässig 

utformning och att den organiserades fristående utanför den statliga budgeten. Se s 157 ff.

Den 1 juli 1995 avskaffades försäkringsöverdomstolen och regeringsrätten 
blev högsta instans i socialförsäkringsmål.

3.4.4 Finansieringsaktörerna
Någon radikal förändring av finansieringsformerna för sjukförsäkringssyste
met under 1990-talets dubbla tryck av ökande utgifter och vikande inkomster 
skedde inte. Ett fonderai system av det slag som pensionsreservsystemet repre
senterade diskuterades inte på allvar när det gällde sjukförsäkringen.120 Reak
tionen på det försämrade statsfinansiella läget under 1990-talets första hälft 
var som framgått i hög utsträckning att sänka kostnaderna, även om egenav
gifter som finansieringskälla för socialförsäkringssystemet ökade i betydelse 
under 1990-talet.

Sjuk- och föräldraförsäkringarna hade gemensam finansiering fram till 
1999. Finansieringen bestod av statsbidrag (15 % av kostnaderna fram till 
1995, därefter eventuella underskott), sjukförsäkringsavgifter från arbetsgiva
re samt egenavgifter (under perioden 1994 till 1997). En viktig del i finansie
ringen av sjukförsäkringen var också den sjuklöneperiod, betald av arbetsgi
varna, som infördes 1992. Fram till 1991 fanns en sjukförsäkringsfond, som 
bl a hade till syfte att utgöra en reserv vid tillfälliga påfrestningar på försäk
ringens finanser. Återföring från eller insättning till fonden bestämdes av re
geringen. Efter regleringen av 1981 års överskott gjordes inga nya avsättningar 
till sjukförsäkringsfonden. Sjukförsäkringsfondens storlek var 1991 4,9 mil
jarder kr, vilket belopp överfördes till statsbudgeten, så att fonden efter detta 
blev nollställd och i praktiken avvecklades.

Sjuk- och föräldraförsäkringarna gick med stora överskott under i stort sett 
hela 1990-talet. Sedan en av arbetsgivarna betald föräldraförsäkringsavgift in
förts 1999, och finansieringen av sjuk- och föräldraförsäkringarna därmed i 
praktiken skilts åt, hade sjukförsäkringen uppvisat stora avgiftsunderskott. 
Avgiftsunderskottet var år 1999 nästan 8 000 miljoner kr. År 2000 var av- 
giftsunderskottet ca 5 000 miljoner kr. Som ett led i att komma till rätta med
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dessa avgiftsunderskott höjdes arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen, från
7.5 % 1999 till 8,5 % år 2000 och till 8,8 % år 2001.121

En ökad betydelse av egenavgifter uppfattades som en tydligare koppling 
mellan avgifter och förmåner i sjukförsäkringssystemet. För många hade fi
nansieringen av välfärdsförmånerna stor betydelse för legitimiteten. Jag har i 
avdelning II och III talat om egenavgifternas minskade betydelse. För såväl en
skilda försäkrade som för beslutsfattare var det givetvis en fördel att kunna 
peka på en tydligare koppling mellan avgifter och förmåner. För sjukförsäk
ringens vidkommande upphörde dock denna koppling helt genom att egenav
gifterna upphörde år 1997 och genom att den s k sjukförsäkringsfonden för
svann under 1990-talet. Sjukförsäkringen finansierades därefter direkt via 
statsbudgeten. Den direkta ekonomiska betydelsen av sjukförsäkringsfonden 
var aldrig stor. Det var aldrig fråga om ett fonderai system av det slag som det 
nu förefintliga premiereservsystemet. I ett dylikt system blir kopplingen mellan 
avgifter och förmåner mycket tydlig.

Förändringar i existerande finansieringssystem hade otvivelaktigt en myck
et viktig inverkan på människors uppfattning av vad de ansåg vara en rättvis 
och rimlig fördelning av välfärdsnyttigheter. Olika finansieringslösningar fick 
också en faktisk påverkan, exempelvis på inkomstfördelningen.

3.4.5 Sammanfattning
De krav som framför allt ställdes på handläggningen av sjukpenning- och för
äldraförsäkringarna var att säkerställa likformighet samtidigt som krav på 
snabbhet och effektivitet i hanteringen tillgodosågs. För detta fordrades en väl 
fungerande organisation. De allmänna försäkringskassorna utgjorde basen i 
denna organisation. Riksförsäkringsverket var redan i och med tillkomsten av 
lagen om allmän försäkring 1962 ålagt att tillse att rättstillämpningen blev lik
formig och rättvis. Genom en förändring år 1996 av 18 kap i lagen om allmän 
försäkring ålades även försäkringskassorna att säkerställa likformighet och 
kvalitet i handläggningen. Kassans styrelse fick ansvar för att verksamheten 
bedrevs författningsenligt, effektivt och i överensstämmelse med syftet med 
verksamheten. Regleringen avsåg att tydliggöra och särskilja försäkringskas
sans roll i förhållande till riksförsäkringsverkets roll. Genom den nya regle
ringen av 18 kap ålades försäkringskassorna ett självständigt ansvar i förhål
lande till verket.

Några år tidigare hade riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas 
roller i rättsutvecklingsprocessen undersökts av den s k FAS 90-utredningen. 
Den rapporten hade givit vid handen att samordningen mellan verkets norm- 
givningsmakt och försäkringskassornas tillämpningsansvar lämnade mycket i 
övrigt att önska. Även verkets rådgivande uttrycksmedel uppfattades av verket 
självt som viktiga och centrala för kassorna att efterfölja. Rapporten visade att 
verket uppfattade sin roll vara att tolka de domar som verket menade ha be-

121. SOU 2001:57 s 34 f.
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tydelse för rättstillämpningen. Kassornas centralkontor menade däremot att 
de hade ansvar för den materiella rättstillämpningen. Detta ledde till spänning 
mellan verket och kassorna vad avsåg rättsutvecklingen på socialförsäkrings
området. Till en del löstes denna spänning upp genom revideringen av 18 kap 
i lagen om allmän försäkring.

Riksrevisionsverket gjorde ungefär samtidigt (1996) som förändringarna i 
18 kap genomfördes en effektivitetsrevision. Som en följd av den slog rege
ringen fast att riksförsäkringsverket skulle återgå till en tillsyn som rörde 
kassornas faktiska rättstillämpning och kontrollera denna i syfte att skapa lik
formighet och rättvisa. Verket utfärdade en administrativ föreskrift härom.

När reglerna om tvåpartsprocess i de allmänna förvaltningsdomstolarna in
fördes fick försäkringskassorna till uppgift att föra det allmännas talan. Verket 
kunde överta denna uppgift om verket önskade vara part. Liksom tidigare för
de verket alltid det allmännas talan i slutinstansen. Denna verkets ombuds- 
mannafunktion medförde att i kombination med verkets tillsyns- och norm- 
givningsfunktioner frågan uppkom om verkets funktioner var för många och 
delvis motstridiga. En utredning som hade till syfte att göra en översyn av de 
processuella reglerna inom socialförsäkringen uppmärksammade denna fråga 
(2001). Även om man tidigare sökt hålla tillsynen och normgivningen skild 
från ombuds- och partsfunktionerna, kopplade denna utredning partsfunktio- 
nen till ansvaret för normgivningen och visade härmed att farhågorna om svå
righeter att hålla isär tillsyn och normgivning från ombuds- och partsfunktio- 
ner besannats.

Frågan kopplades också till tvåpartsprocessens försvagning av officialprin- 
cipen. Den ifrågavarande utredningen såg ingen risk med att verket utnyttjade 
sin ställning som normgivare och att verkets ståndpunkter baserade på de egna 
allmänna råden skulle komma att väga tyngre än de argument den enskilde 
försäkrade framförde. Författarens mening är att denna risk måste betecknas 
som uppenbar.

Under 1990-talet infördes en ny instansordning i socialförsäkringsmål. 
Ärenden som överklagades från försäkringskassa kom fr o m 1 juli 1991 att 
handläggas av länsrätt. Dessa kunde sedan överklagas till kammarrätt och 
därifrån till regeringsrätten efter den 1 juli 1995. Socialförsäkringsmålen var 
då en helt ny typ av mål för dessa domstolar. Skälen till att försäkringsdom- 
stolarna upphörde var både besparings- och domstolsstrukturella hänsyn samt 
önskan att skapa underlag för en god prejudikatbildning.

Sjuk- och föräldraförsäkringarna, som finansierades med statsbidrag, av
gifter från arbetsgivare och egenavgifter, gick med stora överskott under större 
delen av 1990-talet, men i slutet av decenniet var avgiftsunderskottet för sjuk
försäkringen mycket stort, vilket lett till höjningar av arbetsgivaravgiften. I 
början av 90-talet upphörde sjukförsäkringsfonden och fondens medel över
fördes till statsbudgeten. Mot slutet av 90-talet kom sjukförsäkringen att fi
nansieras direkt via statsbudgeten.
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1 Vårdbehov under 1950- och 
60-talen

1.1 Inledning
Abraham Maslow har i artikeln A Theory of Human Motivation1 utvecklat ett 
hierarkiskt system för att klassificera olika typer av behov. Behov som i första 
hand kräver tillfredsställelse är de som säkerställer överlevnad, såsom mat och 
dryck, dvs behov av fysiologisk natur. Därefter kommer behov av trygghet. 
Denna trygghet är av både ekonomisk, fysisk och socialpsykologisk natur. 
Ovan har behov av ekonomisk trygghet diskuterats dels som ett behovsprövat 
försörjningsstöd, dels som en kompensation för ett inkomstbortfall. Nedan 
skall behovet av fysisk, i betydelsen medicinsk, trygghet beaktas. Behovet av 
en dylik medicinsk trygghet är enligt Maslow lika viktigt som behovet av eko
nomisk trygghet. Delvis överlappar de varandra. Att vara fysiskt och psykiskt 
frisk är i de allra flesta fall nödvändiga förutsättningar för att kunna försörja 
sig och därigenom tillfredsställa behovet av ekonomisk trygghet. Ekonomisk 
trygghet är också i många fall en förutsättning för att skapa fysisk trygghet.

Nedan skall statens syn på den enskildes möjligheter att erhålla medicinsk 
vård och behandling undersökas från liknande utgångspunkter som ovan möj
ligheterna till fattigvård eller socialhjälp respektive sjukpenning eller moder- 
skapspenning har diskuterats. Det innebär att den rättsliga strukturen på den 
medicinska vården skall analyseras, de rättsliga aktörer som är involverade i 
vården skall undersökas liksom finansieringen av densamma och sist men inte 
minst, statens roll antingen den är vårdgivarens, finansiärens, tillsynshavarens 
m m.

1.2 Utvecklingen av hälso- och sjukvården
Organiserad vårdverksamhet har förekommit långt tillbaka i människans his
toria. Den har dock inte varit organiserad som hälso- och sjukvård. Från med
eltiden och framåt bedrevs den som ett utbjudande av tjänster på kommersiell 
och humanitär basis och reglerades endast genom föreskrifter i form av 
skråprivilegier. Vid sidan av skråprivilegierna fanns andra regler, bl a kyrko- 
lagstiftningen, som förbjöd visst slags trolldom och helbrägdagörelse. Viss hel- 
brägdagörelse var dock tillåten inom kyrkans och religionens ram. Så små-

1. Psychological Review (1943:50).
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ningom blev en enligt modernt synsätt mer vetenskapligt grundad medicin 
övervägande. Skydds- och kontrollfunktionen, som fanns redan i de tidigare 
reglerna, fick den utformning den haft under det senaste halvseklet med tillsyn 
av centrala ämbetsverk, behörighetsreglering, organisationsreglering osv.

Under 1930-talet påbörjades nämligen en förändring av hälso- och sjukvår
den som dock tog ordentlig fart först efter andra världskriget. Genom 1928 års 
lagstiftning hade landstingskommunerna ålagts den vårdskyldighet - att om
besörja sluten vård om ingen annan drog försorg därom - som ännu gäller. 1 § 
i 1928 års sjukhuslag hade följande lydelse.

Landsting, så ock stad, som ej deltager i landsting, åligger att för dem, som hava sin 
vistelseort eller hemort inom landstingsområdet eller staden, ombesörja anstaltsvård 
för sjukdom, skada och kroppsfel, i den mån icke annan drager försorg om sådan vård. 
I enahanda omfattning bör landsting liksom stad, som nyss nämnts, ombesörja an
staltsvård vid barnsbörd.

Vård, som ovan avses, må ock ombesörjas av kommun, vilken deltager i landsting.
Vad i denna lag finnes stadgat skall icke gälla anstaltsvård, varom föreskrifter finnas 

meddelade i epidemilagen, ej heller anstaltsvård för sinnessjuka, sinnesslöa, fallande
sjuka, kroniskt kroppssjuka eller konvalescenter.

Undantagen i det tredje stycket kom efter hand att försvinna, i och med att de 
där anförda områdena vid olika tillfällen under 1940- och 50-talen kom att 
underställas landstingskommunernas vårdansvar. De fanns dock kvar i 1940 
års sjukhuslag.

Statens sjukvårdskommitté tog i sitt betänkande år 1934 om den slutna 
kroppssjukvården klart ställning för principen om ett centrallasarett med spe
cialiserad vård i varje landstingskommun (först medicin och kirurgi och sedan 
övriga specialiteter). Utvecklingen gick därefter snabbt, framför allt under 
1950- och 1960-talen. Oppenvårdsverksamheten vid sjukhusens mottagning
ar, till en början som läkarens privata verksamhet, fick efter hand mycket stor 
omfattning. Genom 1959 års sjukhuslag, till vilken återkommes i åtskilliga 
sammanhang nedan, överfördes ansvaret för all öppen vård vid sjukhusen till 
sjukvårdshuvudmännen.

Distriktsvården (distriktssköterskorna) fick genom statsbidragsbestämmel- 
ser år 1935 uteslutande landstingskommunalt huvudmannaskap. Kåren av di
striktssköterskor mångdubblades snabbt härefter. Motsvarande reglering för 
distriktsbarnmorskorna kom år 1938.

I början av 1950-talet omfattade hälso- och sjukvården allmän hälsovård 
(sanitetsväsen), öppen hälso- och sjukvård och sluten sjukvård. Den öppna 
hälso- och sjukvården bestod av allmän vård (tjänsteläkare och distriktsskö
terskor), öppen förlossningsvård (distriktsbarnmorskor), hälsoövervakning av 
blivande mödrar, spädbarn och småbarn (förebyggande mödra- och barna
vård), skolhälsovård, tuberkulosdispensärer, folktandvård och annan social 
tandvård, psykisk rådgivning och hjälpverksamhet samt sexualrådgivning. 
Den slutna sjukvården bestod av allmänna kroppssjukhus (lasarett och sjuk
stugor), epidemivårdanstalter, tuberkulossjukhus (sanatorier), sinnessjukhus,
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anstalter för kroniskt sjuka, förlossningsanstalter, vanföreanstalter samt 
kustsanatorier.2

Nu nämnda uppgifter var fördelade mellan primärkommunerna, lands
tingskommunerna och staten. Sex av de största städerna stod utanför lands
tingskommunerna och hade i detta liksom i andra hänseenden både primär- 
och sekundärkommunernas uppgifter. Primärkommunerna hade främst att 
svara för tillsynen av de allmänna sanitära förhållandena och att i egenskap av 
skoldistrikt anordna skolhälsovård.

Primärkommunerna hade dessutom på många håll varit tvungna att ombe
sörja hälso- och sjukvårdsuppgifter, som egentligen hörde till landstingskom
munernas eller statens verksamhetsområde, men som där inte blivit tillräckligt 
tillgodosedda. Särskilt hade kommunerna på sina ålderdomshem eller på an
dra anstalter i stor omfattning fått ta vård om sinnessjuka och kroniskt sjuka. 
Genom riksdagsbeslut år 1950 och 1951 kom emellertid kommunernas befatt
ning med dessa vårduppgifter att upphöra, sedan sjukvården utbyggts tillräck
ligt. Flertalet större städer och andra tätorter bedrev dock på eget initiativ öp
pen hälso- och sjukvård genom kommunalanställda tjänsteläkare samt stads-, 
köpings- och municipalläkare.

Landstingskommunerna svarade för största delen av såväl hälsoövervak- 
ningen som den slutna sjukvården i fråga om kroppssjukdomar och därjämte 
för en viss del av den psykiatriska vården. Landstingskommunerna var sålun
da huvudmän för distriktssköterskorna, distriktsbarnmorskorna, den förebyg
gande mödra- och barnavården, dispensärerna, folktandvården, lasaretten och 
sjukstugorna, epidemisjukhusen och sanatorierna, kronikeranstalterna, den 
psykiska vården av barn och ungdom samt vården av lättskötta sinnessjuka 
och psykiskt efterblivna.

Staten var själv huvudman för provinsialläkarväsendet och de akademiska 
undervisningssjukhusen samt för den öppna och slutna sinnessjukvården med 
vissa undantag. Till den statliga sjukvården hörde vidare folkpensioneringens 
anstalter för invalider och den militära hälso- och sjukvården.

Den administrativa ledningen (se nedan) av kommunernas, landstingskom
munernas och statens hälso- och sjukvårdande verksamhet var ordnad så att i 
kommunerna var hälsovårdsnämnden det centrala organet för tillsynen av de 
allmänna sanitära förhållandena. I några av de städer som stod utanför lands
tingskommunerna hade en kommunal sjukhusdirektion eller sjukhusstyrelse 
hand om såväl den öppna som den slutna sjukvården. I de landstingskommu- 
nala områdena låg ledningen av hälso- och sjukvårdsuppgifterna antingen hos 
ett gemensamt beredningsutskott för såväl hälsovård som sjukvård eller hos ett 
särskilt beredningsutskott för vartdera av de nämnda verksamhetsområdena. 
Dessutom fanns i varje landstingskommunalt område en barnmorskestyrelse 
för barnmorskeväsendet. Den centrala ledningen av och tillsynen över såväl 
statens civila sjukvårdande verksamhet som kommunernas, landstingskommu
nernas och enskildas hälso- och sjukvård utövades av Medicinalstyrelsen.

2. Socialsverige. Utg av Socialstyrelsen 1956, s 310 ff.
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1.3 Vårdtagaren

1.3.1 Allmänt om vårdtagaren
Redan inledningsvis kan slås fast att den rättsliga regleringen under 1950-70 
rörande svensk hälso- och sjukvård saknade regler som hade vårdtagaren eller 
patienten som adressat. För att kunna förklara den struktur och det innehåll 
som den hälso- och sjukvårdsrättsliga regleringen kom att erhålla under åren 
1950-70 måste man gå tillbaka i tiden till senare delen av 1800-talet. År 1864, 
två år efter tillkomsten av landstingskommunerna, skapades en instruktion för 
lasarettsdirektioner. Denna instruktion befäste riktlinjerna för lasarettens 
struktur tio till tjugo år innan modern naturvetenskaplig medicin började till- 
lämpas. De organisatoriska traditionerna var de primära och inte moderna ve
tenskapliga rön eller nya hälso- och sjukvårdspolitiska ideologier.3 Men en 
viss social påverkan skedde dock.

3. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 301.
4. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 301 f.
5. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 339.

”Sett utifrån vårdinstitutionernas liv, så kan också penningekonomins allt fastare 
grepp över dagligt liv, betraktas som en viktig förändrande faktor. Den interna upp
delningen mellan ’anställda’ och ’intagna’ utkristalliserades på ett tydligare sätt. 
Objektsynen på patienten fick därmed ett ytterligare tillskott till det förtingligande, 
som sedan gammalt hade sina rötter i både patriarkaliska synsätt och i sorteringen 
av klienterna efter reparerbarhet. I och med penningekonomins genomslag, så mins
kade behovet av och förutsättningarna för de omhändertagnas deltagande som 
hjälpredor i institutionernas verksamhet. Ställt på sin spets kan man uttrycka detta 
som en indelning på omsorgens abstraktisering: Från att ha varit en påtvingad livs
form i jordbrukssamhällets utkant, så förvandlades omsorgen till sin form och kom 
stegvis att alltmer likna ett förment neutralt utbyte av varor och tjänster på en mark
nad. Men institutionernas verksamhetsavgränsningar och kontrollförhållanden 
stod kvar. ’Neutraliseringen’ av kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare blev i 
detta sammanhang till en faktor, som understödde patientens passivitet. Den soci
ala distansen mellan vårdare och ’förmånsmottagare’ permanentades. ”4

Uppdelningen av mänskliga behov i olika kategorier, såsom kroppsliga, psy
kiska och sociala, ledde till en ”sortering” av människor vilken bidrog till att 
den objektifierade synen på patienten konserverades.5

Genom de organisatoriska och finansiella regler rörande hälso- och sjuk
vården som fanns 1950 gick att utläsa, att denna omfattade hela befolkningen. 
De olika former som hälso- och sjukvården under årtiondena kommit att iklä
da sig visade att vården omfattade inte endast vård p g a sjukdom utan även 
en rad andra vård- och behandlingsåtgärder som inte var relaterade till sjuk- 
domsbegreppet såsom exempelvis förebyggande vård, förlossningsvård, abort, 
sterilisering, sexualrådgivning, tandvård och psykisk rådgivning.

Det anförda visar alltså att vårdtagarna kunde vara vilka som helst som 
hade ett behov som kunde tas om hand av den mångfasetterade hälso- och
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sjukvården. Under perioden från slutet av 1930-talet fram till mitten av 1950- 
talet hade i sluten kroppssjukvård det årligen intagna antalet patienter ökat 
med 80 %. Även utvecklingen inom öppen läkarvård hade ökat kraftigt. An
talet konsultationer per 100 sjukkassemedlemmar (om de frivilliga erkända 
sjukkassorna, se ovan) hade nästan fördubblats mellan 1942 och 1955/56. 
Denna ökning gjorde sig gällande både före och efter 1947 års sjukförsäk- 
ringsreform. Antalet sjukkassemedlemmar steg även före denna reform myck
et snabbt. Distriktssköterskeorganisationens insatser i kurativ sjukvård hade 
enbart under tiden från 1946 till 1955 ökat med 80 %. Den samhälleligt or
ganiserade förebyggande mödra- och barnavården omfattade 1940 ca 25 000 
barnaföderskor och 39 000 spädbarn men 1955 däremot ca 82 000 barnafö
derskor, 101 000 spädbarn samt dessutom 86 000 1-årsbarn och 148 000 
barn i åldrarna 2-6 år.6

6. SOU 1958:15 s 23.
7. SOU 1958:15 s 24.

Redan på 1950-talet tillhörde hälso- och sjukvården de områden inom 
”folkhemmet” där efterfrågan visade en speciellt stark expansionsbenägenhet. 
Till en del var denna efterfrågeexpansion betingad av folkökning och av de 
högre åldersgruppernas växande betydelse. Men tillsammantaget mångdub
belt viktigare var en rad andra faktorer, nämligen den fulla sysselsättningen 
och levnadsstandardstegringen i övrigt, den socialpolitiska utbyggnaden, 
kommunikationernas utveckling och urbaniseringen, som gjorde att allt fler 
fick nära tillgång till de rikligare sjukvårdsresurserna i städerna, den stigande 
folkupplysningen, den vetenskapliga medicinska utvecklingen, som vidgade 
marknaden för sjukvårdsorganisationens tjänster, den ytterligare stimulans 
för efterfrågan, som berodde på att allt mer omfattande och allt bättre sjuk
vårdsresurser ställts till förfogande.7

Om de allmänna sammanfattningstalen sålunda gav bilden av en utveck
ling, som i flera avseenden kunde förefalla imponerande, hindrade det dock in
te, att det fanns stora och allvarliga brister. Trots utbyggnaden förekom att 
omfattande och angelägna mänskliga behov inte var tillgodosedda på ett till
fredsställande sätt. Och dessutom hade ökningen i resurserna kommit i efter
hand i förhållande till efterfrågestegringen, som fortgick i accelererat tempo.

1.3.2 Vårdtagaren och vårdbehov
När nu så många människor uppfattades ha behov av hälso- och sjukvård, ak
tualiserades givetvis frågan på vilken rättslig grund den enskilde skulle kunna 
göra gällande anspråk på hälso- och sjukvård. Svaret på denna fråga diskute
rades aldrig i förarbetena under 1950-70-talen. Som tidigare framhållits var 
den enskilda människan i det närmaste osynlig i lagstiftningen, även om hon 
utgjorde föremålet för hela den hälso- och sjukvårdsrättsliga verksamheten. I 
stället för att utgå från den vårdbehövande har lagstiftaren alltsedan tillkom
sten av modern hälso- och sjukvård utgått från vårdgivarnas skyldigheter att
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organisera hälso- och sjukvården, med det underförstådda syftet att denna 
skulle tillhandahållas den vårdsökande. De rättsliga aktörerna som var invol
verade i skyldigheten att tillhandahålla hälso- och sjukvård skall diskuteras 
nedan i avsnitt 1.4.

Det var sjukhusets överläkare, sjukstugeläkare eller sjukhemsläkare som 
fattade beslut om intagning på sjukhus. Behov måste vara för handen för att 
intagning skulle ske. Vidare krävdes att den vårdbehövande var bosatt inom 
det landstingskommunala området i fråga eller att det förelåg ett särskilt avtal 
om att vård kunde ges till annan utanför landstingskommunen. I vissa fall be
hövde vårdbehovet inte prövas såsom vid epidemiska sjukdomar, könssjukdo
mar eller vid intagning på sjukhem dit läkare hänvisat (remitterat) vederböran
de. Om någon p g a trängande vårdbehov remitterats till sjukhusbehandling, 
behövdes ingen ytterligare prövning.

Intressant var också den ”tidiga” prioriteringsbestämmelse som stadgade 
att de till intagning anmälda vårdbehövande skulle intas i den ordning som de
ras vårdbehov krävde.

Någon motsvarande bestämmelse om vårdbehovet fanns inte vad gällde 
den öppna vården.

1.3.3 Vårdtagaren som sjukvårdsförsäkrad
Även om den vårdbehövande inte av staten tilldelats någon särskild rättslig 
status i hälso- och sjukvårdrättslig lagstiftning, hade den vårdtagare som er
hållit vård eller etablerat kontakt för framtida vård vissa förpliktelser, som 
delvis vilade på kontraktsrättslig grund, för att sedan övergå till att vila på so- 
cialförsäkringsrättslig grund. Om den enskilde erhållit vård, måste kostnader
na för denna erläggas på ett eller annat sätt. Kostnaderna för hälso- och sjuk
vården har alltid varit oerhört omfattande relativt sett men att göra vårdkol
lektivet primärt ansvarigt för dessa har aldrig varit statens avsikt. Men staten 
lät ändå vårdtagarna finnas med i det ansvarskollektiv som stod bakom finan
sieringen av hälso- och sjukvården.

11944 års förslag till lagen om allmän sjukförsäkring8 stadgades att ”envar 
i Sverige bosatt svensk medborgare är, där ej nedan annorlunda stadgas, plik
tig att från och med ingången av kalendermånaden efter den, under vilken han 
fyllt sexton år, vara försäkrad i enlighet med denna lag för erhållande av sjuk- 
hjälp (sjukförsäkrad)”. Sjukhjälp omfattade dels ersättning för utgifter till 
sjukvård (sjukvårdsersättning), dels ett understöd i penningar för varje dag 
(sjukpenning). Den ideologiska bakgrunden till sjukvårdsersättning tecknades 
på följande sätt:

8. SOU 1944:15.
9. S 1171.

Socialvårdskommittén menade9 ”att varje medborgare bör så långt möjligt vid sjuk
dom vara tillförsäkrad (kurs här) såväl erforderlig sjukvård som kontant sjukhjälp, 
avsedd att ersätta hans genom sjukdomen förlorade arbetsinkomst. Detta syfte kan
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vinnas på olika vägar. Man kan tänka sig, att det allmänna garanterar varje med
borgare de nämnda förmånerna, efter behovsprövning eller utan sådan prövning, 
och bestrider kostnaderna härför med allmänna medel. En sådan anordning skulle, 
om behovsprövning förelåge, innebära en form av socialhjälp (fattigvård) samt, om 
sådan prövning icke förelåge, blott ha det gemensamt med försäkring i egentlig me
ning, att förmånerna utginge endast vid vissa bestämda risktillfällen. Däremot skul
le den fördelning av kostnaderna efter vars och ens beräknade risk, som ingår såsom 
ett bärande moment i en egentlig försäkring, helt vara borta. Den nu skisserade an
ordningen torde därför kunna betecknas såsom understödslinjen till skillnad från 
socialförsäkringslinjen, vilken innebär att medborgarna genom särskilda avgifter till 
större eller mindre del bestrida kostnaderna för de tillförsäkrade förmånerna. Enligt 
kommitténs mening är den självhjälpsverksamhet, som en socialförsäkring, baserad 
på avgifter från de försäkrade, innebär, så betydelsefull för den enskilde och sam
hället, att tvekan ej kan råda om socialförsäkringslinjens företräde framför under
stödslinjen, då fråga är om sådan hjälp, som kan försäkringsmässigt beräknas. Den 
omständigheten, att även ekonomiskt svagt ställda medborgare skola betala en del 
av försäkringskostnaderna, utgör icke något skäl mot försäkringslinjen utan tvärt
om. Även om blott en begränsad del av kostnaderna för försäkringen täckes med 
hjälp av försäkringsavgifter, så erbjuder försäkringsformen nämligen den fördelen, 
jämförd med finansiering uteslutande genom skattemedel, att de hjälpbehövande 
känna tillfredsställelse i medvetandet om att de genom sina bidrag till försäkringen 
förskaffat sig rätt till hjälpen. Denna korrespondens mellan fullgörandet av förplik
telser och rätt till hjälp är även ägnad att skapa ansvarskänsla hos medborgarna. 
Dessa psykologiska faktorer få icke underskattas. Vad i Beveridgeplanen i detta av
seende anförts med avseende å det engelska folkets inställning till hithörande ting, 
torde i stort sett äga sin motsvarighet med avseende å det svenska folket."

I 1947 års sjukförsäkringslag, som trädde i kraft efter vissa justeringar 1955, 
kom som framhållits ovan i avdelning III att innehålla en sjukvårdsförsäkring, 
som omfattade alla i Sverige boende personer. Denna lagstiftning anknöt till 
den tidigare förefintliga statsunderstödda sjukförsäkringen. Liksom den tidi
gare frivilliga sjukförsäkringen grundade sig 1947 (och 1955) års lagstiftning 
på två grundprinciper, nämligen dels att försäkringen inte direkt tillhandahöll 
den sjukvård som den enskilde hade behov av utan endast lämnade ersättning 
för utgifterna härför (det s k ersättningssystemet), dels att utgifterna endast er
sattes vid försäkrads sjukdom, dvs försäkringen omfattade sjukvård och inte 
hälsovård. Detta innebar att sjukvårdsförmånerna i Sverige inte utgick in na
tura såsom ofta var fallet i andra länder.

Man var från statligt håll medveten om ersättningssystemets begränsning
ar. För den enskilde medlemmen innebar systemet att denne blev nödsakad att 
förskottera hela kostnaden för sin vård. Detta kunde medföra, att hon eller 
han inte var i stånd att helt utnyttja försäkringsskyddet eller att vederbörande 
i det längsta underlät att söka erforderlig vård. Ersättningssystemet medförde 
dock ett fritt läkarval för den försäkrade, vilket var positivt för denne. Från 
statligt håll menade man att systemet hade den nackdelen att de sjuka inte kun
de hindras från att ”anlita uppenbart olämpliga läkare”.10 Ersättningssyste
mets styrpolitiska effekter ansågs för svaga. Staten menade dock att det var

10. SOU 1944:15 s 161.
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nödvändigt att den försäkrade själv vidkändes en del av vårdkostnaden för att 
utgifterna skulle kunna hållas inom rimliga gränser. I denna del tilldelades sys
temet en viktig styrpolitisk effekt.

Men systemet ansågs också ha fördelar, bl a administrativa fördelar, efter
som förhandlingar och överenskommelser med läkare i stort sett blev överflö
diga. Ur läkarsynpunkt uppfattades ersättningssystemet som positivt och att 
det var att föredra framför systemet med särskilda sjukkasseläkare, eftersom 
beroendet av sjukkassorna blev mindre och läkaren behöll möjligheten att i 
viss mån välja sina patienter. Skälen, som talade för ersättningssystemets bibe
hållande också i och med den obligatoriska sjukförsäkringens tillkomst, an
sågs övervägande.

Ersättningssystemet tillämpades framför allt när det gällde läkarvården 
men också när det gällde resekostnader. Sjukhusvården däremot betalades re
dan på de erkända sjukkassornas tid direkt till vederbörande sjukvårdsanstalt. 
Ersättningssystemet tillämpades följaktligen inte i praktiken på detta område. 
Socialvårdskommittén föreslog dock att systemet i princip också skulle gälla 
sjukhusvården, men att sjukkassorna skulle vara skyldiga att utan särskild 
fullmakt från den försäkrade betala för sjukhusvården direkt till sjukvårdsan- 
stalten, om den sjuke själv inte betalade.11

11. SOU 1944:15 s 162.
12. Prop 1962:90.

Socialvårdskommitténs sistnämnda förslag gick dock inte igenom utan 
sjukhuskostnaderna kom i 1947 års sjukvårdsförsäkring att ligga utanför sjuk- 
vårdsförsäkringens ersättningssystem. Sjukhusvården var tänkt att vara gratis 
ur den enskildes synvinkel. 1947 års sjukvårdsförsäkring gav därför envar för
säkrad en legal rätt till ersättning för utgifter för läkarvård och i samband där
med företagna resor liksom resor till och från sjukvårdsanstalt, däremot inte 
för sjukhusvård. När det gällde den enskildes rätt till läkarvård ersattes tre 
fjärdedelar av kostnaderna, dvs den försäkrade hade att betala en fjärdedel 
som en slags patientavgift. Som framkommit ovan i avdelning III trädde 1947 
års lag aldrig i kraft. I 1955 års sjukförsäkringslag, som sedan kom att ingå i 
1962 års lag om allmän försäkring, hade dock den försäkrade rätt till ersätt
ning för utgifter för läkarvård, tandläkarvård och sjukhusvård liksom i sam
band därmed företagna resor, dvs även sjukhusvården kom att omfattas av 
sjukvårdsförsäkringen. I 1962 års lag om allmän försäkring, m m12 löd be
stämmelsen härom på följande sätt:

”Försäkrad äger i enlighet med vad nedan sägs rätt (kurs här) till ersättning för ut
gifter för läkarvård, tandläkarvård och sjukhusvård ävensom i samband därmed 
företagna resor, så ock till sådan ersättning, varom föreskrift meddelats enligt 
6

Vid sjukhusvård hade huvudmannen att bestämma efter vilka grunder och till 
vilket belopp den intagne skulle erlägga avgift, s k vårdavgift. Om denna avgift 
inte i sin helhet betalades av allmän sjukkassa och situationen inte heller var
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den att den vårdsökande fick kostnadsfri vård av huvudmannen, var hon eller 
han skyldig att betala vårdavgiften i förskott för minst femton dagar och, om 
så krävdes, i god tid förnya förskottsbetalningen. I stället för att inbetala vård
avgiften kunde vederbörande lämna in en godkänd ansvarsförbindelse. Vid be
hov av akut vård krävdes inte att den sjuke betalade in avgiften i förskott, utan 
den skulle erläggas så snart hon eller han kunde efter intagningen.

1.3.4 Vårdtagaren som fattighjälps- eller socialhjälps- 
mottagare

Som framkommit ovan hade sjuka människor i mycket hög grad behövt ian- 
språkta fattigvårdens eller socialhjälpens resurser. Socialvårdskommittén 
framhöll i SOU 1950:11 att det tyvärr inte kunde sägas att den svenska soci
alförsäkringen till alla delar uppfyllde de krav, som borde kunna ställas på 
densamma. Detta gällde framför allt sjukförsäkringen. Socialvårdskommittén 
fann det uppenbart, att en för hela riket enhetlig, obligatorisk sjukpenning på 
3:50 kr (för vissa kategorier 2 kr), måste anses otillräcklig för en vuxen per
sons försörjning. För dem, som inte frivilligt försäkrat sig för tilläggspenning, 
måste man enligt kommittén tämligen regelbundet räkna med en komplette
ring med socialhjälp. Om sjukpenningen i stället, såsom kommittén hade för
ordat, utgick efter vederbörandes inkomst, skulle situationen ha blivit en an
nan.13 Behov av socialhjälp för att täcka kostnader för medicinsk vård och be
handling ansågs i regel föreligga endast när en person saknade möjlighet att 
själv bestrida den fjärdedel av läkarvårdskostnaden, som enligt 1947 års sjuk
försäkringslag skulle bäras av vederbörande. Staten ansåg dock att det vore att 
alltför mycket binda myndigheterna, om socialhjälpens uppgifter på vårdom
rådet inskränktes just till dessa fall. Om en sjukkassa bidrog till öppen vård 
endast i den utsträckning, som enligt sjukförsäkringslagen var obligatorisk, 
men patienten var i behov av att erhålla annan öppen vård, t ex fysikalisk be
handling på ett lasarett, var det en skyldighet för socialhjälpen att betala för 
sådan behandling i den mån möjlighet till den fanns. Staten menade att sam
hällets skyldigheter mot understödstagarna i detta avseende ökades, alltefter
som samhällets vårdmöjligheter i allmänhet förbättrades.

13. SOU 1950:11 s 86 ff. Så blev fallet i 1955 års sjukförsäkringslag.
14. SOU 1950:11 s 87 f.

Skyldigheten att betala för medicinsk vård och behandling för den som sak
nade möjligheter härtill ansågs dock inte kunna utsträckas hur långt som helst. 
I likhet med vad som var fallet under fattigvårdslagstiftningens tid omfattade 
skyldigheten inte behandling eller vård, som hade karaktären av sådan speci
albehandling eller specialvård, vilken föll utom ramen för den allmänna sjuk
vården, t ex fysikalisk behandling på ett privat institut.14
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1.3.5 Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdens uppgifter fördelades under 1950- och 60-talen mellan 
primärkommunerna, landstingskommunerna och staten. Primärkommuner
nas vårduppgifter kom efter hand att minska och landstingskommunerna blev 
den dominerande vårdgivaren. Staten var dock huvudman för provinsiallä
karväsendet och den öppna och slutna sinnessjukvården liksom för undervis- 
ningssjukhusen.

Vem vårdtagaren var framgick inte uttryckligen av den lagstiftning som 
fanns under denna tidsperiod men indirekt gick att utläsa att hela befolkning
en var presumtiva vårdtagare. Det måste dock föreligga ett vårdbehov. Detta 
stadgades explicit vad gällde sjukhusvård. Intagning av anmälda vårdbehö- 
vande skulle ske i den ordning som deras vårdbehov krävde.

Den statliga sjukvårdsersättningen lämnade ersättning för de utgifter som 
den enskilde hade för sjukvården. 11947 års sjukförsäkringslag föll kostnader
na för sjukhusvård utanför försäkringen, eftersom vården ansågs böra ges gra
tis. Man hade dock inte råd att genomföra lagen utan kostnaderna kom att 
ingå i det ersättningssystem som reglerades i 1955 års sjukförsäkringslag. Lag
texten stadgade att den enskilde hade i likhet med rätten till sjukpenning även 
en legal rätt till sjukvårdsersättning. Vid sjukhusvård erlade vårdtagaren även 
en vårdavgift. Fattigvård eller socialhjälp kunde erhållas om vårdtagaren hade 
svårigheter att täcka kostnaderna för vården.

1.4 De rättsliga aktörerna

1.4.1 Landstingen

1.4.1.1 Landstingens skyldigheter
År 1862 utfärdades förordningen om instiftande av landstingskommuner. Det 
är en vanligt förekommande missuppfattning att landstingskommunerna till
skapades för att handha hälso- och sjukvård. Så var inte fallet utan de tillkom 
som ett led i det reformarbete som i allt väsentligt gällde omgestaltningen av 
landets statsskick. Man förutsåg ståndsriksdagens avskaffande 1860 och be
hov av ett länsorgan ansågs föreligga.15

15. Se R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 265 ff.
16. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 268.

”Historiska studier pekar dock samstämmigt på att hälso- och sjukvårdsproblema- 
tiken intog en perifer plats i de resonemang, som så småningom ledde fram till in
rättandet av landsting.”16

Socknarna hade ålagts ett obligatoriskt ansvar för fattigvården, men någon 
koppling mellan fattigvård och hälso- och sjukvårdens handhavande i form av
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lasarettens utveckling fanns inte.17 I stället utgjorde kurhusen, som omhänder
tog och vårdade veneriskt sjuka, draghjälp åt lasaretten.18

17. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 285.
18. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 287.
19. R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 298.
20. SOU 1927:3 s 42 f.

Hur kom då landstingskommunerna in i bilden?

”Av den föregående redogörelsen för landstingens tillkomst framgår att dessa i allt 
väsentligt tillskapades som ett led i ett statsrättsligt reformarbete, väglett av tanken 
på parlamentarisk demokrati, kommunalt självstyre och andra moderniseringssträ- 
vanden. Först när allmänna beredningsutskottet behandlade frågan om tillsättandet 
av kommittén för översyn av lasarettsväsendets instruktioner, så fördes landstingen 
in i bilden. Observera att detta skedde 1862, dvs när utredningsarbetet om lands
tingen (och övriga kommunalförfattningar) i det närmaste slutförts efter ett långt 
och mödosamt utredningsarbete, utan att man där hade pekat ut lasarettsväsendet 
som en speciell uppgift för landstingen.”19

Som ovan framhållits lagfästes i 1928 års sjukhuslag för första gången lands
tingskommunernas åligganden att bedriva sjukvård. Trots att sålunda vård
skyldighet föreskrevs fanns inga bestämmelser om tvångsmedel. I förarbetena 
till lagen20 framhölls att med

"hänsyn till hittillsvarande erfarenhet om landstingens och storstädernas stora vil
lighet att befrämja ett tillfredsställande sjukhusväsende har icke ansetts nödigt att 
efter mönstret av exempelvis 26 § 2 mom epidemilagen meddela bestämmelser om 
rätt till tvångsåtgärder mot landsting eller kommun. Därmed har dock icke stånd
punkt tagits till frågan, huruvida Kungl Maj:t på grund av allmänna rättsregler må 
kunna anses berättigad att vidtaga åtgärd, därest sådan mot förmodan dock skulle 
anses behövlig.”

1 1940 års sjukhuslag eller lag (1940:1044) om vissa av landstingskommuner 
eller kommun drivna sjukhus saknades också bestämmelser om tvångsmedel. 
1 lagen stadgades i allmänna ordalag att anstaltsvård för sjukdom, skada och 
kroppsfel skulle ombesörjas av landstingskommunerna ”i den mån icke annan 
drager försorg om sådan vård” (1 § ). Denna begränsning innebar dock inte att 
annan skulle vara rättsligt förpliktad att ombesörja viss vård, utan tog sikte på 
all vård, som de facto ombesörjdes av annan oavsett om detta berodde på skyl
dighet eller andra omständigheter. Som exempel på vård, som annan än lands
tingskommun drog försorg om, kan anföras den vård som lämnades på 
enskilda sjuk- och förlossningshem, jubileumsfondens sanatorier, kustsanato
rier, vanföranstalter, pensionsstyrelsens fristående anstalter, reumatikersjuk- 
hus m fl. Det vårdbehov, som täcktes genom dessa anstalters verksamhet, blev 
automatiskt undantaget från landstingskommunernas vårdskyldighet. I de 
flesta fall hade staten genom att bevilja statsbidrag till dessa anstalter givit viss 
sanktion åt att vårdbehovet på dessa områden helt eller delvis tillgodosågs av 
annan än landstingskommuner. Den inskränkning i landstings-kommunernas 
skyldigheter, som följde av ifrågavarande anstalters verksamhet, var dock inte
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fastslagen i lag. Stadgandets innebörd kunde alltså följaktligen förändras utan 
lagändring.

Av bestämmelserna i 1940 års sjukhuslag framgick inte hur landstingskom
munerna skulle agera för att ha ansetts fullgöra sina åligganden. Så utsädes 
inte något om hur många vårdplatser en landstingskommun skulle ha för sjuk
husvårdens olika grenar för att man skulle kunna hävda att landstingskommu
nen uppfyllt sin skyldighet att ombesörja anstaltsvård. Lika litet gav lagen nå
gon föreskrift om hur långt specialistvården vid lasaretten skulle vara utbyggd. 
När det gällde epidemivårdanstalter gavs en viss precisering genom att epide
milagen stadgade att varje distrikt skulle ha ”erforderligt antal platser”. Fast
än en motsvarande bestämning inte fanns i sjukhuslagen, ansågs det ligga i sa
kens natur att erforderligt antal vårdplatser skulle stå till förfogande för varje 
vårdgren.

Sjukhuslagstiftningskommittén som 1956 kom med förslag till ny sjuk
huslag,21 vilket kom att ligga till grund för 1959 års sjukhuslag, menade att 
den allmänt hållna föreskriften i 1940 års sjukhuslag om landstingskommu
nernas huvudmannaskap haft liten inverkan på sjukhusvårdens utveckling. 
Detta till trots menade man att en viss precisering ändå var på sin plats. Hu
vudmannaskapet utformades i den nya lagen som en uttrycklig skyldighet för 
landstingskommunerna att ombesörja sjukvård. Departementschefen framhöll 
följande.22

21. SOU 1956:27.
22. Prop 1959:19 s 63 f.

”Vad man vill nå med en lagbestämmelse om vårdskyldigheten är, att det skall ålig
ga landstinget att bereda erforderlig anstaltsvård åt sjuka människor i den mån sam
hället icke på annat sätt sörjt därför. Det är emellertid uppenbart att utbyggnaden 
av vår sjukvård är helt beroende av vilka resurser vi faktiskt kan tillskjuta i form av 
kapital, personal och sjukhus. På vissa områden föreligger f n brister, beroende på 
att vi saknat tillräckliga resurser. Stora ansträngningar görs emellertid för att vi så 
snabbt som möjligt skall kunna tillgodose de betydande behov, som i dag gör sig 
gällande. Utbyggnadstakten bestäms av helt andra faktorer än lagstiftningens ut
formning. Man synes därför i likhet med kommittén kunna hävda, att det icke är 
erforderligt eller ens önskvärt att landstingens vårdskyldighet i detalj angives i la
gen. Av lagen bör endast framgå att det är landstingen som bär ansvaret för anstalts- 
vården ’i den mån icke annan drager försorg om sådan vård’. Sistnämnda 
formulering - som användes redan i den gällande lagen - möjliggör sålunda en smi
dig anpassning till den fortgående utvecklingen på sjukvårdens område. Mot formu
leringen kan visserligen invändas att den också möjliggör ett övervältrande på 
landstingen av praktiskt taget all anstaltsvård. Då det emellertid i huvudsak är sta
ten som jämte landstingen är huvudman för sjukvården, är det uppenbart att lands
tingen icke kommer att påläggas ansvaret för nya grenar av anstaltsvården annat än 
efter föregående utredningar och särskilda beslut av statsmakterna.”

Förutom att åläggandet för landstingskommunerna utformades som en rätts
lig skyldighet preciserades också mot vilka denna skyldighet riktade sig, näm
ligen alla som var bosatta inom landstingskommun (eller staden i de fall denna 
inte tillhörde landstingskommun). Tidigare hade uttrycken vistelseort och
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hemort använts, vilka hade givit upphov till åtskilliga tolkningstvister. Vid be
hov av omedelbar vård utsträcktes kretsen av vårdberättigade till att gälla alla 
som vistades inom landstingskommunen eller staden i fråga.

Som ovan framhållits var den vårdskyldighet som ålades landstingskom
munerna en skyldighet att "ombesörja vård”, dvs att svara för att erforderliga 
sjukhus och vårdplatser med personal och utrustning stod till förfogande. Ut
trycket att ombesörja vård innefattade inte att tillhandahålla vård kostnads
fritt eller till reducerat pris. Enligt lagen var landstingskommunen oförhindrad 
att för all vård ta ut ersättning motsvarande självkostnaderna (se ovan).

Sjukhusen hade utan att det reglerades i 1940 års sjukhuslag så småningom 
även kommit att få en viktig uppgift vad gällde öppen vård, dvs behandling av 
vårdsökande som inte var i behov av intagning på sjukhus. Även om det inte 
fanns någon föreskrift om att det skulle bedrivas öppen vård på sjukhus, fanns 
dock en bestämmelse som utvisade att sådan vård fick förekomma. I 15 § stad
gades nämligen att där sjukhusläkare i ansvarig ställning "med sjukvårdsbe
redningens medgivande å sjukhuset anordnar mottagning för öppen sjukvård, 
äger beredningen bestämma, om och i vad mån läkaren skall lämna ersättning 
för användande av sjukhusets lokaler, instrument, förbandsartiklar och övriga 
hjälpmedel samt för biträde, som lämnas av den vid sjukhuset jämte läkaren 
anställda personalen”. I paragrafen förutsattes vidare, att läkare kunde anstäl
las på villkor att bestämd taxa vid mottagningen inte fick överskridas.

Det var följaktligen inte något tjänsteåliggande för sjukhusläkaren att ha 
mottagning för öppen vård på sjukhuset, liksom det inte fanns någon skyldig
het för huvudmännen att tillhandahålla lokal eller andra hjälpmedel för läkare 
som önskade driva sådan mottagning. Det rådde enligt lagen full frihet på 
ömse sidor.

I 1959 års sjukhuslag kom som framgått ovan handhavandet av den öppna 
vården en skyldighet för landstingskommunerna. Från statligt håll menade 
man det vara ett samhällsintresse att sjukhusen stod till förfogande för öppen 
vård. Men det var inte endast av det skälet att tillgängligheten för den enskilde 
till öppen vård ökade utan även ekonomiska skäl, därigenom att de dyrbara 
platserna i sluten vård kunde minskas. Härigenom lades också den öppna spe
cialistvården under myndighetsansvar, varigenom statlig tillsyn och kontroll 
kunde utföras. Tidigare hade någon sådan möjlighet inte funnits. Samtidigt ut
ökades landstingskommunernas skyldighet att ställa läkare och biträdesperso- 
nal liksom erforderliga lokaler till förfogande också för detta område. En viss 
inskränkning i skyldigheten gjordes dock genom att passusen ”i skälig omfatt
ning" infördes i lagtexten.

I 1959 års sjukhuslag hade alltså den rättsliga skyldigheten att bedriva häl- 
so- och sjukvård lagreglerats. För att skyldigheten skulle kunna efterlevas, 
kom lagen att innehålla utförliga regler av organisatorisk natur. Dessa lagpa
ragrafer var språkligt-funktionellt främst utformade som kvalifikations- och 
kompetensregler.
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1.4.1.2 Landstingens organisation
Ledningen av landstingskommuns sjukvårdande verksamhet utövades av en 
sjukvårdsstyrelse. Denna hade att följa sjukvårdens behov och utveckling samt 
att för landstingskommunen eller stadsfullmäktige (i landstingsfri stad) lägga 
fram de förslag rörande sjukvården som styrelsen fann påkallade. Styrelsen 
skulle verka för största möjliga planmässighet i sjukvården.

Närmast under sjukvårdsstyrelsen utövades tillsynen vid och ansvaret för 
förvaltningen av sjukhus av en direktion. Två eller flera sjukhus kunde ha ge
mensam direktion. Under direktionen handhades ledningen av en särskilt till
satt sjukhusdirektör eller av en läkare vid sjukhuset som styresman. Vid sjuk
hus med styresman skulle ledningen av den ekonomiska förvaltningen tillkom
ma en sjukhusintendent och om annan än läkare utsågs till sjukhusdirektör 
skulle en läkare vid sjukhuset förordnas att som chefsläkare biträda honom. I 
landstingsfri stad fanns som regel en sjukvårdsdirektör närmast under sjuk
vårdsstyrelsen. Det ansågs alltså viktigt att både den medicinska och den ad
ministrativa kompetensen tillgodosågs.

Vid varje sjukhus eller, om sjukhuset var uppdelat på kliniker, vid varje kli
nik, skulle en läkare finnas, som ansvarade för sjukvårdens behöriga och än
damålsenliga handhavande. En sådan läkare kallades överläkare. Biträdande 
överläkare anställdes för att fullgöra viss del av överläkares åligganden. För att 
utföra vården fanns också underläkare och extra läkare. En läkartjänst fick 
dock inrättas först sedan sjukvårdsstyrelsen inhämtat medgivande därtill av 
Medicinalstyrelsen, dvs ett sätt för staten att ha kontroll över antalet läkar
tjänster.

1.4.1.3 Landstingens övertagande av statlig sjukvård
Den 1 juli 1963 överfördes tjänsteläkarväsendet från statens till landstings
kommunernas huvudmannaskap. Detta skedde efter förslag i den av riksdagen 
godtagna prop 1961:181. Kommittén för översynen av hälso- och sjukvården 
i riket23 hade utförligt arbetat på ett dylikt förslag, vilket alltså låg till grund 
för nämnda proposition. Tillvägagångssättet var sådant att man inarbetade de 
för ändamålet erforderliga bestämmelserna i 1959 års sjukhuslag och sjukhus
stadgan från samma år, även om själva överföringen skedde senare. Att i en 
och samma lag reglera både den slutna och öppna sjukhusvården liksom vår
den utanför sjukhus ansågs erbjuda systematiska fördelar och göra författ- 
ningsmaterialet lättillgängligt. Samtidigt som överföringen skedde, ändrades 
nämnda sjukhusförfattningar till sjukvårdslag (1962:242) och sjukvårdsstad- 
ga (1963:70).

Vad var orsaken till det ändrade huvudmannaskapet vad gällde tjänstelä
karväsendet? Skälen var flera. Inom de vårdområden där staten hade ansvaret, 
hade det ofta visat sig svårare att undgå allvarliga eftersläpningar, än vad fallet

23. SOU 1958:15.
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var inom de områden där landstingskommunerna var huvudmän. Det berodde 
på att landstingskommunerna hade närmare till behoven och problemen ”ute 
på fältet” och att större delen av deras verksamhet avsåg sjukvården. 1 den 
statliga verksamheten däremot hade ett behov av att bygga ut tjänsteläkar- 
verksamheten i ett landstingskommunalt område svårt att konkurrera med 
alla andra olikartade anspråk på resurser och uppmärksamhet.

Den starka utvecklingen av den öppna vården vid kroppssjukhusen hade 
ökat behovet av en organisation ägnad att åstadkomma en rationell arbetsför
delning mellan sjukhus och tjänsteläkarverksamhet och ett mera intimt sam
arbete dem emellan. Man var medveten om att lasarettens resurser för specia
listvård i stor utsträckning togs i anspråk även för fall som borde kunna skötas 
i öppen vård utanför sjukhus. Det berodde inte bara på att människor värde
rade och ofta övervärderade lasarettens resurser. Det berodde också på att re
surserna i öppen vård utanför sjukhus var relativt underdimensionerade. Det 
oenhetliga huvudmannaskapet försvårade också samarbete och arbetsfördel
ning. Ett enhetligt huvudmannaskap gjorde det väsentligt lättare att inom ett 
landstingskommunalt område dimensionera sjukhusvård och tjänsteläkar
verksamhet på lämpligt sätt i förhållande till varandra. I praktiken hade det 
blivit utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt, att få till stånd en till
fredsställande lokal ”samdimensionering”, om det i det ena fallet i första hand 
var landstingskommunen som tog ställning till ett anspråk på utbyggnad, med
an motsvarande anspråk i det andra fallet behandlades först av en länsinstans, 
så av Medicinalstyrelsen, sedan av inrikesdepartementet, finansdepartementet 
och riksdagen.

Även efter huvudmannaskapsreformen kvarstod vissa statliga befogenhe
ter. Medicinalstyrelsen utövade högsta tillsynen över tjänsteläkarverksamhe- 
ten liksom över landstingskommunernas sjukvårdande verksamhet i övrigt, 
vilket skett redan före reformen. Så länge påtaglig läkarbrist rådde, ansåg sta
ten det också vara nödvändigt, att en omsorgsfull avvägning skedde av läkar- 
tilldelningen för olika ändamål. Med hänsyn härtill och i analogi med sjuk
huslagstiftningens regler, hade staten i det närmaste oinskränkt makt vad gäll
de läkarsituationen i landet. Läkartjänster i den öppna vården fick därför inte 
heller inrättas utan att Medicinalstyrelsen givit sitt tillstånd. Vad avsåg indel
ningen i provinsialläkardistrikt ansågs det, i likhet med vad som gällde beträf
fande annan statsbidragsberättigande verksamhet, ligga på Medicinalstyrelsen 
att fastställa distriktsindelningen. De landstingskommunala provinsialläkarna 
tillsattes också av Kungl Maj:t medelst fullmakt, sedan Medicinalstyrelsen 
upprättat förslag och, efter det landstingskommunen bereits tillfälle att yttra 
sig över förslaget, avgivit förord.

Slutligen kan nämnas att man var överens om att reformen inte skulle med
föra några övervältringskostnader på landstingskommunerna av kostnader för 
tidigare statliga uppgifter.24 Landstingskommunerna åtog sig inte det ökade fi
nansiella ansvar, som huvudmannaskapsreformen i stort medförde, annat än

24. SOU 1958:15.
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under förutsättning av en ekonomisk uppgörelse med staten, vilken fick den 
innebörden, att landstingskommunerna inte utsattes för en tyngre finansiell 
belastning än om provinsialläkarväsendet även fortsättningsvis drivits i statlig 
regi. Med hänsyn till att reformen var avsedd att sammankopplas med en av
sevärd utbyggnad av tjänsteläkarverksamheten, betydde det, att landstings
kommunerna ville ha bidrag även till den kostnadsökning, som utbyggnaden 
drog med sig. Staten å sin sida hade intresse av att det inte uppstod någon ny 
anledning till automatiska statsutgiftsökningar, som staten saknade inflytande 
över. Utbyggnaden kom därför att ske enligt planer, som gjordes upp lands- 
tingsvis men vid vars fastställande statliga organ medverkade.

Noteras kan att statsbidragsformerna, som länge ansetts synnerligen kom
plicerade och tvingat till ett oproportionerligt stort arbete för både givare och 
mottagare, förenklades.25

1.4.2 Staten
Även om landstingskommunerna genom olika reformer kommit att erhålla 
den övervägande delen av all sjukvård innehöll både 1959 års sjukhuslag och 
1962 års sjukvårdslag en rad bestämmelser med staten eller ett statligt organ, 
såsom Medicinalstyrelsen, som adressat. Man kan tala om ett gemensamt an
svar för sjukvårdens utveckling för staten och landstingskommunerna.

Statens viktigaste ansvar låg i att lagstifta om framför allt vårdansvar och 
vårdorganisation, att delta i sjukvårdsplaneringen, att utöva statlig tillsyn och 
kontroll, att utge ekonomiska bidrag, att utforma sjukförsäkringen, att besluta 
om och fördela läkare och tandläkare, att sysselsättningsplanera och utbilda, 
att sätta investeringsramar för sjukvårdsbyggnader m m, att påverka inrikt
ningen och dimensioneringen av forsknings- och utvecklingsarbete och att 
idka hälsoupplysning.

När det gällde tillämpningen av ovannämnda lagar hade staten att förordna 
att anstalt vid vilken bedrevs sjukvård skulle uppfattas som sjukhus enligt 
nämnda lagar, dvs staten bestämde tillämpningsområdet för lagarna. Staten 
hade också rätten att meddela undantag från lagens regler i vissa avseenden, 
t ex när det gällde val till direktion för sjukhus men också i ett flertal andra 
avseenden. Staten kunde också ge tillstånd att förvaltningen av sjukhus när
mast under direktionen handhades av en överintendent i stället för av styres
man och syssloman. Staten bestämde vidare vilka uppgifter sjukvårdsdirektö- 
ren skulle ha. Av stor betydelse var att det var staten som meddelade föreskrif
ter om särskilda villkor för behörighet till läkartjänst. Konungen (staten) 
utnämnde överläkare. Staten lade sig också i den ordning som direktionen 
hade att ledigförklara en tjänst som biträdande överläkare. Sakkunniga som 
hade att avge förslag till besättande av tjänsten utsågs av staten.

Vidare hade staten rätt att besluta i vissa fall om behörighet att utöva lä- 
karyrket. Bestämmelser om beviljande av semester och annan ledighet för lä-

25. SOU 1958:15.
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kare liksom om förordnande av vikarie på läkartjänst meddelades av staten. 
Staten bestämde ordningen för tillsättande och entledigande av husmoder och 
sjukhuspräst liksom den meddelade föreskrifter angående övrig för sjukhus
verksamheten erforderlig personal.

I sjukvårdslagstiftningen fanns en paragraf som hade rubriken Tillämp- 
ningsbestämmelser. Enligt den paragrafen hade staten att utfärda bestämmel
ser om sjukhuslednings, läkares och annan personals åligganden så ock de yt
terligare föreskrifter som erfordrades för tillämpningen av sjukvårdslagen och 
sjukvårdsstadgan. Med denna statliga normgivning avsågs både regeringens 
och Medicinalstyrelsens normgivningskompetens. Förutom att sjukhus- eller 
sjukvårdslagstiftningen redan från början utmärkts av en stor detaljrikedom, 
vilket inte minst ovan gjorda redogörelse utvisar, utökades alltså regleringen 
av hälso- och sjukvården med åtskilliga regeringsförfattningar och föreskrifter 
från Medicinalstyrelsen.

Medicinalstyrelsen var statens tillsynsorgan över hälso- och sjukvården.26 
Den sorterade under inrikesdepartementet och stod under ledning av en gene
raldirektör och en överdirektör samt nio medicinalråd eller byråchefer. De se
nare förestod var sin byrå, nämligen medicinalbyrån, hälsovårdsbyrån, sjuk
husbyrån, sinnessjukvårdsbyrån, byrån för social- och rättspsykiatri, tand- 
vårdsbyrån, apoteksbyrån, kameralbyrån samt lag- och utredningsbyrån med 
den statistiska avdelningen. De olika byråerna bedrev tillsyn inom sina respek
tive områden.

Vid styrelsens sida fanns ett vetenskapligt råd med ett fyrtiotal medlemmar, 
representerande olika medicinska vetenskapsgrenar och verksamhetsområden, 
samt ett huvudmannaråd, bestående av representanter för landstingskommu
nerna och städerna utanför landstingskommunerna. Till Medicinalstyrelsen 
var vidare knutna en rättspsykiatrisk och en socialpsykiatrisk nämnd, den 
förstnämnda för central prövning av utlåtanden om sinnesbeskaffenheten hos 
åtalade m fl och den sistnämnda för avgörande av ansökningar om abort, ste
rilisering och kastrering. Härtill kom en rättsmedicinsk nämnd för central 
prövning av verkställda obduktioner m m, en disciplinnämnd för handlägg
ning av fel och försummelser av läkare, tandläkare, apotekare m fl samt en 
sjukvårdsberedskapsnämnd. Denna svarade för de krigsplanläggningsuppgif- 
ter beträffande den civila hälso- och sjukvården som åvilade Medicinalstyrel
sen. Medicinalstyrelsen hade vidare till sitt förfogande ett rättskemiskt och ett 
farmacevtiskt laboratorium. Dessutom bistod - vid utbruten eller befarad epi
demi - statens bakteriologiska laboratorium med vissa bekämpande och före
byggande åtgärder.

Såsom högsta tillsynsorgan över sjukhus och sjukvårdande verksamhet ålåg 
det Medicinalstyrelsen att med lämpliga mellanrum verkställa inspektion av 
samtliga sjukhus. Om särskild anledning uppkom kunde Medicinalstyrelsen 
inspektera ett visst sjukhus utanför den ordinarie inspektionsomgången. 
Medicinalstyrelsen hade också att fatta beslut om taxor o dyl, då överenskom-

26. Se även Allmän verksstadga (1965:600).
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melse inte kunde uppnås av ordinarie organ eller medge undantag, om fog 
fanns för detta, från vad som var stadgat i lagtext, t ex att epidemisjukhus 
måste finnas inom varje sjukvårdsområde. Styrelsen hade också att göra allt 
förarbete inför Konungens utnämnande av överläkare. Medicinalstyrelsens 
medgivande krävdes också för tillsättning av en rad olika läkartjänster.

Medicinalstyrelsens föreskriftsverksamhet var som framhållits omfattande. 
Så kunde styrelsen utfärda föreskrifter t ex om underläkartjänster, om extra 
läkare, om konsultläkare och om kontrollerad familjevård.

Som framkommit ingick i Medicinalstyrelsen dess disciplinnämnd. Nämn
den hade att vidta åtgärder enligt särskilda bestämmelser mot den läkare som 
gjort sig skyldig till fel eller försummelse i tjänsten.

Sjukhus- eller sjukvårdslagstiftningen innehöll inga regler om besvär på för- 
månssidan, dvs ingen enskild kunde besvära sig över utebliven eller bristfällig 
vård. Däremot kunde besvär över sjukvårdsstyrelses beslut i fråga om förord 
till överläkartjänst anföras hos Konungen. Besvären kunde endast gälla att be
slutet inte tillkommit i laga ordning. Besvären måste inom tre veckor ha in
kommit till Medicinalstyrelsen.

För besvär över andra beslut som meddelats av sjukvårdsstyrelse eller di
rektion gällde landstingslag eller kommunallag. Landstingskommunen kunde 
utse en särskild nämnd som avgjorde dylika besvär.

1.4.3 Finansieringsaktörerna
Finansieringen av häiso- och sjukvårdskostnaderna fördelade sig dels efter oli
ka utgiftsändamål, dels efter de olika huvudmännen, dvs staten, landstings
kommunerna och städer utanför landstingskommuner (kommuner). För att få 
en bild av vilka kostnader som förelåg använder jag siffror från undersök
ningsperiodens början, närmare bestämt år 1952.27

Sammanlagt uppgick statens kostnader till 396 miljoner kronor. Statens ut
gifter fördelade sig så att den största posten, 37,4 %, gick till sinnessjukvår
den. Den näst största posten var en heterogen utgiftspost som utgjordes fram
för allt av olika statliga bidrag till skiftande häiso- och sjukvårdsändamål. Sta
tens faktiska huvudmannaskap motsvarades alltså av betydligt större 
åtaganden i finansiellt hänseende. Nämnda utgiftspost utgjorde 25,2 %. Lasa- 
rettsvården bekostades med 17,7 %, bidrag till sjukkassorna utgjorde 14,7 %. 
Därtill kom tre mindre utgiftsposter som utgjordes av tuberkulosvård, folk
tandvård och kronikervård.

Landstingskommunernas kostnader utgjorde 458 miljoner. Deras största 
utgiftspost, 65,6 % utgjordes av lasarettsvården. Den var betydligt större än 
tuberkulosvården (8,9 %), vården av sinnessjuka (5,2 %), kronikervården 
(5,1 %), folktandvården (4,2 %) och epidemivården (2,9 %) tillsammans. För 
städerna utanför landstingskommuner fördelade sig utgiftsposterna på unge
fär samma sätt som för landstingskommunerna, även om den sammanlagda

27. Uppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens rapport Socialsverige från 1956.
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utgiftssumman var mindre än hälften (207 miljoner) av landstingskommuner
nas kostnader.

År 1953 var fördelningen av nettokostnaderna mellan huvudmännen föl
jande: staten 396 miljoner kronor, landstingskommunerna 495 miljoner kro
nor och städerna utanför landstingskommuner 213 miljoner kronor. Medan 
inemot två tredjedelar av de två senare huvudmannatypernas nettokostnader 
kom på lasarettsvården, gick endast ca en tiondel av de statliga utgifterna till 
detta ändamål.28

Statsbidrag utgick till kommunerna för skolhälsovården och till landstings
kommunerna för bl a distriktsbarnmorskors och distriktssköterskors avlö
ning, förebyggande mödra- och barnavård, dispensärer, folktandvård, lasaret
tens avdelningar för förlossningsvård och kvinnosjukdomar, barnsjukdomar 
och psykiatrisk vård, epidemisjukhusen, sanatorier och anstalter för kroniskt 
sjuka. Även en rad andra statsbidrag utgick för olika hälso- och sjukvårdsän- 
damål.

1.4.4 Sammanfattning
Landstingskommunernas åligganden att bedriva sjukvård lagfästes första 
gången i 1928 års sjukhuslag. I denna och i 1940 års sjukhuslag saknades 
tvångsmedel för att få landstingskommunerna att fullgöra sina uppgifter utan 
man utgick från att landstingskommunerna ändå skulle uppfylla sina förplik
telser. Hur de skulle agera för att göra detta framgick inte av lagarna. I 1959 
års sjukhuslag utformades huvudmannaskapet som en uttrycklig skyldighet 
för landstingskommunerna att ombesörja sjukvård. En precisering skedde 
också mot vilka skyldigheten riktade sig, nämligen mot dem som var bosatta 
i landstingskommun.

1940 års sjukhuslag medgav att öppen vård kunde bedrivas på sjukhusen 
och i 1959 års lag blev detta en skyldighet för landstingskommunerna.

En sjukvårdsstyrelse utövade ledningen av den sjukvårdande verksamheten 
inom landstingskommunen. En direktion utövade sedan tillsynen vid och an
svaret för förvaltningen av ett sjukhus. Sjukhusen var uppdelade på kliniker 
med en överläkare för varje klinik.

År 1963 kom landstingskommunerna att få ansvar också för tjänsteläkar- 
väsendet, som tidigare varit en statlig angelägenhet. Tjänsteläkarna fanns i 
öppen vård utanför sjukhusen. Ett enhetligt huvudmannaskap under lands
tingskommunerna underlättade att inom ett landstingskommunalt område di
mensionera sjukvård och tjänsteläkarverksamhet på lämpligt sätt i förhållande 
till varandra.

Statens viktigaste ansvar låg i normgivningen men också i tillsyn och kon
troll samt i sjukvårdsplaneringen i stort. Staten hade att förordna att anstalt 
vid vilken bedrevs sjukvård skulle uppfattas som sjukhus enligt sjukhuslag
stiftningen, dvs staten bestämde tillämpningsområdet för lagarna. Staten be-

28. Socialsverige. Utg av Socialstyrelsen, 1956, s 312.
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slutade också om behörighet att utöva läkaryrket.
Vidare fanns regler om delegation av normgivningskompetens till Medici

nalstyrelsen. Styrelsen var statens tillsynsorgan. Tillsynen utövades genom 
normgivning, dvs föreskriftsverksamhet, och genom inspektion.

Hälso- och sjukvården expanderade mycket under 1950- och 60-talen och 
kostnadsposterna för hälso- och sjukvård ökade kraftigt. Landstingskommu
nernas kostnadspost var i absoluta tal den största, men statens finansiella åta
ganden var betydligt större än dess faktiska huvudmannaskap.



2 Vårdbehov under 1970- och 
80-talen

2.1 1970-talet - en förberedelse för hälso- 
och sjukvårdslagen

2.1.1 Allmänna utvecklingstendenser
Under 1950- och 60-talen hade hälso- och sjukvården kommit att utgöra en 
allt väsentligare del av det totala välfärdssystemet. Den svenska hälso- och 
sjukvårdslagstiftningen växte fram som en del av förvaltningsrätten. Enligt 
folkrättens regler hade staten det överordnade ansvaret för hälso- och sjukvår
den.1 Staten kunde delegera ansvaret för hälso- och sjukvården till andra or
gan. Omfattningen av statens styrning och/eller statens överordnade kontroll- 
och tillsynsansvar torde kunna påverka inriktningen mot å ena sidan ett civil- 
rättsligt synsätt på patientens rättsliga ställning, å andra sidan ett förvaltnings- 
rättsligt. Ju starkare statens yttersta ansvar var desto större benägenhet för en 
rättslig utveckling åt det förvaltningsrättsliga hållet.

Landstingskommunerna hade kommit att anförtros allt fler hälso- och sjuk
vårdsuppgifter under dessa decennier. Den period som nu skall bli föremål för 
undersökning kännetecknades av att landstingskommunerna erhållit i det när
maste monopolställning på det hälso- och sjukvårdande området. Den styrpo
litiska inriktningen var att landstingskommunernas verksamhet skulle kunna 
bedrivas effektivt och svara mot demokratiska och välfärdspolitiska mål och 
förhålla sig till samhällsekonomiska och sysselsättningspolitiska intressen. För 
detta krävdes en väl fungerande Interaktion mellan landstingskommunerna i 
fråga å ena sidan och andra aktörer å andra sidan såsom andra landstingskom
muner, primärkommuner och staten. Nedan skall återkommas mer ingående 
härtill.

Viktiga samhällsuppgifter hade genom lagstiftning decentraliserats till 
landstingskommunernas och primärkommunernas verksamhet. De kommu
nala organen hade erhållit vidsträckta befogenheter att själva ombesörja sina 
angelägenheter. Den kommunala självstyrelsen hade i och med tillkomsten av 
1974 års regeringsform lyfts fram som en del av grunden för samhällssystemet 
och för demokratin. Det fanns en klar strävan att förstärka den kommunala 
handlingsfriheten. En rad åtgärder hade vidtagits i detta syfte. Kommunernas

1. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 16 december 1966, 
art 12.
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lednings- och förvaltningsorganisationer hade byggts ut. Detta gav möjligheter 
till en fortsatt vidgning av ansvar och arbetsuppgifter.

Olika utredningar hade genomförts med syfte att begränsa den statliga de
taljregleringen av kommunernas verksamhet och decentralisera arbetsuppgif
ter från stat till kommun. Av dessa kan nämnas kommunallagsutredningen, 
utredningen om den kommunala demokratin, 1976 års kommunalekonomis
ka utredning, decentraliseringsutredningen, utredningen om vidgad länsdemo- 
krati och statskontrollkommittén. 1976 års hälso- och sjukvårdsutredning 
hörde också hit.

Till dessa utredningar avser jag att anknyta i det följande. Redan här kan 
dock framhållas att på grundval av de överväganden som den kommunaleko
nomiska utredningen gjorde, behandlades i regeringens proposition 1978/ 
79:95 bl a frågan om samspelet mellan stat och kommun i samband med ut
vecklingen av den kommunala självstyrelsen. Föredraganden såg inte någon 
avgörande motsättning mellan utredningens rekommendationer att statsmak
terna i första hand borde dra upp allmänna riktlinjer för den kommunala verk
samheten, bl a för den fortsatta utbyggnaden av välfärden, vilken skulle möj
liggöra minskad statskontroll, och de krav på likformighet som medborgarna 
hade rätt att ställa. Jag kommer att återkomma till dessa intressanta och vik
tiga frågor. Vid utformningen av den statliga tillsynen och kontrollen måste 
enligt föredraganden en avvägning ske mellan å ena sidan intresset av ett ökat 
lokalt inflytande och å andra sidan kraven på rättssäkerhet och lika tillgång 
till samhällsservice. Föredraganden ansåg att man vid varje fråga om minskad 
statskontroll fick göra erforderliga bedömningar härvidlag utifrån en sådan 
allmän grundsyn.

Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning.2

2. FiU 35, rskr 335.
3. Se ovan avsnitt 1.4.

Landstingskommunerna hade kommit att erhålla det politiska ansvaret 
gentemot sina invånare för hälso- och sjukvården och dess utveckling. Genom 
olika reformer hade huvudmannaskapet för tidigare bl a statliga vårdverksam
heter successivt förts över till dem.3 Statens reglering av hälso- och sjukvårds
arbetet liksom det statliga bidragssystemet hade också förenklats.

I direktiven till 1976 års hälso- och sjukvårdsutredning framhölls behovet 
av en ytterligare förenkling av den statliga kontrollen. I en ny lagstiftning för 
hälso- och sjukvården borde sådan detaljreglering undanröjas, som inte längre 
behövdes. I direktiven underströks också betydelsen av att möjligheterna till 
decentralisering av verksamhetsformerna togs till vara. Man såg detta som en 
förstärkning av den kommunala demokratin. Till detta återkommes i avsnitt 
2.1.3.
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2.1.2 Vårdtagaren

2.1.2.1 Vårdtagaren och ersättningsskyldigheten -
7-kronorsref ormen

Vid ingången av den nu undersökta tidsperioden bestämdes kretsen av vårdta- 
gare utifrån ekonomiska kategorier. Vem patienten var framgick nästan en
bart av diskussionerna kring läkar- och sjukvårdsersättningarna. Nedan skall 
söka fastställas de rättsliga, välfärdspolitiska och samhällsekonomiska över
väganden, som låg bakom den hälso- och sjukvårdsstruktur, vilken känneteck
nade början av 1970-talet. Jag börjar med den öppna vården och övergår se
dan till sjukhusvården.

År 1969 beslutades en reform av läkarvårdsersättningen, den s k 7-kro- 
norsreformen,4 som innebar att den av sjukvårdshuvudmännen bedrivna öpp
na vården till väsentlig del kunde finansieras av ersättningen från sjukförsäk
ringen. Tankegångarna bakom denna var följande.5

4. Prop 1969:125.
5. Prop 1969:125 s 10-20.

En kraftig förstärkning av den öppna läkarvården i samhällets regi ansågs 
vara en viktig punkt i den sjukvårdspolitiska målsättningen. Bland de åtgärder 
som hade vidtagits i detta syfte var den reformering av läkarutbildningen som 
hade beslutats vid 1969 års vårriksdag. Den plan för fördelningen av ökade lä
karresurser, som hade upprättats i anslutning till reformeringen av läkarut
bildningen, innebar en stark prioritering av den offentliga öppna läkarvården. 
Därför hade det blivit alltmer angeläget att genomföra en reformering även av 
sjukförsäkringens ersättningssystem för den öppna läkarvården. Staten uttala
de som ett av de grundläggande syftena med en sådan reform att ytterligare 
skapa underlag för en utbyggnad av den offentligrättsliga hälso- och sjukvår
den. Även om hälso- och sjukvården i Sverige kommit att bedrivas i landsting
ens regi var som framgått ovan statens styrning mycket stark under hela 1950- 
och 60-talen. Denna styrning kvarstod även i början av 1970-talet, vilket kom
mer att framgå av det följande. 1959 års sjukvårdslagstiftning gav utrymme 
för en statlig detaljstyrning.

Statens uppfattning var att ersättningssystemet radikalt måste förenklas 
och ges en sådan utformning att man förstärkte försäkringsskyddet för den 
vårdsökande, främst då för patienter som behövde omfattande och dyrbar lä
karvård. Patienten skulle på förhand veta vad hon eller han skulle betala för 
ett läkarbesök, och denna kostnad borde bestämmas genom en enkel och en
hetlig regel. Sjukförsäkringssystemet skulle konstrueras om på så sätt att pa
tienten slapp både att ligga ute med pengar för hela läkararvodet och att gå till 
försäkringskassan för att få återbäring.

Ett system med en i princip enhetlig avgift infördes den 1 januari 1970 för 
den öppna vård som tillhandahölls genom de offentliga sjukvårdshuvudmän
nens försorg. Patienterna betalade en avgift på 7 kr för varje besök hos läkaren
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och 15 kr vid hembesök hos den sjuke, samtidigt som sjukvårdshuvudmannen 
fick ersättning genom försäkringskassan med 31 kr per besök. Den erlagda av
giften täckte inte bara besöket hos den rådfrågade läkaren utan också röntgen- 
och laboratorieundersökningar m m som patienten blev remitterad till. För
säkringskassan debiterades direkt av sjukvårdshuvudmannen den del av kost
naden som sjukförsäkringen ersatte. Den försäkrade behövde alltså inte längre 
gå till försäkringskassan för att få pengar tillbaka från försäkringen för det 
arvode hon eller han betalat för vården. Arbetet i försäkringskassorna förenk
lades som en följd härav.

Av intresse var att nästan samtliga remissinstanser hade anslutit sig till för
slaget med undantag av Sveriges läkarförbund och SACO, som befarade att 
den föreslagna ändringen av betalningssystemet skulle påverka efterfrågan på 
sjukvård i så hög grad att besvärliga problem skulle uppstå.

Från statligt håll framhölls att 7-kronorsreformen tillkommit bl a mot bak
grunden av att efterfrågan på sjukvård kommit att i alltför hög grad inriktas 
på sluten vård, som allmän sett var mera resurskrävande än den öppna vården. 
En av orsakerna till denna inriktning var att den ställde sig billigare för den 
vårdsökande än den öppna vården. Patienten i öppen vård hade inte kunnat 
på förhand överblicka vårdkostnaden, eftersom kostnaden i princip hade varit 
helt beroende av omfattningen av de åtgärder som hade krävts i varje enskilt 
fall. För den slutna vården gällde en enhetlig dagavgift. Ersättningen i sluten 
vård hade till skillnad från ersättningen för den öppna vården reglerats direkt 
mellan sjukvårdshuvudmannen och försäkringskassan.

Sammanfattningsvis kom 7-kronorsreformen för patienten att innebära att 
kostnaden för öppen vård blev enhetligt bestämd och kunde förhandsbedömas 
på samma sätt som kostnaden för sluten vård. Staten fann att systemet stimu
lerade till en överföring av efterfrågan från den slutna till den öppna sektorn.
l den mån en sådan överföring av efterfrågan på sjukvård kom till stånd mins
kade trycket på sjukvårdshuvudmännens samlade resurser. Staten menade 
dock att 7-kronorsreformen knappast skulle medföra någon mera avsevärd 
stegring av den totala efterfrågan på sjukvård.

Fråga hade också uppkommit om att det var önskvärt att de privatprakti
serande läkarna fördes in under reformen. Kungl Maj:t hade därför gett riks
försäkringsverket i uppdrag att utreda frågan om ändrade regler för ersätt
ningen från den allmänna försäkringen vid öppen vård som meddelats av lä
kare i enskild praktik. 1974 kompletterades 7-kronorsreformen med en 
motsvarande reform vad gällde privatpraktiserande läkare.

Ersättningen från sjukförsäkringen kom därefter successivt att höjas.6 
Kungl Maj:t fick riksdagens bemyndigande att fastställa grunderna för läkar- 
vårdsersättningen. Ett sådant bemyndigande kom att innefatta befogenhet för 
Kungl Maj:t att göra anpassningar efter framtida förändringar.7

6. Se exempelvis prop 1978/79:177 om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen
m m.

7. AFL 2:2. Ang normgivningsmakten se ovan avdelning III.
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Vad gällde om vårdtagarens ersättningsskyldighet vid sluten vård? Ovan 
har framgått att det år 1946 i samband med beslutet om införande av en all
män sjukförsäkring fattades ett principbeslut att sjukhusvården skulle vara 
kostnadsfri för den enskilde och att staten skulle gentemot landstingen överta 
ansvaret för de kostnader som dittills täckts genom patientavgifter. Lagen den 
3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring innehöll därför ursprungligen 
inte några bestämmelser om ersättning för kostnader för sjukhusvård. Refor
men, som avsågs träda i kraft den 1 juli 1950, fördröjdes emellertid sedermera 
av flera orsaker. En av dessa var det statsfinansiella läget, som hindrade staten 
från att uppfylla åtagandet att kompensera sjukvårdshuvudmännen för bort
fallet av patientavgifter i samband med en omläggning av avgiftssystemet. För 
att en reform ändock skulle kunna genomföras frångick man8 tanken på fri 
sjukhusvård och 1955 års lag om allmän sjukförsäkring kompletterades med 
bestämmelser om ersättning för sjukhusvård genom försäkringen.

8. Prop 1953:178.
9. Prop 1969:125 s 42 ff.

Sjukförsäkringsutredningen framhöll att 1946 års principbeslut om fri 
sjukhusvård syftade till att skapa administrativa lättnader för kassorna och 
huvudmännen. Beslutet sågs såsom uttryck för en principiell uppfattning om 
sjukförsäkringens roll i sjukvårdens finansiering. Enligt denna uppfattning 
borde sjukkassorna främst svara för skyddet mot inkomstbortfall vid sjuk
dom, medan det allmänna i annan ordning skulle sörja för att läkar- och sjuk
husvård samt läkemedel stod till den enskildes förfogande mot rimlig kostnad. 
Att det tidigare principbeslutet om fri sjukhusvård frångicks vid införandet av 
den allmänna sjukförsäkringen den 1 januari 1955 var inte uttryck för någon 
ändrad principiell inställning till sjukförsäkringens roll i sjukvårdens finansie
ring.

Ett system med helt avgiftsfri sjukhusvård med därav följande utbrytning 
av sjukhusvårdsförmånen ur lagen om allmän försäkring skulle enligt utred
ningen medföra administrativa lättnader och därmed kostnadsbesparingar 
både för försäkringskassorna och för sjukvårdshuvudmännen. Försäkrings
kassorna skulle helt kunna befrias från de med sjukhusvårdsräkningarna för
enade arbetsuppgifterna och sjukhusens befattning med sådana räkningar 
kunna inskränkas avsevärt. Försäkringens utgifter skulle minska med i runt tal 
15 kr per år och försäkrad.9

Nu blev det förslag som kom att gå igenom 1970 något annorlunda. Det 
blev i stället en till 10 kr höjd vårdavgift för vård på allmän sal på sjukhus. 
Sjukpenningavdraget vid sjukhusvård bibehölls. Vidare förlängdes sjukhjälps- 
tiden för pensionärer från 180 till 365 dagar. För utförsäkrade patienter kunde 
en huvudman efter eget bedömande begagna möjligheten att ta ut vårdavgift 
motsvarande folkpension efter avdrag för s k fickpengar. I de undantagsfall då 
man trots förstärkningen av sjukförsäkringsskyddet erhöll stötande sociala ef
fekter förutsattes, att sjukvårdshuvudmännen medgav avgiftsnedsättning eller 
avgiftsbefrielse.
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Ersättningsreglerna kan sägas omtala vem som blev vårdtagare och till vil
ket pris denne blev detta, men berörde inte frågan om den enskildes rättigheter 
såsom patient. Ovan har framhållits att några legala rättigheter för vårdtaga- 
ren, vilka svarade mot landstingskommunens skyldighet, saknades. I stället 
var vårdtagaren i det närmaste osynlig i den rättsliga diskussionen. Vad gällde 
under 1970- och 80-talen härom?

2.1.2.2 Sjukvårdsförsäkringen och patienträttigheter
Ovan har framkommit att möjligheter till en lämplighetsprövning av beslut 
om medicinsk vård och behandling saknades. Sådana beslut kunde dock bli fö
remål för kommunalbesvär, då beslutets laglighet prövades i vissa i kommu
nallagen angivna hänseenden. I praktiken förekom mycket sällan dylika be
svär på hälso- och sjukvårdens område. Det principiellt intressanta var de oli
ka syften som de båda besvärstyperna tillgodosåg. Genom att förvalt- 
ningsbesvär inte medgavs för att få överprövat ett beslut om medicinsk vård 
och behandling, tilläts inte den enskilda individen att tvista med det allmänna. 
Kommunalbesvärens ändamålssfär omfattade inte enskildas intressen utan 
syftet med dessa besvär var att möjliggöra en statlig kontroll av i detta fall 
landstingskommunerna.

Samtidigt är det intressant att undersöka vårdtagarens besvärsmöjligheter 
rörande sjukvårdsersättningen. I förslaget till lag om allmän försäkring, m m10 11 
löd bestämmelsen 2:1 på följande sätt:

10. Prop 1962:90.
11. S 12.

”Försäkrad äger i enlighet med vad nedan sägs rätt (kurs här) till ersättning för ut
gifter för läkarvård, tandläkarvård och sjukhusvård ävensom i samband därmed 
företagna resor, så ock till sådan ersättning, varom föreskrift meddelats enligt 
6

Denna lydelse blev gällande rätt och förblev så fram till mitten av 1980-talet.
I prop 1983/84:190 föreslogs en ändring i lagtexten av följande innehåll:

”Om skyldighet för landstingskommun och kommun som inte tillhör landstings
kommun att erbjuda hälso- och sjukvård föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). För denna vård (kurs här) och för den sjukvård som meddelas av annan 
vårdgivare samt för tandvård, liksom för resor i samband med vården, utges ersätt
ning (kurs här) enligt vad nedan sägs.”

Bakgrunden till lagändringsförslaget angavs vara följande:’1

”En arbetsgrupp under hälso- och sjukvårdsberedningen har i enlighet med överens
kommelsen utrett förutsättningarna för att införa nya regler för de ekonomiska er
sättningarna till sjukvårdshuvudmännen. Detta har skett med utgångspunkt i de 
ålägganden som hälso- och sjukvårdslagen ger sjukvårdshuvudmännen att tillhan
dahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen. Syftet har varit att tillska
pa regler som underlättar statsmakternas och sjukvårdshuvudmännens gemen-
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samma strävan att säkerställa en vård och omsorg som svarar mot befolkningens 
behov och som även främjar ett effektivt utnyttjande av vårdresurserna.

Med utgångspunkt i detta arbete har en överenskommelse nu träffats mellan re
presentanter för staten och sjukvårdshuvudmännen om ändrade regler för vissa 
statsbidrag och ersättningar från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen 
fr. o. m. år 1985 och om ersättningsbelopp m. m. för åren 1985 och 1986. Över
enskommelsen innebär att det nuvarande allmänna statsbidraget till den psykiatris
ka vården och de olika försäkringsersättningar som nu utgår för åtgärder inom den 
öppna sjukvården omvandlas till en schablonberäknad allmän sjukvårdsersättning. 
Denna ersättning, som främst är avsedd för primärvård och övrig öppen vård, grun
das på en fördelning per invånare inom sjukvårdsområdet. Från detta ersättnings
belopp avräknas sjukförsäkringens utgifter för läkarvård och annan sjukvårdande 
behandling hos privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Nya regler föreslås 
för anslutning av privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster till sjukförsäkring
ens ersättningssystem. Det nya regelsystemet innebär ingen ändring av privatprak
tiserande vårdgivares rätt att utöva yrket.”

Av det anförda framgår att lagstiftaren inte avsåg att åstadkomma någon för
ändring i den försäkrades rätt till vårdersättning utan att skapa nya regler för 
de ekonomiska ersättningarna till sjukvårdshuvudmännen. Det allmänna 
statsbidrag som tidigare utgått omvandlades till en schablonberäknad allmän 
sjukvårdsersättning. Man menade att nya förutsättningar för förenklade er
sättningsregler från sjukförsäkringen förelåg. Utvecklingen hade gått från ett 
återbäringssystem, där försäkringen i efterhand gav den försäkrade ersättning 
för dennes vårdkostnader, till ett system där försäkringsersättningarna betala
des direkt till vårdgivarna. 7-kronorsreformen, enhetliga patientavgifter, sär
skilda vårdgivartaxor m m bidrog till denna utveckling.

I den nämnda propositionen framhölls också tillkomsten av hälso- och 
sjukvårdslagen som ett viktigt led i utvecklingen.12 Lagen om allmän försäk
ring kopplades samman med hälso- och sjukvårdslagen.

”De som är försäkrade enligt lagen om allmän försäkring är således genom hälso- 
och sjukvårdslagen tillförsäkrade erforderlig hälso- och sjukvård. Detta ger möjlig
het att genomföra vissa förenklingar av de ekonomiska ersättningarna från sjukför
säkringen till de offentliga sjukvårdshuvudmännen utan att de försäkrades rätt till 
vård (kurs här) påverkas. En sådan förenkling är särskilt motiverad när det gäller 
ekonomiska ersättningar som lämnas från ett samhällsorgan till ett annat. Det finns 
därför inte längre behov av detaljreglerade prestationsersättningar på det område 
det här är fråga om” - ”Genom att de försäkrade genom annan lagstiftning tillför
säkras (kurs här) den sjukvård som behövs är det möjligt att övergå från presta- 
tionsbundna till schablonberäknade ersättningar till de offentliga sjukvårdshuvud
männen.”

Här talades alltså om de försäkrades rätt till vård och att dessa var tillförsäk
rade erforderlig hälso- och sjukvård. Ändringarna i lagtexten berodde på ett 
förändrat ersättningssystem från staten till utförarna av vården. Visserligen re
fererades till hälso- och sjukvårdslagstiftningen som en skyldighetslagstiftning, 
men denna lagstiftning kunde inte vara något annat, eftersom den endast rik-

12. Ses 20.
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tade sig till vårdgivaren och inte till den enskilde vårdsökande. Denne hade 
sina rättigheter i den lagstiftning som riktade sig till den enskilde i egenskap av 
försäkrad och tillhörig det offentligrättsliga försäkringssystemet, dvs lagen om 
allmän försäkring. Uppfylldes rekvisiten i fråga, förelåg en legal rätt till de för
måner försäkringen erbjöd antingen dessa hade formen av vårdförmåner eller 
kontantförmåner.

2.1.2.3 Vårdtagarens allmänna vårdbehov och vårdkrav
I hälso- och sjukvårdsutredningens betänkande ”Mål och medel för hälso- och 
sjukvården”13 synliggjordes vårdtagaren för första gången i rättsliga samman
hang på ett mer påtagligt sätt. Hon eller han gavs inte ställning som en själv
ständig rättslig aktör utan vårdsökandes behov bildade utgångspunkt och mål 
för hälso- och sjukvården. De vårdsökandes behov var ett av de viktigaste ob
jekten för hälso- och sjukvården. De tankegångar som låg till grund för betän- 
kanden och propositioner under senare delen av 1970-talet vittnade om ett 
nytt synsätt inte endast vad gällde hälso- och sjukvårdens organisation och an
svarsförhållanden utan även vad gällde hälso- och sjukvårdens mål och medel 
relaterade till vårdtagaren.

Att tillgodose vårdtagarens behov var ett basalt mål som förvånande nog 
aldrig uttryckts som mål tidigare men som låg helt i linje med 1970-talets tan
kegångar. Som jämförelse kan nämnas att den behövande enligt 1980 års so
cialtjänstlag hade preciserats endast såsom den som hade ett behov som inte 
kunde tillgodoses på något annat sätt. Den som hade behov av hälso- och sjuk
vård preciserades inte heller närmare i den medicin-rättsliga kontexten, utan 
huruvida ett behov av hälso- och sjukvård förelåg överlämnades till den med
icinska professionen att fastställa. Tankar om helhetssyn, kontinuitet, närhet 
och tillgänglighet samt självbestämmande, medinflytande och integritet skulle 
i likhet med vad som gällde på socialtjänstens område också gälla inom hälso- 
och sjukvården. Syftet var att ge kvalitativt god vård som skapade trygghet för 
den vårdsökande. Av dessa skäl krävdes samlade bedömningar som underlag 
för de medicinska och sociala insatserna. En symptominriktad sjukvård och ett 
synsätt som alltför mycket uppmärksammade människan i delar skapade inte 
de önskvärda förutsättningarna för sådana bedömningar.

I stället skulle en helhetssyn, innebärande hänsynstagande till den vårdsö
kandes totala situation, tillämpas i vård- och behandlingsarbetet. Intresset 
knöts därför inte endast till de symptom som gav en människa anledning att 
söka vård utan hänsyn togs också till sjukdomsorsaker m m. Medicinska ställ
ningstaganden anpassades till övriga förutsättningar, hos den enskilda män
niskan själv och i hennes omgivning.

Närhet till och förtrogenhet med befolkningens vardagsmiljö krävdes också 
för att på rätt sätt kunna möta vårdbehoven. Decentraliserad hälso- och sjuk- 
vårdsservice blev också av det skälet ett gemensamt intresse för vårdgivaren

13. SOU 1979:78 s 245 ff.
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och den vårdsökande. Geografisk närhet skulle förenas med lättillgänglighet 
såsom genom öppethållandetider, jourtjänst och kommunikationer, vilka 
gjorde hälso- och sjukvården mer åtkomlig. Närhet och kännedom om en 
vårdinrättnings arbetsformer gav möjligheter att få individuella önskemål och 
personliga förhållanden av skilda slag beaktade i olika undersöknings- och be- 
handlingssammanhang.

Den vårdsökande hade i princip även tidigare haft rätt att fatta självständi
ga vårdbeslut och få information i en vårdsituation. Denna rätt hade dock 
många gånger inte utnyttjats. Många hade heller inte upplevt sig ha någon så
dan rätt. Mot den bakgrunden framhöll hälso- och sjukvårdsutredningen vik
ten av en i praktiken ökad patientmedverkan. Förverkligandet av denna mål
sättning såg utredningen som ett framsteg av samma slag som demokratise
ringen inom arbetslivet. En individuell hälso- och sjukvård skulle ge individen 
full frihet att själv omhänderha sin hälsa och fatta beslut om åtgärder för att 
förebygga eller bota efter eget omdöme. Detta fick dock inte tolkas så bokstav
ligt att innebörden blev att den enskilde kunde överta läkares rent medicinska 
beslutsfunktioner. Från huvudprincipen om patientens självbestämmande 
fanns endast två undantag: skyldighet föreskrevs beträffande behandling eller 
förebyggande av allmänfarliga och veneriska sjukdomar samt behandling av 
psykisk sjukdom under vissa särskilt angivna förhållanden. I övrigt byggde all 
hälso- och sjukvård på den enskildes initiativ. Den var alltså en välfärdsåtgärd, 
som helt byggde på frivillighet från den enskildes sida. Det stod envar fritt att 
anlita vård eller hjälp, oavsett om det gällde att bota sjukdomar och skador 
eller att förhindra att sådana inträffade. Hälso- och sjukvård var en samhälls
funktion som stod den enskilde till tjänst, i allmänhet utan angivande av sär
skilda villkor.

Behovet av vid vårdbehov obruten kontakt mellan den vårdsökande och i 
första hand dennes läkare, men även vårdpersonalen i övrigt, tilldrog sig en 
ökande uppmärksamhet. Önskemålet att vid återbesök få bli behandlad av 
samma personal sattes av de vårdsökande ofta främst. Bristande kontinuitet 
upplevdes av många som mycket besvärande. Den vårdsökande skulle slippa 
ett ständigt upprepande av sjukdomshistorien, om hon eller han i vårdsituatio
nen fick möta en person, som tidigare var insatt i vederbörandes problem. Det 
innebar en stor fördel för den enskilde att få träffa samma läkare och samma 
vårdpersonal (vårdlag). Denna princip sammanfattades i begreppet kontinui
tet.

Medinflytande handlade om att patientens egna åsikter efterfrågades, res
pekterades och beaktades vid beslut i och planering av vården. Hälso- och sjuk
vårdsutredningen lyfte fram det i och för sig självklara att patienten skulle be
handlas som en självständig individ och hänsyn tas till dennes situation. Det
samma gällde iakttagandet av patientens integritet. Integritet rörde önskemålen 
om att bli bemött med respekt och som en person med individuella särdrag samt 
krav på att få ge uttryck för dem och behandlas med hänsyn till dem. Personlig 
integritet innebar också en rätt att bli undersökt och behandlad under diskreta 
förhållanden och med tystnadsplikt ålagd den vårdande personalen.
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2.1.2.4 Patientskyddet
Fram till mitten av 1970-talet kunde en patient som blev skadad vid medicinsk 
behandling endast få ersättning härför enligt skadeståndsrättsliga regler. För 
att få ersättning var patienten tvungen att bevisa att sjukvårdspersonalen varit 
vårdslös och därigenom orsakat skadan. Detta var svårt att bevisa för den en
skilde. Det resulterade i att ytterst få personer fick ersättning för skada vid 
medicinsk behandling.

I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet väcktes ett antal motioner 
i riksdagen angående patienters ersättningsmöjligheter vid felaktig medicinsk 
behandling.14 Motionerna uppmärksammade ett antal brister som uppstod 
när ersättning lämnades enligt skadeståndsrättsliga regler efter en process mel
lan den skadelidande och sjukvårdsutövaren.

Från och med 1971 hade en arbetsgrupp utrett frågan rörande ett kollektivt 
försäkringssystem för behandlingsskador. Arbetsgruppen bestod av lands
tingsförbundet och ett konsortium av försäkringsbolag. Målet för arbetsgrup
pen var att skapa ett rättvist ersättningssystem där de allvarliga skadefallen 
skulle ersättas. Man ville ha ett ersättningssystem som beaktade de skadelidan
des behov av ersättning och som verkade direkt till dessas förmån. Arbetsgrup
pens utredningsarbete resulterade i ett förslag om vidgat patientskydd. Försla
get mottogs positivt och resulterade i att patientförsäkringen trädde i kraft den 
1 januari 1975.

Försäkringen grundade sig på ett frivilligt avtal mellan ett konsortium av 
försäkringsbolag som försäkringsgivare och ett antal sjukvårdsutövare som 
försäkringstagare. Som försäkringsgivare i avtalet stod konsortiet för patient
försäkring. Konsortiet bestod av fyra försäkringsbolag: Folksam, Länsförsäk- 
ringsbolagen, Skandia och Trygg-Hansa.

Försäkringstagare var från starten 1975 staten och landstingen. Efter hand 
hade också flertalet andra sjukvårdsutövare anslutit sig till försäkringen. Detta 
betydde att i stort sett all sjukvårdande verksamhet omfattades av patientför
säkringen. Avtalet mellan parterna hade omarbetats flera gånger. Regleringen 
av skador handhades av en särskild organisation, något som medförde en en
hetlig bedömning av de olika ersättningsanspråk som förekom. Genom en sär
skilt organiserad skadereglering eftersträvades en effektiv och snabb hand
läggning av ärenden. Handläggningstiden för ett ärende var ca sex månader. 
Vissa mer komplicerade fall kunde dock ta längre tid i anspråk. Skadereglerar- 
na handlade anmälda ärenden självständigt. Dessa ansvarade för att en medi
cinsk utredning, som kunde ligga till grund för den försäkringsrättsliga be
dömningen, blev gjord. Till sin hjälp hade de förtroendeläkare, vilka hade den 
erforderliga kompetensen vad gällde medicinska frågor.

Patientförsäkringens existens medförde dock inte, att den skadelidande var 
hindrad att föra talan inför allmän domstol. Fram till dess att den skadelidan
de hade accepterat en av patientförsäkringen beslutad ersättning, kunde hon 
eller han väcka talan vid allmän domstol. För att få en dylik ersättning måste

14. Motionerna 1967:31, 656, 657, 660, 663, 1185, 1972:1490, 1973:1093, 1166.
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den skadelidande överlåta eventuellt vidare anspråk mot sjukvårdsutövaren 
på patientförsäkringen. Den skadelidande kunde, om denne väckte talan vid 
allmän domstol, endast åberopa skadeståndsrättsliga regler. Patientförsäk
ringen förde enligt avtalet försäkringstagarens talan även vid en domstolspro- 
cess. Tvister mellan försäkringsgivaren och en skadelidande avgjordes av skil
jemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän.

Grundläggande för patientförsäkringen var att vårdslöshet inte behövde 
styrkas. Patientförsäkringen var en ”no-fault”-försäkring, där skadestånds- 
skyldighet inte behövde fastställas. Skadeståndsskyldighet behövde inte ens fö
religga. Ersättningsrätten grundades i stället på att skadan kunde relateras till 
ett beslut eller en handling för vilken någon av sjukvårdspersonalen hade an
svaret.

Patientförsäkringen syftade till att i det enskilda fallet utge ersättning för 
hela den ekonomiska skadan och därutöver ideell ersättning. Utgångspunkten 
för beräkning av skadeersättning var de regler som återfanns i skadeståndsla
gen 5 kap. I patientförsäkringens villkor hade dock skadeståndslagens regler 
modifierats i vissa avseenden. Detta hade skett av administrativa skäl och av 
kostnadsskäl.

Ersättning lämnades för sveda och värk, lyte och annat stadigvarande men, 
olägenheter i övrigt, vård och behandlingskostnader, framtida inkomstbort
fall, förlust av underhåll samt begravningskostnader. Ersättningarna beräkna
des i enlighet med tabeller som utarbetats av landstingsförbundet och Patient
försäkringens samrådsgrupp. Tabellerna omräknades med jämna mellanrum 
för att följa med i penningvärdets förändringar. Tabellerna användes även av 
domstolar och andra försäkringsorgan.

Om en vårdåtgärd hade lett till invaliditet lämnades ersättning för olägen
heter i övrigt eller för framtida inkomstförlust. Ersättning för olägenheter i öv
rigt lämnades endast om den skadelidande, trots att denne hade invalidiserats, 
återgick i arbete. Ersättningen lämnades som en förhöjd ersättning för lyte och 
annat stadigvarande men i enlighet med de normer som föreskrevs i villkoren. 
Ersättning för framtida inkomstförlust lämnades om den skadelidande invali
diserats och därigenom fått sin oförmåga att skaffa sig inkomst genom arbete 
nedsatt med minst en femtondel och den årliga förlusten översteg en fjärdedel 
av basbeloppet. Ersättningen bestämdes antingen i form av livränta eller en
gångsbelopp.

När förhandlingar om en patientförsäkring pågick i början av 1970-talet, 
hade man kommit fram till, att det var bäst att göra ett undantag i ersättnings
rätten för de minsta behandlingsskadorna. Det ansågs svårt att genomföra en 
tillfredsställande skadeutredning av dessa skador. En mindre skada föranledde 
ofta inte någon ekonomisk förlust som kunde särskiljas från den förlust som 
drabbade patienten till följd av den sjukdom eller skada denne redan hade. På 
grund av detta och på grund av att man ansåg att socialförsäkringarna gav en 
grundläggande ekonomisk trygghet, hade man en s k självrisk för de skadeli
dande.

Patientförsäkringen var inte tillämplig vid sjukdom, skada eller annan kom-
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plikation som orsakats av läkemedel på vilket läkemedelsförordningen ägde 
tillämpning och som med beaktande av de anvisningar som gällt för läkemed
lets användning inte kunnat undvikas. För skada som uppkom i samband med 
läkemedelsanvändning gällde en särskild försäkring, läkemedelsförsäkringen. 
Denna trädde i kraft den 1 juli 1978 genom att tillverkare och importörer av 
läkemedel träffade avtal med Konsortiet för läkemedelsförsäkring.

Skada som uppkom till följd av egenskap hos läkemedlet ersattes enligt lä
kemedelsförsäkringen. Från patientförsäkringen utgavs ersättning endast för 
läkemedelsskador som orsakats av att medlet använts i strid med anvisningar
na för läkemedlets användning. Undantaget tillämpades inte vad gällde läke
medel som framställts inom hälso- och sjukvården för användning inom vår
den, t ex blodprodukter.

2.1.2.5 Sammanfattning
I början av 1970-talet var hälso- och sjukvården utan tvekan en av de allra vik
tigaste delarna av välfärdssystemet, vars styrpolitiska inriktning var att den 
skulle svara mot demokratiska, välfärdspolitiska, samhällsekonomiska och 
sysselsättningspolitiska mål. Under nu ifrågavarande tidsperiod bestämdes till 
en början kretsen av vårdtagare enbart utifrån ekonomiska kategorier men 
den kom efter hand att kopplas till ett flertal etiska målsättningar av grundläg
gande betydelse för den vårdsökande och för vårdtagaren, såsom etiska lik
hetsregler. För vederbörande kom den s k 7-kronorsreformen att innebära en 
möjlighet att få öppen vård för ett enhetligt pris av sju kronor. Denna reform 
kom att utgöra grunden för en ökad tillgänglighet till vården och en vård på 
lika villkor. Kostnaderna för vården kunde bedömas i förväg. Ersättningsreg
lerna omtalade indirekt vem som blev vårdtagare och till vilket pris vederbö
rande blev detta.

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen hade redan från början utformats som 
en skyldighetslagstiftning för vårdgivaren utan motsvarande rättigheter för 
vårdtagaren. Sjukvårdsförsäkringen däremot gav den enskilde rätt till ersätt
ning för sjukvårdsutgifter. I 2 kap i lagen om allmän försäkring reglerades ut
tryckligen om denna rätt fram till mitten av 1980-talet, då lagregeln stadgade 
att för hälso- och sjukvård utgavs ersättning, dvs ordet rätt eller rättighet an
vändes inte. Syftet med lagändringen var att skapa nya regler för de ekonomis
ka ersättningarna till sjukvårdshuvudman, inte att åstadkomma någon för
ändring i den enskildes rätt till vårdersättning. Staten hade gått ifrån ett åter
bäringssystem, där försäkringen var en ersättning i efterhand för de kostnader 
den enskilde haft för vården, till ett system som innebar att försäkringen beta
lades direkt till vårdgivarna.

I sjukvårds- och sjukhuslagarna var patienten i det närmaste osynlig även 
om patientens behov omnämndes i några få stadganden i dessa lagar. Under 
1970-talet började man i den hälso- och sjukvårdspolitiska diskussionen att 
mer konsekvent lyfta fram vårdtagarens behov. De tankegångar som vid sam
ma tidpunkt förknippades med det ekonomiska biståndet inom socialtjänsten
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började också att prägla hälso- och sjukvården. Det gällde idéerna om helhets
syn, kontinuitet, närhet, tillgänglighet, självbestämmande, medinflytande och 
integritet. Så var exempelvis idén om vårdens frivillighet synnerligen central. 
Undantag härifrån gällde endast för några särskilt i lag angivna situationer. 
Medinflytande, integritet och helhetssyn vittnade om att bilden av patienten 
vidgats i avsevärd mån i förhållande till vad det innebar att endast koncentrera 
sig på dennes vårdbehov. De mål man strävade efter inom hälso- och sjukvår
den under 1970-talet var flera och utvisade en annan bild av patienten än en 
person, som enbart hade ett vårdbehov.

En viktig sida av patientskyddet utgjordes av den avtalsvis tillkomna pa
tientförsäkringen, inom vilken vårdtagaren kunde få ersättning om hon eller 
han erhållit felaktig behandling. Försäkringen, som tillkom 1975, var en no 
fault-försäkring och tilldrog sig stort internationellt intresse.

Sammanfattningsvis kan framhållas att decenniet präglades av de nya tan
kegångar som kom att utmärka hälso- och sjukvårdslagen, som trädde i kraft 
i början av följande decennium.

2.1.3 De rättsliga aktörerna

2.1.3.1 Landstingskommunerna
Landstingskommunerna ombesörjde som nämnts huvuddelen av hälso- och 
sjukvården. Staten och primärkommunerna svarade också i egenskap av hu
vudmän för vårdtjänster av olika slag. Med huvudmannaskap avsågs som re
gel ett lagstadgat ansvar för att olika slag av tjänster tillhandahölls. Ansvaret 
behövde inte innebära skyldighet att själv svara för driften av verksamheten. 
Driftsansvaret, som innebar att driva verksamheten, anställa personal, planera 
verksamheten, göra och infria ekonomiska åtaganden osv, låg på den som var 
vårdgivare. Ett vårdgivaransvar grundade sig ibland på frivilliga åtaganden. 
Vanligen sammanföll huvudmanna- och vårdgivaransvar, dvs den som var hu
vudman var också den som bedrev vården i fråga.15 De grundläggande förut
sättningarna för att totalansvaret skulle få ett reellt innehåll var att landstingen 
ålades en skyldighet att i samverkan med andra vårdgivare planera all hälso- 
och sjukvård inom sina respektive områden. Denna planering syftade till en 
samordning av landstingens egna och de övriga vårdgivarnas insatser och re
surser till ett från befolkningens synpunkt ändamålsenligt och samlat utbud av 
hälso- och sjukvård. En väsentlig del av arbetet vid totalplaneringen gällde 
samverkan inom hälso- och sjukvården och mellan hälso- och sjukvården och 
andra områden för samhällets välfärdspolitik, i första hand socialtjänsten. 
Hälso- och sjukvårdsutredningen beskrev ingående innebörden av totalansva
ret.16 Detta gällde både planeringen, kartläggningen, vidtagandet, initierandet, 
samordnandet och finansieringen av hälso- och sjukvården.

15. SOU 1979:78 s 282.
16. SOU 1979:78 s 283.
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Hälso- och sjukvårdsutredningen hänvisade också till regionsjukvårdsut
redningens synpunkter på behovet av en planmässig utveckling av regionsjuk
vården och anslöt sig till denna utrednings förslag att en skyldighet för lands
tingen att medverka i gemensam planering inom och mellan regionerna regle
rades i hälso- och sjukvårdslagen.

Landstingskommunernas politiska organisation reglerades dels i kommu
nallagen, dels i sjukvårdslagen. Det högsta beslutande organet inom lands
tingskommunen var landstinget. Förvaltning och verkställighet ankom på för
valtningsutskottet och övriga nämnder. Ledningen av den sjukvårdande verk
samheten utövades av en sjukvårdsstyrelse. Förvaltningsutskottet kunde ut
göra sjukvårdsstyrelse. En sådan samordning av funktionerna tillämpades år 
1977 i åtta av landets landsting.

Närmast under sjukvårdsstyrelsen kunde tillsynen vid och ansvaret för för
valtningen av sjukhus och annan sjukvårdande verksamhet utövas av en direk
tion (jfr tidsperioden innan). I fem landstingskommuner fungerade år 1977 
sjukvårdsstyrelsen som direktion. Antalet direktioner inom varje landstings
område kunde variera. Vanligtvis uppgick antalet till mellan tre och fem.

Under senare delen av 1970-talet hade den landstingskommunala verksam
heten fått en sådan omfattning att förtroendemän engagerats på heltid eller 
deltid både centralt och lokalt inom landstingen. Politikerna engagerades på 
förtroendemannaposter som landstingsråd eller heltids- eller deltidsanställda 
ordförande. För oppositionspartierna tillkom förtroendemannaposter som op
positionsråd eller minoritetsföreträdare.

Den administrativa organisationen var anpassad till den politiska organisa
tionens uppbyggnad med en central förvaltning och ett varierande antal lokala 
förvaltningar. Vid centralförvaltningen administrerades hälso- och sjukvårds
frågorna av ett gemensamt kansli med funktioner eller avdelningar för exem
pelvis planerings-, organisations-, byggnads-, drift-, personal-, utbildnings- 
och ekonomifrågor. Avdelningarna kunde vara administrativt samordnade 
under en landstingsdirektör eller annan motsvarande chefstjänsteman. För den 
administrativa ledningen av den samlade hälso- och sjukvården hade i många 
fall inrättats tjänster som sjukvårdsdirektörer. För den lokala ledningen av 
sjukhus och de lokala förvaltningarna angav sjukvårdslagen två möjligheter, 
antingen att tillsätta en sjukhusdirektör som chef eller förordna någon av lä
karna som styresman (se ovan).

2.1.3.2 Staten

2.1.3.2.1 Statens förhållande till landstingskommunerna
Under 1950- och 60-talen hade statens detaljstyrning av hälso- och sjukvården 
hela tiden ökat. Denna styrning fortsatte i början av 1970-talet, även om delvis 
andra tankegångar började göra sig gällande, vilka hängde samman med 
landstingens alltmer ökande ansvar. Om landstingskommunerna skulle kom
ma att erhålla ett totalansvar för hälso- och sjukvård, måste statens roll för-
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ändras i förhållande till vad som dittills gällt. Det skulle då inte finnas behov 
av en tvingande statlig detaljstyrning och en kontrollerande byråkrati. I stället 
skulle - på det sätt som decentraliseringsutredningen och kommunalekono
miska utredningen skisserat enligt ovan - utvecklas ett samråds- och förhand- 
lingsförfarande i olika övergripande frågor, där bl a vårdpolitiska, arbets- 
marknadsmässiga och samhällsekonomiska aspekter vägdes samman.

Statens roll beskrevs på följande sätt i ett uttalande av finansutskottet:

”Statsmakterna har ett intresse av att på olika sätt påverka kommunerna och lands
tingskommunerna i syfte att nå vissa fundamentala mål i fråga om sysselsättnings-, 
regional- och stabiliseringspolitik m.m. Vidare har medborgarna krav på rättssäker
het och lika tillgång till samhällsservice. Statsmakterna måste därför kunna ange ra
mar för kommunernas och landstingskommunernas befogenheter och utöva viss 
tillsyn och kontroll.”17

17. Finansutskottets betänkande (1978/79:35) om den kommunala ekonomin m.m. med 
anledning av den kommunalekonomiska utredningens förslag.

18. Prop 1979/80:6.

Såsom hade skisserats av bl a decentraliseringsutredningen och kommunal
ekonomiska utredningen innebar övergången till ett system med ökad kommu
nal handlingsfrihet inom preciserade ramar behov av ett samordnat 
utvecklings- och rådgivningsarbete i komplexa frågor av gemensam natur. Ex
empel på sådana inom hälso- och sjukvården hämtades både från den medi
cinska verksamheten och från planerings-, byggnads- och utrustningsfunk- 
tionerna m m. Den senare typen av frågeställningar ökade i takt med strävan
dena att med begränsade ekonomiska resurser tillgodogöra vården en växande 
kunskapsmassa och teknik och kom att prägla senare delen av 1970-talet och 
hela 1980-talet.

För att de olika landstingskommunerna skulle kunna svara för hälso- och 
sjukvård på ett adekvat sätt krävdes olika samordnade insatser över lands
tingsgränserna. Det kunde inte vara rimligt, att varje landstingskommun på 
egen hand skulle ta fram t ex det planunderlag, som kunde utarbetas gemen
samt för hela landet, själv planera och genomföra all utbildning av läkare och 
annan vårdpersonal eller bedriva erforderligt forsknings- och utvecklingsarbe
te. Här behövdes gemensamma insatser på både regional och nationell nivå.

Diskussioner och utredningar om den kommunala självstyrelsen kom också 
att påverka synen på samverkan mellan landstingen och staten inom hälso- 
och sjukvården. I propositionen 1976/77:1 angående minskad detaljreglering 
av kommunerna framhölls bl a att det knappast var möjligt att låta statens till
syns- och kontrollfunktioner gentemot kommunerna regleras av någon ensta
ka allmän princip. En avvägning mellan delvis motstridiga intressen måste 
komma till stånd vid varje tillfälle. En tydlig bild av hur man såg på förhand
landet mellan stat och kommun framkom även i en proposition till 1979/80 
års riksmöte18 på grundval av de översyner av socialstyrelsens verksamhet, 
som genomförts dels av socialstyrelsen själv (ÖSoS), dels av en till socialdepar
tementet knuten beredningsgrupp (SoS-gruppen). Där framhöll den föredra-
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gande, att han ansåg att socialstyrelsens framtida roll och uppgifter hade sin 
naturliga utgångspunkt i statens med kommunerna gemensamma ansvar för 
hälso- och sjukvårdens (och socialvårdens) omfattning, kvalitet och framtida 
utveckling.

”Det delade ansvaret innebär att primärkommuner och landsting har det närmaste 
ansvaret för att vården utformas med hänsyn till de rådande lokala och regionala 
behoven och förutsättningarna. Detta ansvar har under de senaste tio åren vuxit i 
omfattning. Kommunernas och landstingens ansvar för att förverkliga väsentliga 
delar av välfärdspolitiken har stadigt utökats. I samband med att ansvaret vidgats 
har också befogenheterna ökat för de kommunala organen att själva ombesörja 
dessa angelägenheter. En vidgning av den kommunala självstyrelsen har varit 
grundtanken bakom flera statliga utredningar som genomförs eller pågår. Den 
kommunala handlingsfriheten kommer ytterligare att markeras i den nya lagstift
ning som föreslås för socialtjänsten och planeras för hälso- och sjukvården.

De uppgifter som följer av statens ansvar för socialvården och hälso- och sjuk
vården har sin grund i statens övergripande ansvar för den samlade välfärdspoliti
ken och för samhällsekonomin. Staten fullgör dessa uppgifter genom lagstiftning 
samt genom en betydande medverkan i vårdens försörjning med ekonomiska resur
ser och utbildad personal. Statens ansvar för socialvården och hälso- och sjukvården 
kan sägas omfatta ett övergripande planerings- och samordningsansvar som inne
bär att påverka omfattning och inriktning av socialvården och hälso- och sjukvår
den. Statsmakterna har vidare möjligheter att påverka den kommunala verk
samheten inom ramen för den ekonomiska politiken och genom överläggningar 
med representanter för kommuner och landsting. Statsmakterna har slutligen ett 
tillsynsansvar som innebär att ytterst garantera de enskilda människorna trygghet 
och säkerhet såväl vad avser vårdens kvalitet som i rättsligt hänseende.

Enligt min mening skall socialstyrelsen som statlig myndighet på statsmakternas 
uppdrag verka för att statsmakternas beslut och intentioner verkställs. Styrelsen 
skall fullgöra denna uppgift dels genom att medverka i planeringen av socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården, dels genom en aktiv tillsyn inom dessa områden. Det är 
emellertid en klart uttalad strävan att i den statliga planeringen och tillsynen be
gränsa kontroll och detaljreglering till förmån för en ramstyrning som anger de all
männa riktlinjerna för den kommunala verksamheten.”19

19. S 18.
20. SOU 1979:78.
21. Prop 1979/80:6.

Hälso- och sjukvårdsutredningen, som 1979 kom med sitt betänkande ”Mål 
och medel för hälso- och sjukvården”,20 hade samma synsätt, vilket sedan kom 
att ligga till grund för förslagen om socialstyrelsens uppgifter och organisa
tion.21

2.1.3.2.2 Tillsyn och kontroll
1 1956 års sjukvårdslag angavs (§ 5) att ”högsta tillsynen över landstingskom
munernas sjukvårdande verksamhet utövas av socialstyrelsen”. Motsvarande 
tillsynsuppgifter för socialstyrelsen fanns angivna i en rad andra författningar 
som reglerade till hälso- och sjukvården hörande eller närstående verksamhe
ter. Socialstyrelsens ställning som central förvaltningsmyndighet för hälso-
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och sjukvården markerades alltså genom att ett omfattande tillsynsansvar 
ålagts styrelsen i olika lagar. Detta tillsynsansvar reglerades ytterligare genom 
tillämpningsförfattningar och i socialstyrelsens instruktion.

Inspektioner var sedan gammalt en etablerad form för tillsyn, som tilläm
pades av bl a socialstyrelsen.22 Inom sjukvården företogs inspektioner, då sär
skilda omständigheter föranledde det. Stundom begärde huvudman inspek
tion, t ex då man önskade ett klarläggande uttalande i någon fråga. Inspektio
nerna kunde föranleda direkta åtgärder, t ex beträffande enskilda personer 
tillhörande medicinalpersonalen, men också följas av råd om förändringar på 
längre sikt.

22. Jfr vad som ovan sagts om riksförsäkringsverkets inspektioner.
23. SOU 1978:26.
24. Prop 1978/79:220.

Innebörden av bl a begreppet tillsyn och tillsynsmyndighet ansågs oklar. 
Statsrevisorerna förklarade år 1975 i samband med sin granskning av viss på 
socialstyrelsen ankommande tillsynsverksamhet att det inte fanns någon sam
lad definition av uttrycket tillsyn. Ordet ledde enligt revisorerna i första hand 
tanken till kontroll med primärt syfte att tillse att enskilda vårdtagare fick vård 
och behandling av godtagbar standard samt att gällande bestämmelser blev 
följda, bl a i fråga om vårdtagares säkerhet mot fel eller misstag i samband 
med behandling samt i fråga om deras rättigheter och deras rättssäkerhet. Som 
en annan huvudlinje angav revisorerna ledning och utveckling.

Enligt statsrevisorerna visade deras granskning av socialstyrelsens tillsyn 
att inspektioner och därmed jämbördiga besök tillgodosåg flera angelägna be
hov. Av intresse var också att notera deras oro att socialstyrelsen inte hade ka
pacitet att själv i rimlig omfattning genom inspektioner och besök hålla sig un
derrättad om läget på ett så hårt belastat område som långtidssjukvården med 
dess ofta helt hjälplösa klientel.

Många av de kategorier, som ingick bland medicinalpersonalen under 
1970-talet (t ex läkare, tandläkare och legitimerad sjuksköterska) stod när det 
gällde det medicinska yrkesansvaret direkt under socialstyrelsens inseende, 
oavsett om personalen arbetade i offentlig eller privat verksamhet. Andra yr
keskategorier stod på samma sätt under socialstyrelsens inseende (t ex kurato
rer) och ingick bland medicinalpersonalen, om de arbetade inom offentlig häl- 
so- och sjukvård. Frågor om fel och försummelser i den medicinska yrkesutöv
ningen prövades med avseende på denna personal av medicinalväsendets 
ansvarsnämnd. Beslut av denna nämnd i ansvarsmål kunde föranleda omedel
bara åtgärder för den aktuella vårdverksamheten men verkade också normgi
vande för det medicinska handlandet på längre sikt. Nämndens beslut och 
iakttagelser låg bl a till grund för föreskrifter och allmänna råd av socialstyrel
sen. Nämndens tolkning av vad som var ”vetenskap och beprövad erfarenhet” 
visade sig ha stor betydelse för det praktiska vårdarbetet ute på fältet.

Under 1970-talets senare del presenterade medicinalansvarskommittén ett 
betänkande23 som ledde till en proposition.24 Förslagen ledde till en ändrad
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lagstiftning vad gällde den personkrets som stod under socialstyrelsens tillsyn. 
Kretsen av hälso- och sjukvårdspersonal, som den kom att kallas, utökades 
och kom att omfatta all personal, för vars kvalitet samhället påtagit sig ett an
svar. Ansvarsfrågorna för denna personal kom att handhas av hälso- och sjuk
vårdens ansvarsnämnd, som efterträdde medicinalväsendets ansvarsnämnd. 
Denna erhöll en i förhållande till socialstyrelsen fristående ställning.

1 oktober 1978 uppdrog regeringen åt centrala statliga myndigheter, vilkas 
verksamheter berörde kommuner och landsting, att se över gällande föreskrif
ter, anvisningar och råd. Syftet var att ta bort statlig tillsyn och detaljkontroll, 
när den inte längre kunde anses behövlig men också att allmänt minska den 
oerhört stora mängd av myndighetsföreskrifter som kommit att bli en alltmer 
påtaglig företeelse. Den s k begränsningskungörelsen,25 stadgade att myndig
heter inte utan regeringens medgivande fick utfärda sådana föreskrifter, anvis
ningar och råd, som kunde påverka gällande standard eller tillämpade normer, 
om detta i mer än oväsentlig grad kunde leda till kostnadsökningar i den verk
samhet som berördes. Myndigheterna hade därvid ålagts att höra företrädare 
för bl a de kommuner, som hade att bära de slutliga kostnaderna.

25. SFS 1970:641.
26. SOU 1978:52.
27. Prop 1979/80:1.

En huvudfråga vid diskussionerna om begreppet tillsyn var om myndighe
terna hade rätt att meddela tvingande bestämmelser eller att endast vara råd
givande. Frågan om myndighets befogenhet i detta avseende togs bl a upp i de- 
centraliseringsutredningens principbetänkande ”Lägg besluten närmare män
niskorna.”26 Denna ansåg det angeläget att bringa reda i de begrepp och 
vedertagna beteckningar - bl a föreskrifter, anvisningar och råd - som an
vänts. Man måste göra klart, vilka regler som var juridiskt bindande och vilka 
som endast skulle tjäna som vägledning. Decentraliseringsutredningen föror
dade för sin del att endast två uttryck skulle komma till användning, nämligen 
föreskrifter och allmänna råd (se ovan avdelning III). Beteckningen anvisning
ar skulle utmönstras. 1 1980 års socialtjänstlag27 användes endast dessa två ut
tryck, vilket ovan anförts. Samma kom att gälla för socialstyrelsens tillsyn av 
hälso- och sjukvården. Beteckningen föreskrift skulle användas för rättsregler, 
som var bindande för dem som hade att tillämpa dem. För att socialstyrelsen 
skulle kunna utfärda föreskrifter för sjukvårdshuvudman fordrades bemyndi
gande i lag eller förordning. Socialstyrelsen hade sådana bemyndiganden i åt
skilliga fall på hälso- och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsens allmänna råd 
band inte sjukvårdshuvudmannen, men de tjänade som vägledning för bl a till- 
lämpningen av gällande bestämmelser. Socialstyrelsens ställning som central 
statlig myndighet medförde i sig befogenheter att utfärda dylika allmänna råd 
inom sitt verksamhetsområde.

Sammanfattningsvis kan anföras att tillsynsarbetet under denna tid höll på 
att ändra karaktär. I enlighet med strävan att minska den statliga detaljkon
trollen fick tillsynen över bl a landstingens verksamhet en mera övergripande
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och rådgivande inriktning. Tillsynen blev alltmer en fråga om ett ömsesidigt 
informationsutbyte med stöd och hjälp snarare än kontroll och kopplades ock
så allt starkare samman med planeringen som en del i en gemensam process. 
Den kom därvid att präglas av en uppföljning eller utvärdering av planerings- 
insatserna. Kunskaper från tillsynen kunde utnyttjas i det fortsatta planerings
arbetet, bl a genom att de lades till grund för överläggningar med företrädare 
för vederbörande huvudman.

Uppföljningen var inriktad på måluppfyllelse och utvärdering av resultaten 
av olika planeringsåtgärder. Utvecklingen mot en målorienterad ramlag för 
hälso- och sjukvården innebar att statens tillsyn i växande utsträckning kom 
att avse just uppföljning, dvs kontroll av måluppfyllelse. Därmed kopplades 
följaktligen tillsynen allt starkare samman med planeringsarbetet och fick en 
klart vidareutvecklande karaktär. Samtidigt menade man att behov alltid kom 
att finnas av individuell tillsyn från statligt håll, inriktad på kvalitet och säker
het i vård och behandling av enskilda fall. Häri låg ett rättsskydd för den en
skilda medborgaren. Även denna tillsyn förutsattes kunna ge kunskaper om 
tillståndet inom hälso- och sjukvården.

2.1.3.3 Domstolarna
Sjukvårdslagen öppnade inte upp för några möjligheter att anföra s k förvalt- 
ningsbesvär, dvs att hos en högre instans söka få till stånd en överprövning av 
lämpligheten i de beslut som fattades inom hälso- och sjukvården, om man 
bortsåg från vissa besvär hos socialstyrelsen över tjänsteförslag av sakkunni
ga.28

Utöver möjligheten att vända sig till medicinalväsendets ansvarsnämnd 
med klagomål av olika slag beträffande behandlingen förelåg för den enskilde 
endast utvägen att anföra kommunalbesvär över beslut av nämnderna inom 
landstingens hälso- och sjukvård, om det var något hon eller han var missnöjd 
med. Eftersom kommunalbesvärsreglerna följde redan av kommunallagen 
(1977:179), behövde de inte tas in också i hälso- och sjukvårdslagen.

7 kap 2 § kommunallagen stadgade att besvär över beslut av hälso- och 
sjukvårdsnämnd eller organ motsvarande direktionerna enligt sjukvårdslagen 
skulle anföras hos regeringsrätten (i de landstingsfria kommunerna dock hos 
länsstyrelsen) inom tre veckor från den dag då justering av protokollet som 
innehöll det beslut som överklagats blivit tillkännagivet genom anslag på 
landstingskommunens anslagstavla. Besvär fick endast grundas på att beslutet
1. ej hade tillkommit i laga ordning,
2. stod i strid med lag eller annan författning,
3. på annat sätt överskred nämndens befogenhet,
4. kränkte klagandens enskilda rätt eller
5. annars vilade på orättvis grund.

28. 34 §.
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Besvär fick inte anföras över beslut av rent förberedande eller rent verkställan
de art.

Om regeringsrätten godtog besvären blev följden i regel en s k kassation, 
dvs regeringsrätten upphävde det överklagade beslutet. Regeringsrätten kunde 
däremot inte sätta ett nytt beslut i det upphävdas ställe. Rättsläget blev där
igenom tillbakaflyttat till det tillstånd som rådde innan nämnden fattade det 
överklagade beslutet. Det blev nämndens sak att fatta ett nytt beslut i ärendet 
och att då undvika att de felaktigheter upprepades som föranledde upphävan
det.

Behörig att anföra besvär var endast medlem av landstingskommunen, dvs 
den som var kyrkobokförd, ägde fast egendom eller var taxerad till kommu
nalskatt i kommun inom landstingskommunen.

Besvär över beslut i tillsättningsärende, i ärende om entledigande eller i 
ärende som avsåg disciplinär åtgärd skulle först prövas av en särskild besvärs- 
nämnd, om landstinget utsett en sådan. Reglerna om besvär hos besvärsnämnd 
skilde sig delvis från vad som gällde om vanliga kommunalbesvär och åter
fanns i kommunallagen 7:3.29 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som 
nämnts ovan och beskrivs närmare nedan, handhade disciplinansvarsfrågor 
som gällde framför allt felbehandlingar.

2.1.3.4 Sammanfattning
Även organisationen av de rättsliga aktörerna under 1970-talet kom att präg
las av den hälso- och sjukvårdspolitiska debatt som var en förberedelse för 
1982 års hälso- och sjukvårdslag. Visserligen gällde sjukvårdslagen under den
na tid, och denna lag präglades av detaljrikedom. Där återfanns det lagregle- 
rade huvudmannaskapsansvaret för olika slag av hälso- och sjukvårdstjänster. 
Landstingskommunerna hade huvuddelen av detta ansvar medan staten och 
kommunerna hade en mindre del. Den politiska organisationen av landstings
kommunerna reglerades både i kommunallagen och i sjukvårdslagen. Förtro
endemännen engagerades ofta på heltid p g a att den landstingskommunala 
verksamheten fått en sådan omfattning. Den administrativa organisationen 
hade kommit att anpassas till den politiska organisationens uppbyggnad.

Under 1970-talet hade i flera statliga utredningar påtalats behovet av en 
övergång till ett system med ökad landstingskommunal handlingsfrihet. En 
rad åtgärder av utvecklings- och rådgivningskaraktär krävde samordnade in
satser över de landstingskommunala gränserna. Socialstyrelsens funktion som 
samordnare av de för staten och landstingskommunerna gemensamma frågor
na om hälso- och sjukvårdens omfattning, kvalitet och framtida utveckling po
ängterades. Frågan om innehållet i och omfattningen av begreppet tillsyn dis
kuterades samtidigt som man konstaterade att sådan traditionell tillsynsverk
samhet som inspektioner gavs begränsat tidsutrymme. De kategorier som 
innefattades i gruppen sjukvårdspersonal utökades kraftigt, varför socialsty-

29. Kommunalbesvärskommittén.
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reisens tillsyn över dem med medicinskt yrkesansvar utökades. Mot slutet av 
70-talet kom ansvarsfrågorna att handhas av hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd och all personal, för vars kvalitet samhället påtagit sig ett ansvar, kun
de bli föremål för nämndens ansvarsutkrävande. Nämnden erhöll en i förhål
lande till socialstyrelsen fristående ställning.

De statliga propåerna om begränsning av de statliga verkens uttrycksmedel 
och om vikten av decentralisering ledde till att endast bindande föreskrifter 
och allmänna råd fick användas. Dessa var talrika på hälso- och sjukvårdens 
område.

2.2 1980-talet - hälso- och sjukvårdslagen

2.2.1 Målen för hälso- och sjukvården
1970-talets strävanden kännetecknades av en önskan att dels författningsmäs- 
sigt närma den förebyggande hälsovården till sjukvården, dels kraftigt skära 
ned den statliga detaljregleringen av kommunal och landstingskommunal 
verksamhet över huvud taget. En sådan grundsyn var vägledande för arbetet i 
hälso- och sjukvårdsutredningen och för socialstyrelsens hälsokontrollutred
ning. Med i huvudsak hälso- och sjukvårdsutredningens förslag som bas utfär
dades hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som trädde i kraft den 1 januari 
1983.

1962 års sjukvårdslag innehöll indirekt en definition av begreppet sjuk
vård. I 2 § 1 momentet angavs en skillnad mellan å ena sidan ”sådan vård för 
sjukdom, skada, kroppsfel eller barnsbörd, som omfattar intagning på an
stalt”, kallad sluten vård, och å andra sidan motsvarande vård ”som meddelas 
åt annan än den som är intagen på sjukhus”, benämnd öppen vård. Begreppen 
sluten och öppen vård återfinns också i hälso- och sjukvårdslagen. I 1 § defi
nierades begreppet hälso- och sjukvård som ”åtgärder för att medicinskt före
bygga, utreda och behandla sjukdomar och skador”.

Någon materiell ändring av innebörden i den del av hälso- och sjukvården 
som kunde avgränsas som mer renodlad sjukvård var inte aktuell enligt förar
betena. Åtgärder med anledning av kroppsfel och barnsbörd innefattades allt
så i begreppet hälso- och sjukvård även utan att uttryckligen nämnas i lagtex
ten. I hälso- och sjukvården ingick enligt förarbetena även funktionsförbätt- 
rande och funktionsuppehållande behandling för handikappade.

Men begreppet hälso- och sjukvård omfattade även sjukdomsförebyggande 
åtgärder. Med sådana insatser som innebär att medicinskt förebygga sjukdo
mar och skador avsågs enligt förarbetena både miljöinriktade och individ- 
inriktade åtgärder. Landstingskommunernas miljöinriktade åtgärder kunde 
innefatta insatser för att fastställa hur kemiska, biologiska, fysiska, sociala och 
psykologiska faktorer inverkade på befolkningens hälsotillstånd, liksom hur 
levnadsvanorna påverkade hälsotillståndet. Landstingskommunerna hade att
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ta tillvara och utnyttja den information om risker i människornas livsmiljö 
som observerats i hälso- och sjukvårdsarbetet. Till individinriktade förebyg
gande åtgärder räknades bl a all verksamhet som hade till syfte att uppspåra 
hälsoproblem av skilda slag. Som exempel nämnde lagförarbetena allmänna 
och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och 
barnhälsovård. Självfallet fanns också en inte så exakt avgränsad sektor för 
fria initiativ på det förebyggande området, där individuella och lokala bedöm
ningar måste få styra vilka åtgärder som skulle vidtas med hänsyn till befolk
ningens behov, den medicinska utvecklingen, ekonomiska förutsättningar 
m m.30

30. Sej Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer, 1990, s 31 f.
31. Prop 1981/82:97 s 113.

I hälso- och sjukvårdslagen 2 § omtalades ett övergripande mål för den häl
so- och sjukvård som omfattades av definitionen i 1 §, dvs både den hälso- och 
sjukvård som bedrevs av landstingskommunerna och den som bedrevs av an
dra huvudmän, t ex företagshälsovården, skolhälsovården och den enskilda 
hälso- och sjukvården. Målet var ”en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen”.

Det var här fråga om ett översiktligt mål och det krävdes inte att målet skul
le vara uppfyllt vid varje enskild tidpunkt. Hälso- och sjukvårdens mål pekade 
på önskvärda framtida tillstånd och inte egenskaper eller krav på organisato
riska förändringar, t ex i fråga om resurser. Landstingskommunernas åliggan
den inom hälso- och sjukvården reglerades inte genom denna paragraf utan 
följde av 3-19 §§.

Till att börja med var alltså målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 
för hela befolkningen. Innebörden av begreppet hälsa är inte självklar och nå
gon allmängiltig definition finns inte. I den klassiska definition som finns inta
gen i World Health Organisation’s (WHO) stadga anges att ”hälsa är ett till
stånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 
frånvaro av sjukdom och svaghet”. I förarbetena till hälso- och sjukvårdsla
gen31 sades om god hälsa bl a att denna var en av de faktorer som gav uttryck 
för goda levnadsförhållanden och god livskvalitet. Vidare påpekades att såda
na kvaliteter som meningsfull fritid, frånvaro av stress i arbetslivet och allmänt 
fysiskt och psykiskt välbefinnande borde ägnas större uppmärksamhet.

Enligt förarbetena kunde hälsa vara ett uttryck inte bara för den enskilda 
människans tillstånd utan också ett begrepp som avspeglade hälsosituationen 
hos befolkningen. Uttrycket hälsa uppfattades som ett relativt begrepp, som 
var beroende av sådana faktorer som ekonomiska resurser, vetenskapens nivå 
och utveckling, olika förhållanden i miljön osv.

Den andra beståndsdelen i lagtextens mål för hälso- och sjukvården var en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebar enligt förarbetena att 
det i princip skulle vara möjligt för alla - oavsett var de bodde i landet - att 
vid behov och på lika villkor få del av hälso- och sjukvårdens tjänster. Möjlig
heterna att erhålla vård fick inte påverkas av sådana förhållanden som ålder,
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kön, förmåga att ta initiativ, utbildning, betalningsförmåga, nationalitet eller 
kulturella olikheter. Eventuella väntetider fick inte heller påverkas av dessa 
förhållanden. Även för mindre akuta eller allvarliga tillstånd måste möjlighe
ter finnas att få god vård inom rimlig tid. Samhället måste ha skyldighet att se 
till att - inom ramen för tillgängliga resurser och kunskaper - vård erbjöds åt 
alla vårdbehövande. Det var enligt förarbetena särskilt viktigt att samhället 
värnade om speciellt utsatta grupper, t ex äldre och handikappade.

Den allmänna kommunala likställighetsprincipen innebär att det inte är till- 
låtet för en kommun att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa 
grupper av kommunmedlemmar på annat sätt än objektiv grund. Det föreföll 
som om principen om vårdmöjligheter på lika villkor enligt hälso- och sjuk
vårdslagen 2 § vore ett uttryck för likställighetsprincipen (såvitt gällde den 
landstingskommunala hälso- och sjukvården). Detta var riktigt med den mo
difikationen att bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen hade ett vidare syfte 
än likställighetsprincipen. Föredragande statsrådet anförde i denna del bl a:32

”Härmed avses även bl a en rad jämställdhetsvillkor av allmänmänsklig natur. Häl
so- och sjukvården måste eftersträva att jämna ut skillnader föranledda av olikheter 
i ålder, kön, inkomst och utbildning mellan olika patienter i den meningen att alla 
ges likvärdiga möjligheter att t ex förstå en diagnos eller sätta sig in i vad ett plane
rat behandlingsprogram har för innebörd.----- Den som svarar för hälso- och sjuk
vården skall så långt det är möjligt inrätta sin verksamhet så att betydelsen av t ex 
geografiska eller språkliga och kulturella olikheter begränsas.----- Målet i denna
punkt sträcker sig sålunda längre än vad som följer av den kommunala principen 
om likställighet. Utan att det ansetts stå i strid mot sistnämnda princip har man 
nämligen i praxis godtagit att kommunmedlemmar i en viss mening behandlas oli
ka.”

”Den grundläggande tanken bakom målet är att insatser som görs inom hälso- 
och sjukvården skall ha den inriktning som målet anger, även om den enskilda in
satsen inte når ända fram.”

Meningen var alltså inte att hälso- och sjukvårdslagen 2 § skulle betraktas som 
en regel för hur enskilda fall skulle lösas, utan att de olika bestämmelserna i 
lagen skulle tolkas med utgångspunkt i denna målparagraf.

2.2.2 Vårdtagaren

2.2.2.1 Vårdtagaren och ersättningsskyldigheten -
patientavgifter

Landstingskommunernas skyldighet att tillhandahålla hälso- och sjukvård 
korresponderade mot den enskildes skyldighet att erlägga en patientavgift. 
Landstingskommunerna hade enligt hälso- och sjukvårdslagen 17 § möjlighet 
att av patienterna utta vårdavgifter, som var lika stora för alla som var bosatta 
inom landstingskommunen, oberoende av omfattningen av den medicinska åt-

32. Prop 1981/82:97 s 113 f.
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gärden i fråga. Patientavgifterna innefattades i den kommunala avgiftsmakten 
som grundades på regeringsformen 8:5. Detta stadgande föreskrev lagform 
vad gällde den kommunala beskattningen. Lagformen gällde även för före
skrifter om kommunernas befogenheter i övrigt. I regeringsformen finns ytter
ligare en bestämmelse som var av betydelse för i detta fall landstingens rätt att 
avgiftsbelägga viss verksamhet, nämligen bestämmelsen i 8:9. Enligt denna 
kunde landstingskommunerna efter riksdagens bemyndigande meddela såda
na föreskrifter om avgifter som annars meddelades av riksdagen enligt reger
ingsformen 8:3. Att skatter inte var det enda sättet på vilket kommuner kunde 
finansiera sin verksamhet framgick indirekt av 1977 års kommunallag, även 
om den inte särskilt reglerade avgiftsmakten.

Patientavgifterna måste dock vila på vissa rättsliga principer för att vara 
godtagbara, nämligen självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. Av 
1976 års kommunalekonomiska utredning33 framgick att självkostnadsprinci
pen innebar att de avgifter som kommunen tog ut av dem som utnyttjade kom
munal service inom ett visst område inte fick väsentligt överstiga kommunens 
kostnader för verksamheten. Avgiftstaxorna måste utformas så att verksamhe
ten inte gick med vinst. Man ansåg att ett överuttag av avgifter skulle utgöra 
en form av olaglig särskild beskattning och vara orättvist mot nyttjarna genom 
att dessa skulle få betala även andra kostnader än sådana som föranleddes av 
den berörda verksamheten. Kommuner fick inte missbruka den monopolställ
ning som de många gånger intog.

33. SOU 1977:78 s 177 ff.
34. Beslut av riksdagen på grundval av en överenskommelse den 22 mars 1984 mellan Lands

tingsförbundet och socialdepartementet samt regeringens prop 1983/84:190.

Likställighetsprincipen innebar att kommunerna inte fick bestämma avgif
ter så att vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar gyn
nades eller missgynnades i förhållande till andra. Avgifterna fick differentieras 
endast om det skedde på objektiv grund. Differentiering med hänsyn till nytt- 
jarens betalningsförmåga i det enskilda fallet fick i princip inte förekomma. 
Detta uteslöt inte att kommunen kunde tillämpa en viss inkomstdifferentiering 
till förmån för grupper som genomsnittligt sett hade låg betalningsförmåga 
och för vissa prestationer ta ut lägre avgifter av t ex skolungdom och pensio
närer.

Beloppen i patientavgifterna ändrades flera gånger sedan 1970 inom ramen 
för återkommande ekonomiska överläggningar mellan landstingsförbundet 
och socialdepartementet. 1985 genomfördes den s k Dagmar-reformen.34 
Dagmar-reformen innebar i sina huvuddrag att de tidigare ersättningarna från 
den allmänna sjukförsäkringen för läkarvård m m inom öppen vård omvand
lades till en samlad ersättning per invånare till de offentliga hälso- och sjuk
vårdshuvudmännen och att nya regler infördes för anslutningen av privatprak
tiserande läkare och sjukgymnaster till sjukförsäkringens ersättningssystem. 
Överenskommelserna brukade avse två år i sänder.

Landstingskommunerna var i princip oförhindrade att ta ut lägre vårdav-
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gifter för de egna kommunmedlemmarna än för patienter från andra lands
tingskommuner. Den diskrepans som kunde uppstå mellan inomlänspatienter 
och utomlänspatienter kunde regleras genom ett s k riksavtal för hälso- och 
sjukvård.35

35. Landstingsförbundets cirkulär A88:29.
36. Tillsynslagen (1980:11) 19 § ff.
37. HSAN 1985 2:15 (246/83:7) och HSAN 1984 8:71 (214/83:3).

2.2.2.2 Patientens krav på vård och behandling
Skyldigheten för landstingskommunerna att meddela vård omfattade såväl öp
pen som sluten vård (5 §). Patienten kunde inte själv bestämma om vården 
skulle ges i den ena eller andra formen utan detta bestämdes av patientens 
vårdbehov och andra omständigheter, t ex tillgången på vårdplatser och prio
riteringar i förhållande till andra vårdbehövande. Hälso- och sjukvårdens an
svarsnämnd, som prövade frågor om disciplinansvar,36 hade behandlat denna 
fråga i avgörandet 5:56/85. Här kan man sluta sig till att någon skyldighet att 
efterkomma en patients önskemål om viss behandling eller viss vård inte före
låg.

Patienten hade alltid rätt att söka den allmänna hälso- och sjukvården och 
den i sin tur hade skyldighet att ta emot patienten men inte alltid omedelbart, 
vilket framgick av fall som varit föremål för prövning i hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd.37

Om den enskilde inte ansåg sig ha erhållit patientstatus, dvs fått bli patient, 
eller om denne såsom patient blivit felbehandlad, hade vederbörande visserli
gen möjlighet att framföra klagomål. Sedan 1980 skulle i varje landstingsom
råde finnas en lokal förtroendenämnd, dit patienter kunde vända sig i frågor 
eller klagomål angående sjukvårdande behandling. Förtroendenämnderna 
hade inga formella möjligheter att meddela påföljd utan hade mera allmänna 
uppgifter att hjälpa patienten till rätta. Vid allvarliga försummelser eller där 
patienten var angelägen att få sina klagomål prövade av sakkunniga fanns 
möjlighet att vända sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (se nedan av
snitt 2.2.3.2.2).

Hälso- och sjukvårdslagen 2a § stadgade att hälso- och sjukvården skulle 
bedrivas så att den uppfyllde kraven på god vård, oavsett om den meddelats 
inom den enskilda eller den offentliga vården. Kännetecknen på en god vård 
angavs i fyra punkter i paragrafen. För det första utmärktes en god vård av att 
den var av god kvalitet och tillgodosåg patientens behov av trygghet i vården 
och i behandlingen. För det andra utmärktes den av att vara lättillgänglig. För 
det tredje byggde en god vård på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet. För det fjärde angavs att en god vård skulle främja goda kontakter 
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Indirekt medförde den
na bestämmelse att den vårdsökande kunde kräva en god hälso- och sjukvård.

För den som uppsökte hälso- och sjukvården var det viktigt att hon eller



422 Avdelning IV Närrätten och medicinsk värd och behandling

han kunde göra det med tillförsikt och i förvissning om att bli väl omhänder
tagen och behandlad av kompetent personal. Att personalen hade de kunska
per och den kompetens som behövdes var givetvis av stor betydelse för trygg
heten i vården och därför hade samhället i hälso- och sjukvårdslagen 16 § tagit 
på sig ett ansvar för att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle kunna åläggas 
att uppfylla vissa behörighetskrav. Skyddet för enskilda kunde vidare förstär
kas genom specialföreskrifter enligt 19 §. Bestämmelse om att det skulle finnas 
en särskild läkare som ansvarade för ledningen av den medicinska verksamhe
ten fanns i 14 §. All vård, behandling och rådgivning skulle vidare ske i enlig
het med vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt allmänna läkarinstruktio- 
nen (1963:341) 3 § 1) ålåg det varje läkare att i överensstämmelse med veten
skap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och såvitt möjligt den 
behandling som dennes tillstånd fordrade. Enligt tillsynslagen 5 § (1980:11) 
var hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att vinnlägga sig om att ge patien
ten ”sakkunnig och omsorgsfull vård”. Ärenden där frågan om en viss medi
cinsk åtgärd hade utförts på ett sakkunnigt sätt, dvs stod i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet, var vanligt förekommande i ansvars
nämnden. Det var sålunda i regel nämnden som fastslog vad som stod i över
ensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

I förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen framgick, att kravet på att vår
den skulle vara av god kvalitet också innebar, att den skulle erbjuda en god 
materiell standard. Behövlig teknisk utrustning måste finnas, liksom ända
målsenliga lokaler, och den kost som erbjöds inneliggande patienter skulle 
vara näringsriktig. Det påpekades särskilt i förarbetena att kraven på medi
cinsk säkerhet och kvalitet inte behövde innebära att vården måste ske på sto
ra sjukhus. Även vårdformer som inte krävde så stora resurser kunde väl till
godose dessa krav. Kravet på kvalitet i 5 § skulle därför inte ses som ett hinder 
för de politiska önskemålen om en fortsatt decentralisering av den offentliga 
vården. För den enskilde patientens krav på trygghet i vården var också be
stämmelsen i patientjournallagen (1985:562), om att en patientjournal skulle 
innehålla de uppgifter som behövdes för en god och säker vård av patienten, 
av betydelse.

Vården skulle vara lätt tillgänglig; härmed avsågs enligt uttalanden i pro
positionen främst de geografiska förhållandena. Alla människor kunde givet
vis inte ha exakt lika långt till hälso- och sjukvårdens anläggningar, men ge
nom en decentralisering av vården kunde man åstadkomma att de flesta hade 
en vårdcentral inom rimligt avstånd. Undersökningar visade att det fanns ett 
samband mellan geografiskt avstånd och vårdutnyttjande.38 Närhet ökade 
vårdefterfrågan vid lika vårdbehov. Enligt propositionen var dock den geogra
fiska närheten inte tillräcklig i sig utan måste förenas med lättillgänglighet i så
dana avseenden som vårdmottagningarnas öppethållandetider, jourtjänstgö
ringen och förekomsten av köer inom vården. Eftersom utbyggnaden i dessa 
avseenden naturligtvis krävde stora resurser gjordes gällande, att kravet på en

38. SOU 1979:78 s 175.
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lätt tillgänglig hälso- och sjukvård noga måste vägas mot de ekonomiska och 
personella begränsningar som fanns för verksamheten.

Kravet på respekt för patientens självbestämmande och integritet avsåg en
ligt förarbetena att understryka vikten av en medmänsklig och förstående in
riktning av hälso- och sjukvården. Den rätt till okränkt värdighet och integri
tet som alltid ansågs tillkomma varje enskild människa gällde också när någon 
vände sig till hälso- och sjukvården. Vidare uttalades i förarbetena att även om 
det kunde hävdas att en bestämmelse av detta innehåll knappast var nödvän
dig för att en patient skulle vara tillförsäkrad ett vänligt bemötande, när denne 
låg inne på sjukhus eller kommit för hälsokontroll, var det likväl en viktig mar
kering i en lag vars syfte var att på ett annat sätt än i tidigare lagstiftning slå 
fast patientens rätt. Det var också väsentligt för resultatet av själva vården, att 
den kunde genomföras i en atmosfär av samverkan mellan vårdpersonalen och 
patienten.39

39. Prop 1981/82:97 s 50.
40. Prop 1981/82:97 s 49 ff, s 115 ff.
41. Prop 1981/82:97 s 58 f.

Med respekten för patientens självbestämmande och integritet följde även 
ett hänsynsfullt uppträdande från personalens sida. Bemötandet av patienten 
och det sätt på vilket åtgärder och behandling skedde kunde få nog så genom
gripande konsekvenser för patienten och dennes omgivning. Hälso- och sjuk
vårdens ansvarsnämnd hade i sin verksamhet att ta ställning till åtskilliga fall 
av påstådda integritetskränkningar som gällde personalens uppträdande mot 
patienter.

I tillsynslagen stadgades att hälso- och sjukvårdspersonalen så långt det var 
möjligt skulle utforma och genomföra vården i samråd med patienten. Vidare 
ålades personalen i andra stycket samma paragraf:

”Den som har ansvaret för vården skall se till att patienten får upplysningar om sitt 
hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Om upplysningar
na inte kan lämnas till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till ho
nom. Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den mån 
det finns hinder för detta i 7 kap 3 § eller 6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 6 § 
andra stycket eller 6a § i denna lag.”

Motsvarande skyldighet för vårdgivaren att organisera vården så att persona
len fick möjlighet att uppfylla sin informationsplikt återfanns i hälso- och sjuk
vårdslagen.

Syftet med denna bestämmelse var enligt förarbetena40 att patienten gavs en 
ökad insyn och en aktivare roll i vården. Patienten fick inte uppfattas som ett 
passivt föremål för vård. Personalen hade att tillsammans med patienten utfor
ma och genomföra vården och behandlingen. Patienten skulle ges en så utför
lig och ingående information som förhållandena påkallade och stimuleras att 
aktivt söka information och att kritiskt granska den och anpassa den till sin 
egen situation. Man måste också anpassa informationen till vederbörandes 
egna förutsättningar och möjligheter att förstå den.41 När, hur och i vilken
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omfattning informationen skulle ges måste avgöras från fall till fall. Detta kun
de enligt propositionen inte regleras i författning.

I tillsynslagens krav att patienten skulle behandlas med omtanke och res
pekt låg också att ingen mot sin vilja fick påtvingas behandling. 1 princip inne
bar detta att alla ingrepp och medicinska åtgärder krävde patientens samtycke. 
Vård utan samtycke fick endast ske med stöd av särskild lag. Grunden till detta 
fanns i regeringsformen 2:6, där det bl a står att varje medborgare gentemot 
det allmänna är skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Enligt 12 § i sam
ma kapitel får denna princip inskränkas endast genom lag.

Det finns ett nära samband mellan kravet på samtycke och rätten till infor
mation. Detta uttrycktes i förarbetena till tillsynslagen på följande sätt: ”Att 
sådan information ges är en förutsättning för att kravet på patientens sam
tycke till behandlingen skall få någon reell innebörd.” Rätten till information 
fick begränsas endast i de fall att informationen motverkade vården.

Även om hälso- och sjukvårdslagen inte innehöll någon uttrycklig regel om 
krav på informerat samtycke för att vidta olika behandlande åtgärder följde 
av både lagens struktur och lagens anda att så var fallet. I viss speciallagstift
ning inom hälso- och sjukvårdens område uppställdes uttryckliga krav på sam
tycke från patienten.

2.2.2.3 Patienträttigheter och/eller kvasirättigheter
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna stadgas om vissa grundläg
gande rättigheter såsom rätten till hälso- och sjukvård, rätten att ej berövas fri
heten och att inte behöva underkastas vetenskapliga försök utan medgivande.

Rätten att bli patient kom dock inte att få en explicit utformning i hälso- 
och sjukvårdslagen. Detta i kombination med att patienten inte kunde över
klaga beslut som rörde vården i det enskilda fallet, dvs det fanns ingen formell 
besvärsväg, medförde, att det inte förelåg någon juridisk rätt att bli patient. 
Möjligheterna att begära utredning hos hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 
hos landstingens förtroendenämnd eller JO förändrade inget därvidlag. Den 
enskilde kunde inte med dessa organs hjälp skaffa sig tillträde till hälso- och 
sjukvårdens utbud utan endast få klarlagt huruvida någon felaktighet var be
gången eller ej. Rättigheten var en kvasirättighet som innebar att den enskilde 
gavs möjligheter att konkurrera om knappa resurser, ej att ställa rättsligt för
pliktande krav. Kvasirättigheten innebar också vissa ekonomiska förpliktelser 
för den enskilde genom att landstingskommuner fick ta ut avgifter (26 §). Rent 
teoretiskt kunde dock en patient som vägrades vård utan saklig grund få rätt 
till skadestånd om vederbörande p g a den uteblivna vården lidit skada genom 
vårdpersonalens felbedömning.

När den enskilde erhållit ställning som patient uppkom frågan, vilka möj
ligheter denne hade att uppställa några rättsligt grundade krav visavi vårdgi
vare, krav som kunde förverkligas med hjälp av rättsmaskineriet. Frågan om 
eventuella patienträttigheter kunde delas upp i patientens rätt till vård och be
handling, patientens rätt till sekretesskydd och patientens rätt till ekonomisk



2 Vårdbehov under 1970-och 80-talen 425

ersättning vid felbehandling. Patientens rätt till vård och behandling i lagen 
kunde spaltas upp i ett antal tämligen väl konkretiserade delmoment, varför 
det torde finnas visst fog för att det första kravet på att en rättighet var för 
handen, nämligen precisering i lagtext, var uppfyllt. Patienten kunde dock inte 
överklaga beslut som rörde vården i det enskilda fallet, eftersom det saknades 
en formell besvärsväg. Precis som man inte kunde besvära sig för att få rätt att 
bli patient, kunde man inte såsom patient göra gällande några juridiska rättig
heter avseende vården och behandlingen. Patienten hade inte heller rätt att 
kräva vård eller behandling som stod i strid med vetenskap och beprövad er
farenhet, t ex viss alternativmedicin m m. Patienten hade inte heller rätt att 
kräva att av flera behandlingsalternativ, vilka alla var i enlighet med vetenskap 
och beprövad erfarenhet, ett visst alternativ skulle väljas. Patienten hade inga 
möjligheter att kräva remiss till annat sjukhus eller att bli föremål för speciella 
undersökningar och behandlingar, såvida inte behandlande läkare tillstyrkte. 
Slutligen var vårdens frivillighet försedd med undantag reglerade i lag.

Rätt till vård och behandling var endast en kvasirättighet, eftersom den en
skilde genom hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (eller JO eller landstingets 
förtroendenämnd) inte kunde erhålla en ”positiv rättighet” i det konkreta fal
let utan endast en förmodad garanti för framtiden att vissa minimikrav på en 
god vård upprätthölls. Om så inte visade sig bli fallet i den konkreta situatio
nen, fick patienten ingen rättelse i egentlig mening. Hälso- och sjukvårdens an
svarsnämnd hade visserligen en viktig funktion när det gällde att upprätthålla 
kravet på en god hälso- och sjukvård. Denna funktion hade kunnat förstärkas 
t ex genom ett bättre synliggörande av nämndens avgöranden under den nu 
aktuella tidsperioden.

Rätten till sekretesskydd hade däremot mer likheter med en lagligt grundad 
rättighet genom de precisa bestämmelserna i sekretesslagstiftningen och ge
nom de möjligheter till överprövning som reglerna i 16 kap gav genom att 
stadga att det ansvar som fanns på tryckfrihetsförordningens område för brott 
mot tystnadsplikt skulle gälla även vid sekretessöverskridanden. Även rätten 
att ta del av en journal kunde bli föremål för rättslig prövning.

Rätten att få ersättning vid felbehandling hade också de kännetecken som 
präglade en verklig rättighet i den mån den enskilde väckte skadeståndskrav 
vid allmän domstol. Att detta i de flesta fall inte var någon praktiskt användbar 
väg för den enskilde att få ekonomisk ersättning för den skada hon eller han 
drabbats av i och med att vederbörande måste styrka culpa, torde dock stått 
klart. Den enskilde hade i stället rätt att få sin sak prövad av patientförsäkring
en, och var hon eller han missnöjd med det slut patientförsäkringen kom till, 
fanns möjligheten till överprövning genom ett skiljemannaförfarande.

2.2.2.4 Sammanfattning
1983 trädde hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Målen för hälso- och sjukvården 
som denna lag gav uttryck åt var en god hälsa för hela befolkningen och en 
vård på lika villkor. Den sistnämnda målbestämmelsen var inte liktydig med
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den kommunala likställighetsprincipen. Likställighetsprincipen innebar att 
landstingskommunerna inte fick bestämma patientavgifter så att vissa kom
munmedlemmar missgynnades i förhållande till andra. Vård på lika villkor 
däremot var en målbestämmelse i dess egentliga mening, dvs den skulle prägla 
vårdverksamheten i stort och vara riktningsgivande, inte lösa enskilda fall.

Möjligheterna att ta ut patientavgifter kom att regleras i hälso- och sjuk
vårdslagen. Denna landstingskommunala möjlighet grundades i regeringsfor
men. Landstingskommunerna kunde ta ut lägre avgifter för de egna kommun
medlemmarna än för andra, en diskrepans som reglerades genom ett s k riks
avtal.

År 1985 genomfördes Dagmarreformen som innebar att tidigare ersätt
ningar från sjukvårdsförsäkringen omvandlades till en samlad ersättning per 
invånare till sjukvårdshuvudmannen.

Genom hälso- och sjukvårdslagen synliggjordes patienten inte endast via 
patientavgifter utan som skyddsvärda objekt för landstingskommunernas 
skyldighet. Någon rättighet för den vårdsökande att bli patient medgav inte 
heller hälso- och sjukvårdslagen i likhet med tidigare lagstiftning.

Om den enskilde erhållit patientstatus innebar inte heller detta att den en
skilde som patient erhöll några rättigheter. De krav den enskilde kunde ställa 
på vården och behandlingen var inte utkrävbara i någon legal bemärkelse. 
Men det som var nytt i och med hälso- och sjukvårdslagen var att dessa icke 
utkrävbara krav reglerades som skyldigheter för vårdgivaren. Detta medförde 
ändå något för hälso- och sjukvården fullständigt nytt. Patienter synliggjordes 
som självständiga individer och inte enbart som en vårdtagare med utgångs
punkt i ekonomiska kategorier.

Synliggörandet av patienten i hälso- och sjukvårdslagen ledde till att man 
mera allmänt började tala om patienträttigheter utan att man för den skull me
nade legala rätttigheter. Viss möjlighet till överprövning fanns dock vad gällde 
hälso- och sjukvårdssekretessen i sekretesslagen, vid felbehandling enligt pa
tientförsäkringen och, givetvis, enligt skadeståndsregleringen, en reglering 
som mycket sällan kom till användning i hälso- och sjukvårdssammanhang ef
ter tillkomsten av patientförsäkringen.

2.2.3 De rättsliga aktörerna42

2.2.3.1 Landstingskommunerna

2.2.3.1.1 Politiskt ledningsansvar
Ledningen och ansvaret inom sjukvården hade traditionellt uppdelats på ett 
politiskt, ett medicinskt och ett administrativt område. I hälso- och sjukvårds
lagen reglerades endast de två förstnämnda, vilket var en skillnad jämfört med 
tidigare lagstiftning. Orsaken till att det administrativa området ej omfattades

42. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 363 ff.
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av lagstiftningen fanns i den av hälso- och sjukvårdsutredningen företrädda 
åsikten, att hälso- och sjukvården endast skulle lagregleras i den utsträckning 
som var nödvändig för att garantera patienten rättssäkerhet och en god och 
säker vård.43

43. Prop 1981/82:97 s 72.
44. J Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen, 1990, s 144 ff.

Staten reglerade genom lagar och förordningar de åligganden som landsting 
och primärkommuner hade som huvudmän för hälso- och sjukvården. Lands
tingen var med sitt huvudmannaskap skyldiga att ge sina vårdsökande patien
ter adekvat vård. De förtroendevalda politikernas uppgift var att, utifrån lo
kala förutsättningar och behov, anpassa vårdutbudet i enlighet med gällande 
lagar och förordningar. Detta var således den yttre ram som gavs för det poli
tiska ansvaret och ledningen. Den politiska ledningen utövades ytterst av 
landstingen vid landstingsmöten. Under landstinget fanns en nämndorganisa
tion, som var anpassad till varje landstings lokala förutsättningar.

Det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården inom landstingskommu
nen reglerades genom hälso- och sjukvårdslagen 10 §: ”Ledningen av hälso- 
och sjukvården utövas av en hälso- och sjukvårdsnämnd, i den mån inte annat 
följer av sådant beslut som avses i 3 kap 14 § kommunallagen (1977:179). 
Landstingskommunen får tillsätta en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd eller 
uppdra åt annan nämnd att vara hälso- och sjukvårdsnämnd. Har detta inte 
skett, är förvaltningsutskottet hälso- och sjukvårdsnämnd.” Bortsett från att 
den politiska ledningen ytterst utövades av landstinget vid landstingsmötet, 
blev hälso- och sjukvårdsnämnden till stor del det politiska ledningsorganet 
för hälso- och sjukvården inom landstingskommunen. Därigenom blev nämn
den också politiskt ansvarig. 1 paragrafens andra stycke fanns även två alter
nativa valmöjligheter vid inrättandet av hälso- och sjukvårdsnämnd. Huvud
mannen gavs därigenom möjlighet att uppdra åt en annan nämnd att vara häl
so- och sjukvårdsnämnd eller låta förvaltningsutskottet, som var landstingets 
högsta politiskt verkställande organ, ha till uppgift att även vara hälso- och 
sjukvårdsnämnd.44

Under hälso- och sjukvårdsnämnden kunde landstinget inrätta organ, di
rektion eller annat, som gavs ansvaret för ett geografiskt område eller viss 
verksamhetsgren. Det var i denna del fråga om att ge huvudmannen en möj
lighet att decentralisera vissa delar av ledningen och ansvaret. Därigenom kun
de organisationen utformas så att de lokala resurserna användes på ett effek
tivt och rationellt sätt. Hälso- och sjukvårdsnämndens övergripande lednings
ansvar inskränktes dock inte vid inrättandet av ett särskilt organ utan 
kvarstod odelat hos nämnden. Möjligheten att kunna inrätta särskilda organ 
för skilda verksamhetsgrenar hade nämligen inte en så vidsträckt innebörd att 
det medgav huvudmannen möjligheten att avstå från att tillsätta ett för hela 
verksamheten övergripande ledningsorgan. Lagen innehöll ett absolut krav på 
att det skulle finnas en enda politisk nämnd som hade den samlade ledningen 
och ansvaret för hela hälso- och sjukvården.
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2.2.3.1.2 Administrativt ledningsansvar
Det administrativa ledningsansvarets utformning och innebörd var i tidigare 
lagstiftning ingående reglerat. Hälso- och sjukvårdsutredningen ansåg dock 
att någon fortsatt lagreglering av det administrativa ledningsansvaret inte var 
nödvändig. Utredningen ansåg i stället att ett utmönstrande av det administra
tiva ledningsansvaret skulle ge huvudmannen en större frihet att själv fastställa 
utformningen och omfattningen av detta ledningsansvar.45 Huvudmannen 
skulle tilldela den administrativt ledningsansvarige ett ansvarsområde för vil
ket han ansvarade fullt ut. Ansvaret innebar för den ledningsansvarige en skyl
dighet att svara för planering, organisation, ledning, samordning och kontroll 
inom tilldelat ansvarsområde.46 De regler som bestämde den ansvariges verk
samhet var lokala bestämmelser utfärdade av huvudmannen. Dessa lokala be
stämmelser hade i stor utsträckning kommit att utformas på ett med tidigare 
lagstiftning överensstämmande sätt. Många huvudmän hade således bibehållit 
sin administrativa ledningsorganisation även efter det att hälso- och sjukvårds
lagen trätt i kraft.

45. Prop 1981/82:97 s 76.
46. Ds S 1984:12 s 38.

För att få en klarare bild av hur hälso- och sjukvårdens administrativa led
ning och dess ansvar i praktiken var utformade krävdes således en närmare 
granskning av utformningen härav i 1962 års sjukvårdslag (1962:242) och 
därtill hörande sjukvårdskungörelse (1970:703). Detta blir till viss del en re
petition av vad som ovan sagts. I sjukvårdslagen knöts ett renodlat adminis
trativt ansvar till en sjukvårdsdirektör. Dennes uppgift var att som högsta chef 
under sjukvårdsstyrelsen svara för förvaltningen av sjukvården. Vilka uppgif
ter och befogenheter som åvilade sjuk vårdsdirektören detaljreglerades i sjuk- 
vårdskungörelsen 7 §. Sjukvårdsdirektören var en förvaltningschef för de oli
ka sjukvårdsinrättningarna och i den egenskapen var han överordnad de loka
la sjukvårdsinrättningarnas ledning.

Vid tillsättning av sjukvårdsdirektör skulle i första hand fästas avseende vid 
den sökandes förmåga att leda förvaltning av större omfattning. Något krav 
på att vederbörande skulle vara läkare torde ej förekommit, utan först om ka
paciteten att leda förvaltningen ansågs likvärdig skulle en läkarexamen ge fö
reträde.

Ledningen av sjukhus och annan anförtrodd verksamhet inom sjukvården 
utövades av en särskilt tillsatt sjukhusdirektör eller en läkare vid sjukhuset så
som styresman. Vid sjukhus med styresman skulle ledningen av den ekonomis
ka förvaltningen utövas i den ordning sjukvårdsstyrelsen bestämde. Utsågs an
nan än läkare till sjukhusdirektör skulle en läkare vid sjukhuset förordnas som 
chefsläkare och biträda sjukhusdirektören i medicinska angelägenheter.

Vid de olika klinikerna var respektive överläkare fram till dess att 1972 års 
sjukvårdskungörelse trädde i kraft automatiskt förordnad som klinikchef och 
därigenom administrativt ledningsansvarig vid kliniken. Genom 1972 års 
sjukvårdskungörelse upphörde överläkarens automatiska funktion som kli-
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nikchef. Det möjliggjorde att flera överläkare kunde tjänstgöra vid samma kli
nik och därigenom motverka en uppsplittring på en mängd kliniker vid sjuk
huset. Beslutet att utse klinikchef bland de på kliniken verksamma överläkarna 
ankom på sjukvårdsstyrelsen som även fastställde sjukhusets klinikindelning. 
För att få en ändamålsenlig organisation vid de större sjukhusen gavs i lagstift
ningen även en möjlighet att sammanföra flera kliniker till ett s k block med 
en av de inblandade klinikcheferna som blockchef.47 48 De uppgifter som ålåg 
klinik- respektive blockchef uttrycktes i sjukvårdskungörelsen 14 och 15 §§. 
Sålunda hade blockchef och klinikchef att iaktta vad sjukvårdsstyrelsen, direk
tionen, sjukvårdsdirektören, sjukhusdirektören och chefsläkaren eller styres
mannen föreskrev om tjänsten. För klinikchefen tillkom uppgiften att iaktta 
vad blockchefen föreskrev. Därutöver skulle båda leda, planera och samordna 
verksamheten inom blocket. Block- och klinikcheferna ansvarade således för 
att vårdplatser, personal och utrustning användes på ett effektivt sätt samt till
såg att verksamheten bedrevs på ett så ekonomiskt lämpligt sätt som möjligt.

47. SOU 1971:68 s 46 f.
48. SOU 1971:68 s 46.

De uppgifter som tillädes block- och klinikcheferna var formellt sett en ad
ministrativ tilläggsuppgift och var fram till tillsynslagens tillkomst endast ett 
ansvar i förhållandet arbetsgivare-arbetstagare.43 Enligt tillsynslagen 12 § var 
det administrativa ledningsansvaret ett åliggande.

2.2.3.1.3 Medicinskt ledningsansvar
Bestämmelsen om det medicinska ledningsansvaret fanns i hälso- och sjuk
vårdslagen 14 § och innebar följande. En särskild läkare skulle finnas som an
svarade för ledningen av den medicinska verksamheten inom det verksamhets
område som landstingskommunen bestämde. En sådan läkare benämndes 
överläkare i fråga om verksamhet på sjukhus (och ibland även vård utanför 
sjukhus) och distriktsläkare i fråga om verksamheten utanför sjukhus. En di
striktsläkares åligganden omfattade även verksamhet på sjukhus. Vid utövan
det av denna ledning skulle läkaren i frågor som inte rörde vården av enskilda 
patienter följa de föreskrifter som landstingskommunen meddelade.

Landstingskommunen kunde förordna en annan läkare att fullgöra viss del 
av en överläkares eller distriktsläkares åligganden och regeringen eller efter re
geringens bemyndigande socialstyrelsen kunde medge undantag från bestäm
melser i 14 §.

1 och med att hälso- och sjukvårdslagen hade formen av ramlag fanns i 14 § 
inga specificerade uttalanden om vad det medicinska ledningsansvaret omfat
tade. Skillnaderna i förhållande till tidigare lagstiftning var dock inte tänkta 
att bli så stora. Möjligheten att ge dispens från bestämmelserna om det medi
cinska ledningsansvaret i hälso- och sjukvårdslagen 14 § första stycket var 
dock en nyhet.

Det medicinska ledningsansvarets innebörd beskrevs av föredragande stats
råd i prop 1981/82:97. Avseende paragrafens omfattning och innehåll menade
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föredragande statsråd att det medicinska ledningsansvaret även fortsättnings
vis skulle omfatta diagnos, vård och behandling i det enskilda fallet. Ansvaret 
skulle liksom tidigare innebära ett yttersta ansvar för att den underställda per
sonalen fullgjorde sina åligganden. Föredraganden konkretiserade dessutom 
några uppgifter som skulle anses omfattas av det medicinska ledningsansvaret. 
Förutom vård av enskilda patienter i strikt mening skulle ansvaret också inne
fatta in- och utskrivning av patienter innefattande prioritering mellan patien
ter med olika akuta vårdbehov samt ett ansvar för remitterade patienter. I led
ningsansvaret skulle även ingå ett ansvar för att patientjournal fördes, att be
fintlig medicinsk-teknisk utrustning användes på det sätt som utifrån 
sjukvårdssynpunkt bäst gagnade patienter samt ett ansvar för riktig och säker 
medicinering.49

49. Prop 1981/82:97 s 130 f.
50. 16 §; se även prop 1981/82:97 s 131.
51. Förordning (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom den landstingskommunala 

hälso- och sjukvården.
52. Prop 1982/83:116 s 3 f.

Ledningsansvaret avgränsades således på samma sätt som tidigare, så att 
det enbart avsåg medicinska frågor inom ett för varje över- eller distriktsläkare 
avgränsat verksamhetsområde. Dessutom lades ledningsansvaret även fort
sättningsvis på läkare i ledande ställning. Vad som avsågs med verksamhets
område definierades inte i lagtexten på ett mer uttömmande sätt än att det var 
sjukvårdshuvudmannen som bestämde vilket verksamhetsområde en särskild 
läkare skulle förestå.50 Däremot gav föredraganden i motiven till hälso- och 
sjukvårdslagen klart uttryck för vad som förstods med lagtextens verksam
hetsområde, nämligen detsamma som i den tidigare gällande sjukvårdslagen, 
vilket innebar att till tjänster som medicinskt ledningsansvariga läkare också 
knöts viss medicinfunktion, t ex allmän kirurgi, kardiologi, röntgendiagnostik 
och att denna funktion som regel avsåg någon medicinsk specialitet. Den med
icinskt ledningsansvariga läkaren hade härvid som uttalat behörighetskrav att 
vara specialistbehörig inom det aktuella verksamhetsområdet. I de fall verk
samhetsområdet som sjukvårdshuvudmannen fastställde inte överensstämde 
med fastställd medicinsk funktion var det socialstyrelsen och inte sjukvårds
huvudmannen som meddelade föreskrifter om vilka behörighetskrav som 
skulle ställas på verksamhetsområdet i fråga.51

En viktig utökning av det medicinska ledningsansvaret gjordes dock genom 
hälso- och sjukvårdslagen. En överläkares ansvar för en verksamhet behövde 
ej längre begränsas till verksamhet vid ett sjukhus utan kunde också avse öp
pen vård utanför sjukhuset. Genom ett tillägg till den ursprungligt antagna 
hälso- och sjukvårdslagen 14 § rättades ett förbiseende till genom att även di
striktsläkarens åligganden kunde omfatta verksamhet inom den slutna vården 
vid sjukhus.52

Inom det verksamhetsområde som huvudmannen tilldelat den ansvarige lä
karen, förelåg en rätt för den medicinskt ledningsansvarige att ge direktiv till 
underordnad personal i frågor som rörde vården av enskilda patienter. Den



2 Vårdbehov under 1970- och 80-talen 431

ansvarige läkaren var dock skyldig att följa huvudmannens direktiv i frågor 
som inte rörde vården av enskilda patienter. Denna avgränsning mellan hu
vudmannens och den ansvarige läkarens kompetensområden ansågs av lagrå
det kunna leda till oklarheter angående det medicinska ledningsansvaret. Lag
rådet förklarade att läkarnas ledningsansvar var inskränkt i frågor som inte 
rörde vården av enskilda patienter och konstaterade: "Detta torde inte vara att 
förstå så, att läkaren måste rätta sig efter sådana anvisningar i frågor som vis
serligen inte berör en viss patient utan är av mera allmän natur men i varje fall 
kräver en medicinsk sakkunskap för bedömningen - t ex grundsatserna för 
den prioritering som bör ske av medicinska skäl, principerna för journalföring, 
lämplig användning av befintlig utrustning, olika rutiner vid vården etc.’’53 -1 
prop 1989/90:81 om ledningsansvaret inom den offentliga hälso- och sjukvår
den, m m kom patientens rätt till en särskild läkare med samlat ledningsansvar 
att garanteras vid enheter för diagnos eller vård och behandling.

53. Prop 1981/82:97 s 145.
54. SOU 1989:60.

2.2.3.2 Staten

2.2.3.2.1 Staten och behörighet till tjänster
l Sverige har det i princip alltid varit fritt för envar att utöva verksamhet på 
hälso- och sjukvårdens område. Staten har dock gjort olika inskränkningar 
med hänsyn till det skydd allmänheten måste tillförsäkras. Regler härom fanns 
i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjuk
vårdens område, den s k kvacksalverilagen. I alternativmedicinkommitténs 
huvudbetänkande  föreslogs att en ny lag om alternativmedicinsk verksamhet54
m m skulle ersätta kvacksalverilagen. Den nya lagen skulle vara tillämplig på 
den som utövade alternativmedicinsk verksamhet och inte omfattades av till
synslagens bestämmelser. Denna lag kom dock aldrig till stånd. I en lag 
(1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården gav sta
ten bestämmelser för hälso- och sjukvården, tandvården och detaljhandeln 
med läkemedel vad gällde kompetensbevis, behörighetskrav och skydd för yr
kestitel och yrkesbeteckning.

Den befattningshavare som tjänstgjorde som läkare måste inneha ett behö
righetsbevis på att hon/han var behörig att utöva läkaryrket. Ett sådant behö
righetsbevis innehade den som hade legitimation för yrket eller som särskilt 
förordnats att utöva detta yrke. Legitimation som läkare kunde, efter ansökan 
till socialstyrelsen, den få som här i landet genomgått utbildning till läkare och 
erhållit läkareexamen och som fullgjort av regeringen föreskriven praktisk 
tjänstgöring, så kallad allmäntjänstgöring (AT). Läkarutbildningen genomför
des inom ramen för läkarlinjen vid högskola och omfattade fem och ett halvt 
års studier (220 poäng). Allmäntjänstgöring som läkare omfattade ett år och 
nio månaders tjänstgöring, fördelade på följande verksamhetsområden: sex 
månader allmän kirurgi, sex månader allmän internmedicin, varav högst två
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av dessa månader kunde bytas ut mot tjänstgöring inom långvårdsmedicin, tre 
månader allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri och sex månader 
allmän medicin.

Möjlighet fanns även att få legitimation utan att de ovan uppräknade kra
ven var uppfyllda, då legitimation skulle ges till den som visade att hon/han på 
annat sätt förvärvat en kompetens som motsvarade den som uppnås genom lä
karexamen och allmäntjänstgöring. Den som innehade läkarexamen var såle
des behörig att inneha tjänst för allmäntjänstgöring och den som hade legiti
mation som läkare var behörig till tjänst för läkare under specialistutbildning
en. Den som innehade legitimation som läkare var dessutom berättigad att 
bedriva enskild läkarverksamhet.55

55. Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m m 6 $ samt 
HSL 15 §. Läkare under AT-tjänstgöring eller specialistutbildning förordnades för viss tid bero
ende på att anställningen var en utbildningstjänst. HSL 15 $ innebar därigenom ett undantag från 
huvudregeln i lagen om anställningsskydd (1982:80) om att anställning skall vara tillsvidare.

56. Angående sidoutbildningarnas utseende och längd, se Socialstyrelsens föreskrifter 
(SOSFS(M) 1985:11) om vidareutbildning av läkare.

Däremot krävdes för att erhålla en fast tjänst inom den offentliga vården, 
förutom legitimation som läkare, en fullgjord specialistutbildning. Läkare med 
specialistkompetens hade således möjlighet att söka fasta tjänster inom det 
verksamhetsområde som deras specialistkompetens motsvarade. I de fall ett 
verksamhetsområde inte föll inom områdena för fastställda specialiteter skulle 
socialstyrelsen meddela föreskrifter om vilka krav för behörighet som krävdes 
för läkartjänsten.

Kravet på specialistkompetens för att kunna få en fast tjänst inom den of
fentliga vården ledde till att det stora flertalet läkare valde att fortsätta sin vi
dareutbildning inom en specialitet efter sin legitimation. Vidareutbildningen 
till specialist bestod för läkaren huvudsakligen i att tjänstgöra, under handled
ning, på en läkarbefattning inom den offentliga vården, men möjlighet fanns 
även att tillgodoräkna sig viss typ av vikariatstjänstgöring. Förutom tjänstgö
ringen skulle läkaren även genomgå sex kurser på sex veckor, där varje kurs 
bestod av undervisning och omfattande självstudier med avslutande kunskaps
prov. När tjänstgöringen och kurserna var fullgjorda kunde läkaren ansöka 
om bevis om specialistkompetens hos socialstyrelsen. Den sammanlagda tid 
som vidareutbildningen tog i anspråk varierade mellan fyra och fem och ett 
halvt år. Tidsvariationen hade sin grund i att huvud- respektive sidoutbild
ningarnas längd skilde sig åt mellan de olika specialiteterna.56 Det fanns fyrtio
fem officiellt erkända specialiteter i förordningen (1984:545) om behörighet 
att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m m. Vissa av dessa specialiteter 
var sammanförda i grupper. Detta berodde på att specialiteterna hade en viss 
gemensam utbildningsbas inom huvudspecialiteten. Exempelvis gruppen in
värtes sjukdomar hade som sin utbildningsbas upp till två års utbildning inom 
området allmän internmedicin.

I behörighetslagen angavs de yrken som krävde legitimation. Bestämmel
serna om legitimation hade olika rättslig innebörd för olika yrkesgrupper. För
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barnmorska, läkare eller tandläkare var legitimationen en förutsättning för 
obegränsad behörighet att utöva yrket. För övriga yrkesgrupper innebar legi
timationen ingen ensamrätt att utöva yrket utan var främst ett bevis om viss 
av samhället godkänd kompetens. De yrkeskategorier som här avsågs var glas
ögonoptiker, logoped, psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, 
kiropraktor. Härutöver fanns möjlighet att meddela legitimation som sjukskö
terska av vissa medicinsk-tekniska assistenter.

Legitimation fick efter ansökan således den som genomgått fastställd ut
bildning och fullgjort föreskriven praktisk tjänstgöring eller den som visade att 
hon eller han på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens. Legitimation 
fick dock inte meddelas om sådana omständigheter förelåg att legitimationen 
skulle ha återkallats om sökanden varit legitimerad. Legitimation utfärdades 
av socialstyrelsen.

2.2.3.2.2 Tillsyn och statligt ansvarsutkrävande57

57. Se min bok Den svenska socialrätten, 1990, s 357 ff.
58. Prop 1981/82:97 s 90 f.

Allmänt om tillsyn och ansvar. Tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvårds
personalens yrkesutövning var enligt tillsynslagen (1980:11) socialstyrelsen.

Tillsynen kunde ses som en avvägning mellan å ena sidan kraven på rätts
säkerhet och likformighet för den enskilde och kommunal självständighet å 
den andra. I förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen gjordes gällande att 
kraven på en likformig service medförde behov av att bibehålla den statliga 
tillsynen. Dessa krav var särskilt framträdande när det var fråga om att tillför
säkra den enskilde medborgaren rättssäkerhet och att förverkliga övergripan
de mål som statsmakterna beslutat om. Vid utformningen av den statliga till
syns- och kontrollfunktionen gällde således delvis motstridiga intressen. Man 
framhöll att en avvägning måste ske för varje verksamhetsområde mellan in
tressen av ett ökat lokalt inflytande och kraven på rättssäkerhet och lika vill
kor när det gällde tillgång till samhällsservice. ”Självfallet måste kraven på 
rättssäkerhet och lika tillgång till service tillmätas stor betydelse inom hälso- 
och sjukvården.”58 Hälso- och sjukvården måste därför kunna kontrolleras ge
nom statlig tillsyn.

Socialstyrelsens huvuduppgifter som tillsynsmyndighet blev att tillgodose 
medicinska, sociala och rättsliga säkerhetskrav såväl för enskilda patienter 
som för verksamheten samt att se till att gällande bestämmelser inom området 
följdes.

I tillsynen lades allt större vikt vid att följa och stödja huvudmännens verk
samhet. En aktiv tillsynsverksamhet innebar en fortlöpande uppföljning av 
hälso- och sjukvårdsverksamheter. 1 tillsynsuppgifterna ingick också att verka 
för att hälso- och sjukvården utvecklades i enlighet med statsmakternas inten
tioner. En viktig uppgift för socialstyrelsen var bl a att i samarbete med Spri 
följa den alltmer komplicerade tekniska utvecklingen inom sjukvården.
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Tillsynen utövades dels genom inspektioner av hälso- och sjukvårdsperso
nalens verksamhet, dels genom att socialstyrelsen utgav meddelanden om all
männa problemställningar i form av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (SOSFSjMj) i syfte att förhindra att fel uppstod eller återupprepades. Häl
so- och sjukvårdslagen innehöll ett stadgande som bemyndigade regeringen att 
i fråga om landstingskommunernas hälso- och sjukvård meddela ytterligare 
föreskrifter till skydd för enskilda eller beträffande verksamhetens bedrivande 
i övrigt. Ett delegationsförordnande fanns sedan från regeringen till socialsty
relsen vad gällde föreskrifter till skydd för enskilda.59 Bestämmelser om verk
samhetens bedrivande i övrigt var alltså förbehållna regeringen.

59. 19$.
60. Förordning (1982:772) om skyldighet för landstingskommuner att anmäla till Socialsty

relsen vissa skador och sjukdomar som inträffat i hälso- och sjukvården.
61. J Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen, 1990, s 258.
62. 12$.

Den viktigaste tillsynen upprätthölls genom landstingskommunernas skyl
dighet att anmäla till socialstyrelsen, om en patient i samband med hälso- och 
sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller 
sjukdom.60 Socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen kunde 
utmynna i ett beslut om disciplinansvar, vilket fattades av hälso- och sjukvår
dens ansvarsnämnd.

Disciplinansvar för hälso- och sjukvårdspersonalen aktualiserades när per
sonalen åsidosatt åligganden som de haft att följa i sin yrkesutövning. Vilka 
dessa åligganden var reglerades genom flera i förhållande till varandra fristå
ende bestämmelser, såsom bestämmelser i tillsynslagen eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av denna, allmänna läkarinstruktionen eller föreskrifter för 
yrkesutövningen som arbetsgivaren utfärdat.61

Egentligen följde vårdpersonalens ansvar tre skilda regelsystem. Personalen 
var för det första underkastad ett rent straffrättsligt ansvar. Brottsbalkens reg
ler om brott mot liv och hälsa gällde således även för hälso- och sjukvårdsper
sonal i yrkesutövningen. För det andra gällde att personalen, för rent adminis
trativa förseelser som inte hade med yrkesutövningen att göra, kunde få disci
plinär påföljd i enlighet med kollektivavtalets bestämmelser. För det tredje 
förelåg de i detta sammanhang aktuella reglerna i tillsynslagen om ett särskilt 
disciplinansvar för hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa regler gällde för alla 
som tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen. I tillsynslagen62 stadgades att 
om den som tillhörde hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosatte vad som ålåg i yrkesutövningen och felet inte var ringa, 
fick disciplinpåföljd åläggas denne. De särskilda disciplinpåföljderna var erin
ran, som var ett påpekande om skyldigheten att iaktta gällande föreskrifter, 
och varning, som hade en strängare innebörd. Ingendera påföljden medförde 
dock att personen avstängdes från sin yrkesutövning.

En anmälan om disciplinansvar gav inte ansvarsnämnden rätt att besluta 
om indragning av legitimationen om det inte dessutom fanns en särskild an
mälan om just detta. Det var enbart socialstyrelsen som var behörig att göra
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en anmälan i frågor som gällde begränsning på olika sätt av hälso- och sjuk
vårdspersonalens behörighet till sin yrkesutövning.

Frågor om legitimation kunde i ansvarsnämnden också tas upp på ansökan 
(ej anmälan) av ”den som saken gällde”. Härmed avsågs inte patienter utan 
vederbörande yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. En sådan ansökan 
gällde i allmänhet återfåendet av legitimation eller annan behörighet som tidi
gare återkallats men kunde också gälla frågan om disciplinansvar. I sällsynta 
fall kunde ansvarsnämnden konstatera att det fel som begåtts var så allvarligt 
att det inte räckte med disciplinpåföljd. I sådana fall hänsköts ärendet till åkla
gare för åtal inför domstol; dubbelbestraffning fick inte förekomma.63

63. Tillsynslagen 13 §.
64. Handläggningen och organisationen av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd var i slutet 

av perioden föremål för översyn av tillsynsutredningen som lämnade ett delbetänkande om För
enklad handläggning hos HSAN m m (SOU 1989:80).

65. Detaljer beträffande förfarandet i nämndens arbete fanns i förordning med instruktion 
(1980:497) för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

66. Se t ex HSAN 406/83:7 1984 9:89, HSAN 659/81:4 1984 9:88 och HSAN 528/83:7 1985 
10:130.

67. Se HSAN 491/83:7.
68. Narkotikaförordningen (1962:704) 6 § 2 momentet och förordningen (1963:654) om 

försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit m m 5 §.
69. Se t ex HSAN 241/83:3 1984 10:96 och HSAN 67/80:2 1984 9:87.

Organisation och ärendehandläggning vid hälso- och sjukvårdens ansvars
nämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd var som framkommit ovan en 
statlig, från socialstyrelsen fristående myndighet som inrättades 1980 som en 
efterföljare till medicinalväsendets ansvarsnämnd och disciplinnämnden. Per
sonalen inom hälso- och sjukvården stod i yrkesutövningen under tillsyn av so
cialstyrelsen, men det var hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som prövade 
frågor om disciplinansvar.64

I tillsynslagen reglerades vilka frågor nämnden var behörig att pröva.65 
Ovan har redan anförts att det gällde frågor om disciplinansvar för hälso- och 
sjukvårdspersonal, frågor om återkallande av legitimation66 helt eller interi
mistiskt, frågor om meddelande om ny legitimation sedan återkallande skett67 
samt om motsvarande förfarande beträffande annan behörighet till yrkesutöv
ning inom hälso- och sjukvården. Nämnden prövade också frågor om begräns
ning av rätten för läkare, tandläkare och veterinärer att förskriva narkotiska 
eller alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit.68 Den kunde också upphäva 
eller ändra ett sådant beslut om förskrivningsinskränkning.69

Ansvarsnämnden bestod av en ordförande och åtta andra ledamöter (20 §). 
Alla utsågs av regeringen för tre år. På ordföranden ställdes kompetenskravet 
att denne skulle vara erfaren i domarvärv, men i övrigt var nämndens karaktär 
av juridisk prövningsinstans inte särskilt markerad genom dess sammansätt
ning. Övriga ledamöter skulle ha ”särskild insikt i hälso- och sjukvård”. Vad 
detta krav exakt innebar utsädes inte i lagtexten och berördes inte heller i för
arbetena. Fyra av ledamöterna utsågs efter förslag av landstingsförbundet,
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LO, TCO och SACO/SR. De fyra återstående ledamöterna utsågs ”bland per
soner som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse”. Dessa fyra var 
som regel riksdagsledamöter. Varje ledamot hade ersättare.

Handläggningen i nämnden reglerades i tillsynslagen.70 Nämnden fick inte 
agera ex officio, dvs den fick inte göra några ingripanden om det inte först fö
relåg en behörig anmälan eller ansökan. De som kunde göra en sådan anmä
lan eller ansökan (se ovan) var patienter och nära anhöriga, socialstyrelsen, 
JO och JK. Patienten hade ställning som part i förfarandet i nämnden, hade 
rätt att föra talan och bidra till utredningen samt fick ta del av aktmaterialet 
och kunde begära nämndens medverkan till att fullständiga utredningen. Det 
var dock bara en patient som själv lidit men genom åtgärder från personalen, 
som fick göra anmälan. En person som t ex fann att en medpatient under 
sjukhusvistelse farit illa, var inte behörig att anmäla detta till ansvarsnämn
den. Hon eller han kunde däremot påtala förhållandet för sjukhusledningen, 
hos förtroendenämnden eller hos socialstyrelsen. Socialstyrelsen kunde i sin 
tur föra upp ärendet för prövning i ansvarsnämnden, däremot inte sjukhus
ledningen eller förtroendenämnden. Dessa fick i stället påtala det för social
styrelsen.

70. 24-38 §§.
71. Förvaltningsprocesslagen 35 §.

Om inte patienten själv kunde anmäla ett disciplinärende, t ex på grund av 
svår sjukdom eller om patienten avlidit, fick anmälan göras av en nära anhö
rig. Anmälningar och ansökningar till ansvarsnämnden var alltid skriftliga. 
Förfarandet i nämnden var i de flesta fall också skriftligt men muntlig förhand
ling förekom om det kunde antas gynna utredningen. Nämnden avgjorde själv, 
oberoende av om parterna begärt muntlig förhandling, i vilken form förhand
ling skulle ske.

Ansvarsnämnden var skyldig att se till att ärendena blev uttömmande be
handlade; det ålåg alltså inte patienten att prestera den behövliga bevisningen. 
Anmälningarna utreddes av ett kansli som hade hjälp av ett femtiotal sakkun
niga inom olika specialiteter. Handläggningstiden för ett ärende i nämnden var 
i genomsnitt ett år och kunde variera från sex månader till tre år. I nämnden 
gällde en preskriptionstid på två år, dvs för att nämnden skulle pröva en an
mälan om att fel eller försummelse hade förekommit vid hälso- och sjukvårds
personalens yrkesutövning, fick den klandrade behandlingen inte ha inträffat 
för mer än två år sedan.

Beslut som ansvarsnämnden fattat med stöd av tillsynslagen kunde överkla
gas hos kammarrätten. Prövningstillstånd krävdes för att regeringsrätten skul
le pröva kammarrättens beslut, utom när det var JO eller JK som förde talan.71

Ansvarsnämnden hade ett ökande antal ärenden varje år. 1980 hade man 
768 inkomna ärenden, 1985 955 och 1986 1 100. En tänkbar orsak till denna 
ökning kunde vara att vården helt enkelt blivit sämre eller att människors an
språk på den hade stigit. Ökningen kunde också bero på att ansvarsnämnden 
blivit mer känd och att människor blivit mer och mer medvetna om sina rättig-
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heter som patienter. Hälso- och sjukvårdslagen och tillsynslagen hade ju också 
syftat till att stärka patienternas ställning.72

72. L Westerhäll, Den svenska socialrätten, 1990, s 160.
73. L Westerhäll, Den svenska socialrätten, 1990, s 160.
74. SOU 1979:78 s 127.

I över 80 % av ärendena hade nämnden beslutat att ”fel eller försummelse 
inte låg någon till medicinalpersonalen hörande person till last” och att ”vad 
i ärendet förekommit föranleder därför inte någon nämndens åtgärd”. Ofta 
gjorde dock nämnden även i dessa friande fall påpekanden som var av princi
piellt intresse, och som kunde vara till hjälp vid bedömningar vid senare till
fällen. Knappt en femtedel av fallen ledde alltså till någon form av åtgärd. 
Nämnden konstaterade då i sitt avgörande att fel eller försummelse hade be
gåtts av någon som hörde till hälso- och sjukvårdspersonalen och att ”felet ej 
är ringa”. Vederbörande erhöll då disciplinpåföljd.73

2.2.3.3 Finansieringsaktörerna

2.2.3.3.1 Statistiska uppgifter
Kostnaderna för hälso- och sjukvården föll i huvudsak på landstingen. Av pri
märkommunernas samlade verksamhet svarade hälso- och sjukvården för 
bara ca 5 %. Av landstingsverksamheten utgjorde hälso- och sjukvården den 
helt dominerande delen, 75-80 %.

BNP OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS KOSTNADER I97O-197674

År BNP Hälso- och sjukvården totalt Varav privat hälso- 
och sjukvårdMilj kr % av BNP

1970 170 734 12618 7,4 2 867
1971 182 682 14 421 7,9 3 170
1972 198 243 15 788 8,0 3 402
1973 219 093 17 055 7,8 3 948
1974 248 593 20 047 8,1 4 511
1975 287 078 24 371 8,5 5 251
1976 322 407 28 343 8,8 6 385

Som framgår av tabellen uppgick hälso- och sjukvårdens andel av BNP år 
1976 till 8,8 %. Som jämförelse kan nämnas att hela den offentliga förvalt
ningens andel av BNP år 1976 uppgick till 30,5 %.

I den nedan redovisade jämförelsen mellan åren 1970 och 1976 ges en över
siktlig bild av vårdområdenas inbördes storlek och andel av den totala hälso- 
och sjukvården.
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Ungefärlig kostnadsfördelning mellan de olika vårdområdena
INOM LANDSTINGEN 197O OCH 197675 76

Vårdområde 1970 
procent

1976 
procent

Somatisk korttidsvård 60 52
Somatisk långtidsvård 17 21
Psykiatri 17 15
Fristående öppen vård 6 12

100 100

75. SOU 1979:78 s 127.
76. SOU 1979:78 s 128.

Landstingens utgifter dominerades av personalkostnaderna. Inom samtliga 
landstingsverksamheter utgjorde personalkostnadernas andel drygt 55 % och 
för hälso- och sjukvården ca 75 %.

Kommunalskatten var den viktigaste inkomstkällan för både landstingen 
och primärkommunerna. Detta var också den enda inkomst av betydelse som 
landsting och kommuner direkt kunde påverka. Den svarade för nära 60 % av 
landstingens och drygt 40 % av kommunernas inkomster. Övriga finansie- 
ringsposter inom landstingen översteg var och en för sig i regel inte 15 %. De 
var i vissa fall också betydligt lägre. Följande schematiska sammandrag av in- 
täktsposterna år 1976 kan spegla deras inbördes storlek och betydelse för fi
nansieringen av hälso- och sjukvården.

Fördelningen av landstingens intäkter i procent76

% %

Landstingsskatten inkl skattebortfallsbidrag 59
Skatteutjämningsbidrag 4 63
Statsbidrag 14
Ersättning från allmänna försäkringen 7
Patientavgifter 2
Ersättning från andra huvudmän 4 13
Diverse inkomster 7
Nya lån 3 10

100
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2.2.3.3.2 Finansiering av kostnadsökningar
Kostnaderna för sjukförsäkringen ökade i början av 1970-talet med totalt om
kring 250 miljoner kr om året. Därav finansierades ca 50 miljoner kr med 
statsbidrag. Detta statsbidragsbelopp motsvarades av att 45 miljoner kr av
räknades på det statliga mentalsjukvårdsbidraget mot bakgrund av den höjda 
vårdavgiften vid sjukhusen och av att avgiftsintäkterna vid de statliga sjukhu
sen ökade. Resten av kostnaderna, ca 200 miljoner kr, finansierades med av
gifter till sjukförsäkringen. Dessa kostnader täcktes genom att procentsatsen 
för arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen höjdes från 2,6 till 2,9 % av av
giftsunderlaget.77 Detta motiverades på följande sätt.

77. Prop 1969:125 s 4.
78. Prop 1969:125 s 4.
79. Prop 1978/79:95.
80. SOU 1977:78.

Om ingen ändring vidtogs i då gällande finansieringsregler, skulle kost
nadsökningen på grund av förslagen resultera i en avsevärd höjning av de för
säkrades egenavgifter. Dessa hade under de senaste åren stegrats kraftigt till 
följd av de förbättringar i försäkringsförmånerna som genomförts. Däremot 
hade arbetsgivarnas avgifter till sjukförsäkringen inte påverkats, eftersom de 
inte beräknades på grundval av försäkringens utgifter utan på grundval av ut
givna lönebelopp. Det bidrag som arbetsgivaravgifterna lämnat till läkeme
dels-, läkarvårds-, rese- och sjukhusvårdsförmånerna hade successivt sjunkit 
från ca 75 % av försäkringens kostnad efter avdrag för statsbidrag för år 1967 
så att de beräknades bli ca 55 % för år 1969. En orsak till denna utveckling 
var att kostnaden för reformeringen av läkemedelsförmånerna liksom för upp
räkningen av återbäringstaxans normer från ingången av år 1968 inte till nå
gon del hade lagts på arbetsgivaravgifterna. Om man skulle ha gjort på samma 
sätt med de ifrågavarande kostnaderna skulle relationen mellan arbetsgivarav
gifter och egenavgifter ha förskjutits ytterligare. Kostnaden fick alltså finansie
ras genom en höjning av arbetsgivaravgiften, så att den täckte ca 65 % av 
kostnaderna.78

När det gällde finansieringen genom statsbidrag sammanfördes under slu
tet av 1960-talet ett tjugotal drift- och investeringsbidrag för smärre verksam
hetsgrenar till ett bidrag för viss hälso- och sjukvård. Detta bidrag inordnades 
i början av 1970-talet i ersättningarna till huvudmännen från sjukförsäkring
en, vilken inrymde olika bidragsformer i ett totalbelopp enligt årliga överens
kommelser med socialdepartementet.

2.2.3.3.3 Seiten på statens och landstingskommunernas kostnadsansvar
I regeringens proposition om den kommunala ekonomin79 hade förslag lagts 
fram som syftade till att främja den kommunala sektorns utveckling inom ra
men för en godtagbar samhällsekonomisk balans. Förslagen byggde i huvud
sak på den kommunalekonomiska utredningen80 och däröver avgivna remiss
yttranden. 1 propositionen konstaterades, att kommuner och landsting fått en
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allt större betydelse i samhällsekonomin samt för människors välfärd och 
trygghet. Det samhällsekonomiska utrymmet för utbyggnad av den kommu
nala verksamheten var emellertid enligt propositionen mycket begränsat under 
en överblickbar framtid. Både staten och kommunerna ansågs tvungna att 
iaktta stark återhållsamhet med beslut om utbyggnad av samhällsverksamhe
ter, som hade kommun och landsting som huvudmän. För landstingens vid
kommande måste dock långtidssjukvården prioriteras.

I propositionen behandlades vidare kostnadsfördelningen mellan stat och 
kommun. Det konstaterades att de kommunala avgifterna inte kunde väntas 
ge några betydande nya tillskott till de kommunala inkomsterna. Kommunal
skatterna angavs ha nått en sådan höjd att det inte kunde vara försvarligt att 
räkna med att dessa avsevärt kunde höjas. Ökade statliga bidrag till i första 
hand kommuner och landstingskommuner med ogynnsamma ekonomiska 
förutsättningar bedömdes dock vara motiverade. I propositionen föreslogs 
därför en omfattande reformering av skatteutjämningssystemet, som skulle 
leda till ökad överföring av skatteutjämningsbidrag till kommuner och lands
tingskommuner.

Sysselsättningsutredningen hade i sitt slutbetänkande81 behandlat frågan 
om sysselsättningen och den kommunala ekonomin. Den underströk behovet 
av insatser för att nå upp till de mål som ställdes om regional balans och om 
utjämnande sysselsättningsmöjligheter regionerna emellan.

Hälso- och sjukvårdsutredningen konstaterade att tidigare var tillgången 
på utbildad personal - och därvid främst läkare, tandläkare och sjuksköter
skor - den faktor som i första hand begränsade takten i utbyggnaden av hälso- 
och sjukvården. Under 1970-talet hade emellertid ekonomin i allt större ut
sträckning kommit att bli den återhållande faktorn. Detta kom enligt utred
ningen att bli än mer påfallande i framtiden i samband med att personalutgif
terna växte och det samhällsekonomiska utrymmet för en fortsatt expansion 
inom hälso- och sjukvårdssektorn ytterligare begränsades.

Alla tre nu nämnda utredningar framhöll vikten av att kommunernas verk
samhet samordnades med den övergripande statliga politiken. Staten hade in
tresse av att påverka kommunerna och landstingskommunerna i syfte att nå 
vissa fundamentala mål i fråga om samhällsekonomi samt sysselsättnings-, re
gional- och stabiliseringspolitik m m. Denna påverkan förutsattes i första 
hand ske genom allmänna riktlinjer och ramar för verksamheten samt genom 
att staten vid frivilliga överläggningar med representanter för kommunerna 
tog upp viktiga kommunala avvägningsfrågor till diskussion. Hälso- och sjuk
vårdsutredningen ansåg det nödvändigt att hålla tillbaka expansionstakten 
inom hälso- och sjukvården. Behovet av omprioriteringar inom befintliga re
sursramar såg man komma att öka. Detta krävde förmåga hos landstings
kommunerna att genomföra strukturomvandlingar. Förutom formerna för fi
nansiering måste även prioriteringen och avvägningen mellan behoven inom 
olika samhällssektorer tillmätas stor betydelse. Detta var självfallet en politisk

81. SOU 1979:24.
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fråga, som handlade om statens totala resurser och deras användning. For
merna för finansiering av hälso- och sjukvårdens fortsatta expansion krävde 
en anpassning till det beslut som riksdagen hade tagit med anledning av den 
kommunalekonomiska propositionen och sysselsättningsutredningens förslag 
i ärendet.

Hälso- och sjukvårdsutredningen markerade dock tydligt att det ökade an
svar, som staten genom en hälso- och sjukvårdslag ålade landstingen, måste få 
sin motsvarighet i en beredvillighet från statens sida att ge dessa huvudmän re
ella möjligheter att leva upp till detta vidgade ansvar.

2.2.3.4 Sammanfattning
I hälso- och sjukvårdslagen kom det politiska ledningsansvaret att regleras. 
Lagen stadgade att ledningen skulle utövas av en hälso- och sjukvårdsnämnd. 
Det fanns dock alternativ härför. Till skillnad från vad som tidigare gällt reg
lerades i och med hälso- och sjukvårdslagen det administrativa ledningsansva
ret inte längre i lag. I stället bestämdes det administrativa ledningsansvaret i 
lokala bestämmelser. I många fall var dessa utformade efter vad som tidigare 
stadgats i sjukvårdslagen och sjukvårdskungörelsen.

Det medicinska ledningsansvaret reglerades däremot i hälso- och sjuk
vårdslagen. Det innebar att en särskild läkare ansvarade för ledningen av den 
medicinska verksamheten inom ett visst område. Ansvaret gällde verksamhet 
vid sjukhus men kunde också avse öppen vård. Den medicinskt ledningsansva- 
rige hade rätt att ge direktiv till underordnad personal i frågor som rörde vår
den av enskilda patienter.

Staten gjorde i lagstiftning inskränkningar i friheten för envar att utöva 
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Regler härom fanns i kvacksal- 
verilagstiftningen och i behörighetslagstiftningen. I en särskild tillsynslagstift- 
ning stadgades om socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvårdsverksam
heten och i denna lag reglerades också organisationen och ärendehandlägg
ningen vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Under hela 1980-talet 
ökade antalet ärenden som ansvarsnämnden handlade. Orsakerna härtill var 
säkerligen flera. Viktigt att konstatera var dock att nämndens verksamhet 
innebar en förstärkning av patientens ställning.

Domstolarnas ställning var även sedan hälso- och sjukvårdslagen trätt i 
kraft fortsatt svag, vilket givetvis hängde samman med att förvaltningsbesvär 
inte förekom på hälso- och sjukvårdens område.

Av landstingskommunernas verksamhet utgjordes bortåt 80 % av hälso- 
och sjukvård. Kostnaderna härför utgjorde bortåt en tredjedel av BNP. Lands
tingskommunerna hade att bära ett tungt kostnadsansvar, närmare två tredje
delar av de totala kostnaderna. Kommunalskatten var den viktigaste inkomst
källan för landstingskommunerna.

Kostnaderna för hälso- och sjukvården steg mycket kraftigt under 1970-ta- 
let. Detta ledde till att landstingskommunerna ålades en stark återhållsamhet 
vad gällde utbyggnad av hälso- och sjukvården med undantag för långtidssjuk-
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vården. Landstingsskatten och patientavgifterna bedömdes inte kunna öka 
nämnvärt, medan däremot statsbidragen ökade. Det skedde en ökad överfö
ring av skatteutjämningsbidrag till landstingskommunerna. För att hälso- och 
sjukvårdslagen skulle kunna efterlevas av landstingskommunerna var staten 
sålunda tvungen att bistå med ökade ekonomiska resurser.



3 Vårdbehov under 1990-talet

3.1 Allmänna kännetecken på 1990-talets 
hälso- och sjukvård

Under 1990-talet fortsatte det statliga inflytandet på hälso- och sjukvården att 
minska, en utveckling som inletts på 1980-talet, dock utan att staten lämnade 
över all makt till landsting och kommuner. Organisationsförändringarna var 
många, på både nationell, regional och lokal nivå. Decentraliseringen av häl
so- och sjukvården blev alltmer påtaglig. Hälso- och sjukvårdande verksamhe
ter som lades ut på entreprenad blev allt vanligare. Finansieringen av hälso- 
och sjukvården genomgick stora förändringar. Knappa resurser, långa vänte
tider och ett ständigt ökande antal anmälningar till hälso- och sjukvårdens an
svarsnämnd (HSAN) kännetecknade också decenniet trots en rad ”patientnä
ra” utredningar, vars innehåll delvis kom att återspeglas i lagtext. Den ovan i 
flera sammanhang anförda spänningen mellan statens vilja till nationell styr
ning och den kommunala självstyrelsen återfanns även på hälso- och sjuk
vårdsområdet. Genom att landstingens och kommunernas offentliga utgifter 
var större än statens, var landstingens och kommunernas ekonomi helt avgö
rande för statens möjligheter att påverka landets ekonomi i dess helhet. Statens 
ansträngningar härvidlag hade givit upphov till nya sätt att hantera statsbi
drags- och utjämningssystemen.

Ett intensivt förändringsarbete pågick under hela 1990-talet inom hälso- 
och sjukvården. Nya organisationsformer och styrmedel prövades inom ra
men för gällande lagstiftning och ansvarsfördelning mellan huvudmännen. 
Övergripande frågor om hur hälso- och sjukvården skulle finansieras och or
ganiseras i framtiden aktualiserades.1 Frågan var i vad mån dessa organisato
riska förändringar påverkade den enskildes möjligheter att bli patient och er
hålla vård. Faktorer av stort intresse var systemet med en patientansvarig lä
kare, husläkarreformen, frågan om vårdavtal och fri etablering samt 
vårdgaranti och patientgaranti (se nedan avsnitt 3.3).

En grundläggande princip i den svenska hälso- och sjukvården var att all 
yrkesmässigt bedriven vård skulle stå under offentlig insyn, tillsyn och kon
troll. Detta gällde oavsett vem som var huvudman och praktiskt utförde verk
samheten. Trots ökande privata inslag utfördes av tradition den övervägande 
delen av hälso- och sjukvårdens tjänster av offentliga institutioner med offent
ligt anställd personal. De politiskt självständiga landstingen hade stora möjlig-

1. G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och förlorare, 1994, s 28-50.
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heter att utforma hälso- och sjukvården efter lokala behov och förutsättningar 
inom ramen för gällande lagstiftning. Politisk enighet rådde om att den öppna 
vården eller primärvården skulle utgöra basen i hälso- och sjukvårdssystemet. 
Den öppenvård som bedrevs skedde till största delen i offentlig regi inom pri
märvården. Viss öppenvård skedde även vid de öppna mottagningarna vid vis
sa sjukhuskliniker.

Den privata öppenvård som fanns reglerades antingen genom lagen om lä- 
karvårdsersättning och sjukgymnastikersättning eller vårdavtal med sjuk
vårdshuvudmannen avseende privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster.

Till de nu nämnda faktorerna återkommes i det följande. Jag börjar först 
med några viktiga organisationsförändringar för att sedan gå över på vårdta- 
garens rättsliga situation, vilken varit föremål för åtskilligt utredande under 
1990-talet.

3.2 Organisationsförändringar
Ett iögonfallande drag under hela 1990-talet var de många organisationsför
ändringar som både staten och sjukvårdshuvudmännen vidtagit. Det primära 
syftet hade varit att effektivisera vården. De viktigaste förändringarna var 
överförandet från landsting till kommuner av äldre-, handikapp- och psykia
trivården.

Den 1 januari 1992 övertog kommunerna ansvaret från landstingen vad 
gällde äldrevården. Reformen innebar bl a att kommunerna fick ansvaret för 
sjukhem och andra vårdinrättningar för somatisk långtidssjukvård från lands
tingen. Man fick även betalningsansvar för motsvarande insatser som tillhan
dahölls av landsting eller annan vårdgivare. Kommunerna skulle även inrätta 
och ansvara för hälso- och sjukvård inom särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad både för äldre personer och för yngre med funktionshinder. 
Ansvaret omfattade även dagverksamheter. Läkarinsatser undantogs. En sjuk
sköterska med medicinskt ansvar skulle finnas för varje verksamhetsområde 
som kommunen definierade.2

2. Prop 1990/91:14 s 155 f, SOU 1999:66 s 172.
3. Ds 1989:27.
4. Prop 1987/88:176.

Bakgrunden till reformen var att landstingens och kommunernas delade an
svar för äldrevården upplevdes som problematisk på flera sätt.3 Genom att läg
ga huvudansvaret för äldrevården hos en huvudman ville man åstadkomma en 
effektivare verksamhet. Vidare ville man samordna samhällets insatser för äld
re med målet att åstadkomma ett mer sammanhållet ansvar och en bättre vård 
i ett helhetsperspektiv.4

Socialstyrelsen konstaterade i sin utvärdering från 1996 av reformen, att 
patienternas vårdtyngd i kommunernas särskilda boendeformer hade ökat be
tydligt, vilket bl a innebar krav på medicinska insatser och rehabilitering, som
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kommunerna inte haft beredskap för. Även om tillkomsten av medicinskt an
svariga sjuksköterskor ökat medvetenheten om medicinska kvalitetskrav, 
fanns brister i det medicinska omhändertagandet bl a på grund av låg läkar- 
medverkan.

I samband med Ädelreformen startade en försöksverksamhet med kommu
nalt huvudmannaskap för primärvården. Svenska kommunförbundet och 
landstingsförbundet hade hos regeringen begärt att kommuner och landsting 
skulle ges vidgade möjligheter att samverka, bl a i en gemensam nämnd, och 
att bedriva verksamheter åt varandra på entreprenad utan skifte av huvud
mannaskap. Syftet var att ge möjlighet till helhetsbedömningar. Försöken var 
tänkta att pågå mellan 1992 och 1996 men förlängdes till utgången av år 
1999. Socialstyrelsens utvärdering5 gav vid handen att såväl försöks- som kon
trollkommuner uppvisade stora variationer, som var svåra att entydigt koppla 
till huvudmannaskapet. Försöksverksamheten ledde inte till en generell kom- 
munalisering av primärvården.

5. Försök med kommunal primärvård 1992-98, Slutrapport 1998:5, Stockholm.
6. Se handikapputredningens betänkande SOU 1991:46.
7. Psykiatriutredningens betänkande SOU 1992:73.
8. Prop 1993/94:218.

Bakgrunden till handikappreformen var att omfattande brister fanns i stödet 
till funktionshindrade.6 Dessutom fanns stora variationer i stödet mellan lands
ting och kommuner och mellan olika grupper av funktionshindrade. I reformen 
innefattades tillkomsten av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk
tionshindrade och lagen (1993:389) om assistansersättning. Dessa lagar gav 
funktionshindrade personer rätt till stöd för den dagliga livsföringen framför 
allt från kommunerna. Landstingen fick utökade åtaganden för rådgivning, an
nat personligt stöd samt tolktjänst. De grupper som fick stöd enligt lagarna var 
utvecklingsstörda personer, personer med autism, personer med betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionshinder samt personer med andra var
aktiga funktionshinder som inte berodde på normalt åldrande men som var sto
ra och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Syftet med den s k psykiatriska reformen var att förbättra de psykiskt stör
das livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i 
samhället. Reformen innebar krav på ökade samhällsinsatser för personer med 
psykiska funktionshinder vad gällde boende, sysselsättning, fritid, arbete, re
habilitering, social gemenskap samt vård och omsorg. Bakgrunden var att 
många psykiskt störda personer var beroende av stöd från olika myndigheter 
och organ samtidigt. Oklara ansvarsgränser mellan främst kommun och 
landsting gjorde att ett samlat stöd inte kom till stånd.7

Reformen innebar att kommunerna fick huvudansvaret för samordningen 
av insatser riktade till psykiskt störda.8 Lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar kompletterades med vissa bestämmelser som gav kommu
nerna ett obligatoriskt betalningsansvar för vissa psykiskt långtidssjuka. Ge
nom reformen överfördes i genomsnitt 15 % av psykiatrins resurser till kom
munerna.
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Socialstyrelsen gjorde en utvärdering också av denna reform9 och konstate
rade att en del aktiviteter inom området varit framgångsrika och i vissa fall lett 
till ett minskat behov av slutenvård. Utvärderingen visade dock att det fanns 
brister; bl a saknade många vårdtagare daglig sysselsättning; den enskildes in
flytande över boende m m var inte tillräckligt; resurserna för rehabilitering av 
psykiskt sjuka minskade och tillgången till sjukvård var i vissa avseenden un
dermålig.10

9. Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, Stock
holm.

10. L Grip, Den galna psykiatrin, En granskning av psykiatrireformen 1996-1999, 1999 och 
H Norden, Änglar och demoner - röster om psykiatrireformen, 2001.

11. SOU 1995:112, Reform på recept.
12. Enligt prop 1996/97:63.
13. Frisam-gruppen har utgivit ett antal rapporter under namnet Samverkan inom rehabilite- 

ringsområdet 2001:1-12.

Läkemedelsreformen var en reform, där ansvaret för läkemedelshantering
en överfördes från staten till landstingen. Syftet med att överföra ansvaret för 
läkemedel inom den öppna vården till landstingen var att möjliggöra avväg
ningar mellan läkemedelsbehandling och andra insatser utifrån den enskilde 
patientens behov. Före reformen kunde läkemedel i öppen vård betraktas som 
en fri nyttighet, sedd i sjukvårdens perspektiv. Staten betalade notan på löpan
de räkning och läkemedelsbehandling var ”gratisbehandling” för landstingen. 
Det fanns inte heller några incitament för kostnadskontroll. Med det totala 
kostnadsansvar som landstingen därmed fick för hälso- och sjukvård inklusive 
läkemedel måste kostnad och effekt av läkemedel alltid vägas mot kostnader 
och effekter av andra insatser.11 Utvecklingen på området för läkemedelsan- 
svaret gick mycket snabbt under slutet av 1990-talet.

Finsam var ett försök med finansiell samordning mellan hälso- och sjuk
vård och socialförsäkring under perioden 1993-97. Sjukvården och försäk
ringskassorna i fem försöksområden hade ett gemensamt kostnadsansvar, rätt 
att använda medlen i försäkringskassorna på ett flexibelt sätt och täcka förlus
ter eller ta del av överskott. I Socsam utökades den finansiella samordningen 
till att gälla även socialtjänsten under tiden 1994-2001. Socialstyrelsens utvär
dering påvisade goda resultat av försöken. Socialstyrelsen fick regeringens 
uppdrag att i samverkan med arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrel- 
sen och riksförsäkringsverket utvärdera effekterna av samverkan inom rehabi- 
literingsområdet.12 I utvärderingen medverkade dessutom Svenska kommun
förbundet och landstingsförbundet. Gruppens arbete gick under namn av Fri
sant. Det övergripande syftet med utvärderingen var att redovisa samhällseko
nomiska effekter, effekter för organisationen inklusive personal och effekter 
för den enskilda klienten, patienten, brukaren, kunden m m. Arbetet slutredo- 
visades den 31 december 2001.13
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3.3 Vårdtagaren

3.3.1 Vårdtagaren och organisationsapparaten14

14. Se min bok Patienrättigheter, 1994, s 18 ff.
15. SOU 1993:38.
16. Prop 1993/94:75.

3.3.1.1 Den reformerade landstingsmodellen
I expertrapporten till Kommittén för hälso- och sjukvårdens finansiering och 
organisation, HSU 2000, Hälso- och sjukvården i framtiden - Tre modeller,'5 
analyserades tre sjuk vårdsmodeller utifrån de båda förutsättningarna om vård 
på lika villkor och en i huvudsak offentlig finansiering. De tre modellerna, vil
ka utgjordes av en reformerad landstingsmodell, en primärvårdsstyrd modell 
och en modell med obligatorisk sjukvårdsförsäkring, uppvisade olikheter i för
hållande till vissa kriterier. De största möjligheterna för individen att välja 
vårdgivare fanns inom försäkringsmodellen, medan möjligheterna för indivi
den att påverka sitt försäkringsskydd ansågs störst inom en primärvårdsstyrd 
modell. Dessa båda typer av valfrihet torde i första hand komma starkare 
grupper av vårdsökande till del. Även etableringsfrihet och konkurrens ansågs 
ha störst utrymme inom de nu nämnda modellerna. System som byggde på till
gång och efterfrågan ansågs också gynna de starka vårdkategorierna. Motsats
vis innebar detta att inom den reformerade landstingsmodellen de svaga vård
grupperna hade störst utsikt att göra sig gällande. Detta gällde vad avsåg de
mokratisk kontroll, kostnadskontroll och kostnadseffektivitet samt adminis
trationskostnader. I ett helintegrerat system som den reformerade landstings
modellen hade politikerna såsom ägare stora möjligheter till insyn och direkt
inflytande. Ville man prioritera svaga grupper fanns goda förutsättningar för 
detta. Försäkringsadministrationen med ägaransvar hade bättre förutsättning
ar att kontrollera totalkostnaderna inom vården på ett effektivt sätt. En refor
merad landstingsmodell var den som ansågs mest lämplig för den svenska häl
so- och sjukvården.

3.3.1.2 Fri etablering och ökad konkurrens
År 1995 trädde två lagar i kraft om privatpraktiserande läkares respektive 
sjukgymnasters rätt till ersättning från ett av landstingen finansierat och admi
nistrerat offentligt ersättningssystem för hälso- och sjukvård i de fall vårdavtal 
inte hade träffats med landstinget.16 Bakgrunden var statens önskan om ett 
förstärkt samarbete mellan landsting och privata vårdgivare. I syfte att använ
da resurserna på bästa möjliga sätt och att tillförsäkra befolkningen en god 
hälso- och sjukvård ansåg staten att vårdavtal mellan landstinget och de pri
vata vårdgivarna borde vara den normala samarbetsformen. Genom ett avtals- 
förfarande kunde frågor kring verksamhetens inriktning och omfattning dis-
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kuteras och regleras. Ur patientsäkerhetssynpunkt var det viktigt att det rådde 
en samsyn mellan offentliga och privata vårdgivare om hur samverkan skulle 
ske mellan olika vårdgivare och vårdnivåer.

Utgångspunkten vid utarbetandet av de nya ersättningssystemen för privat
praktiserande läkare och sjukgymnaster hade varit att ge förutsättningar för 
såväl en fri etablering och därmed ökad konkurrens som en möjlighet för 
landstingen att kontrollera kostnaderna.

Allmänt sett menade förespråkarna för fri etablering och ökad konkur
rens att dessa företeelser kom den enskilde vårdsökanden till godo. Den skyl
dighet att tillhandahålla god hälso- och sjukvårdsservice som ålåg landsting 
och kommuner underlättades genom ett förstärkt samarbete mellan landsting 
och privata vårdgivare. I samband med införandet av lagarna hade i motio
ner andra uppfattningar framförts.17 Enligt motionärerna var det djupt 
olyckligt att staten, utan att avvakta pågående utredningsarbete inom HSU 
2000, införde regler som så radikalt förändrade förutsättningarna på områ
det. Reglerna om i princip fri etablering för privatpraktiserande läkare och 
sjukgymnaster ansågs vara oförenliga med kravet på totalkostnadskontroll 
och med kravet på en vårdplanering utgående från befolkningens rätt till en 
god hälso- och sjukvård åt alla på lika villkor. En vårdplanering med ut
gångspunkt i befolkningens behov försvårades kraftigt och omöjliggjordes i 
vissa fall enligt motionärerna. Vidare anfördes att lagarna var kraftigt kost- 
nadsdrivande samtidigt som svårigheterna att bibehålla vissa vårdenheter 
kunde bli stora om en privatläkare etablerade sig inom respektive vårdenhets 
upptagningsområde.

17. Exempelvis motion 1993/94:So22.
18. Jfr E Jonsson, Konkurrens inom sjukvården. Vad säger forskningen om effekterna?, Spri- 

rapport 350, 1993.

Oenighet syntes alltså vara för handen huruvida etableringsfrihet och ökad 
konkurrens förbättrade möjligheterna för den vårdsökande att få vård. Att de 
skulle inom ramen för de begränsade resurser som stod till förfogande leda till 
en absolut jämn fördelning av dessa på samtliga vårdsökande oberoende av 
geografisk belägenhet och vårdbehov torde vara utopiskt. En viss priorite- 
ringseffekt torde ligga inbyggd i systemet. För vissa, och därmed inte sagt att 
det var de som hade de största vårdbehoven, blev det lättare att få patientsta
tus, medan andra fick det svårare. Men exakt hur det totala vårdutbudet kom 
att fördelas var svårt att sia om. Den privata vård, som länge hade funnits sida 
vid sida med den offentliga vården, hade hela tiden influerats av den senares 
syn på patientens ställning utan att det funnits någon egentlig reglering härom 
för privatvårdens vidkommande. För patienten positiva ”smittoeffekter” avse
ende de kriterier som innefattades i ”en god vård" hade kunnat iakttagas. Frå
ga uppkom om dessa skulle komma att kunna vidmakthållas vid en starkt 
ökad konkurrenssituation och vid fri etablering.18
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3.3.1.3 Vårdgaranti och patientgaranti
I april 1991 kom staten och landstingsförbundet överens om att landstingsför
bundet skulle rekommendera sjukvårdshuvudmännen att införa en nationell 
vårdgaranti. Garantin syftade till att öka tillgängligheten för vissa behandling
ar med köproblem, korta väntetiderna samt bidra till en jämnare fördelning av 
vårdutnyttjandet över landet. Garantin trädde i kraft den 1 januari 1992 och 
gällde i förstone året ut.

Vårdgarantin innebar att en patient, som av läkare bedömts vara i behov 
av operation och placerats på väntelista, inte skulle behöva vänta längre än tre 
månader på behandling. Om inte den klinik (motsvarande) som patienten hör
de till kunde uppfylla denna garanti, hade patienten rätt att bli remitterad till 
annan klinik för behandling, om patienten så önskade. Som stöd för beslut om 
uppsättande på väntelista och därmed operation inom tre månader, hade so
cialstyrelsen i samråd med medicinska experter utformat rekommendationer 
om vissa för landet gemensamma indikationer (kriterier för behandling eller 
operation).

Vårdgarantins effekter på köerna, produktionen, efterfrågan och indikatio
ner för behandling kom att undersökas. Antalet vårdåtgärder (operationer) 
hade ökat och köerna minskat. Sambandet häremellan var givetvis inte totalt. 
Den bristande överensstämmelsen mellan förändringar i produktionen och kö
ernas utveckling hade delvis sin förklaring i hur omfattande köerna varit och 
vilka uppdämda vårdbehov som förekommit inom de olika områdena. En an
nan förklaring var att efterfrågan (tillflödet av nya patienter) hade förändrats. 
Faktorer som kunde leda till en ökad efterfrågan på en behandling var ökad 
sjuklighet i befolkningen och/eller ökat antal äldre, ökad tillgänglighet, ny tek
nik och vidgade indikationer för behandling.

En av de effekter av vårdgarantins införande som diskuterats var om kra
ven på begränsade väntetider skulle styra över resurser till vårdgarantiområ
dena och därmed leda till att andra patientgrupper fick en försämrad tillgäng
lighet -sk undanträngningseffekt. Så visade sig inte bli fallet.

Överenskommelsen om en vårdgaranti gav patienterna rätt att få en opera
tion utförd av annan vårdgivare än hemmasjukhuset eller landstinget om vän
tetiden vid uppsättandet av väntelista kunde beräknas bli längre än tre måna
der. Detta förstärkte patientens inflytande. Vad gällde valfriheten att söka 
vård hos annan vårdgivare var detta inte något som reglerades av vårdgaran
tiöverenskommelsen. Däremot hade många sjukvårdshuvudmän infört s k 
fritt vårdsökande, vilket hade medverkat till en ökad valfrihet för patienterna 
att söka vård där de önskade.

Malmöhus läns landsting var först med en patientgaranti som innebar ett 
fritt vårdsökande, köinformation, garanterad behandling inom tre månader 
efter diagnos, högst trettio minuters väntetid vid tidsbeställda besök, kontinu
itet och trygghet genom möte med samma vårdgivare, öppethållande mellan 
kl 9 och 16 för tidsbeställning samt möjligheter till kvalitetsbedömning.

Både vad gällde den nationella vårdgarantin och enskilda landstings pa-



450 Avdelning IV Närrätten och medicinsk värd och behandling

tientgarantier var det fråga om för patienten nog så viktiga utfästelser från 
vårdgivarens sida som vid tillräckliga ekonomiska och administrativa resurser 
säkerligen infriades, inte minst till följd av den mångåriga förtroendefulla re
lation som fanns mellan vårdgivare och vårdmottagare i Sverige.

Från januari 1997 upphörde den nationella vårdgarantin, bl a därför att 
dess prioritering av tio angivna operationer och behandlingar stod i konflikt 
med den prioritering av kroniska sjukdomar och vård i livets slutskede som fö
reslagits av den s k prioriteringsutredningen. Den nya garantin gällde bara 
maximal väntetid inför undersökning i primärvård respektive specialistvård. 
Väntetid inför behandling omfattades inte, inte heller att vissa diagnoser skulle 
få garanterad vård.

När frågan uppkom om en lagreglering av en vårdgaranti ställde sig staten 
först mycket positiv men kom sedan att backa i frågan,19 måhända beroende 
på att man inte kunde överblicka vilka rättsverkningar en sådan garanti skulle 
få på tolkningen av begreppet ”inom rimlig tid” i art 22.2 c i förordningen 
1408/71, när det gällde frågan om ett fritt vårdsökande inom EU. Från statligt 
håll framhölls att det fanns starka skäl mot en lagreglering av vilka väntetider 
som fick förekomma i vården. För det första fanns det vissa praktiska svårig
heter med en lagreglering. Systemet skulle riskera att bli inflexibelt och osmi
digt, eftersom det skulle erfordras ett nytt riksdagsbeslut varje gång man ville 
ändra en tidsgräns. Till detta kom att det fanns risk för att tidsgränser som ut
trycktes i lagstiftningen kunde komma att tolkas som miniminivåer; om lagen 
angav att vården skulle ges inom åtta dagar kunde det uppfattas som att detta 
skulle vara ambitionsnivån och att det inte fanns någon anledning att erbjuda 
patienten vård tidigare även om det skulle vara praktiskt möjligt.

19. Prop 1997/98:189.
20. Prop 1997/98:189 s 19.

Även mer principiella invändningar mot att lagreglera tidsfrister i vården 
anfördes. Dessa sammanhängde med att vårdens tillgänglighet hade ett starkt 
samband med resurserna för hälso- och sjukvård. En lagreglering på det här 
området skulle enligt staten bli ett alltför stort ingrepp i den kommunala själv
styrelsen, eftersom en reglering skulle få stora konsekvenser för hälso- och 
sjukvårdens resursanvändning.

Starka skäl ansågs sålunda föreligga för att avstå från att lägga förslag om 
att tillgången till vård skulle regleras genom tidsfrister i lag. I stället borde man 
bygga vidare på systemet med överenskommelser mellan staten och landsting
en. Det systemet ansågs ha den fördelen att det var flexibelt och successivt kun
de anpassas till aktuella problem i hälso- och sjukvården både i förhållande till 
otillfredsställda behov och tillgängliga resurser. En annan fördel var att syste
met skapade förutsättningar för en samsyn om hälso- och sjukvårdspolitikens 
mål och inriktning mellan politiker på nationell och lokal nivå.20
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3.3.2 Fast läkarkontakt
Att patienten skall ha en nära, god och trygg kontakt med hälso- och sjuk
vårdspersonalen slogs fast redan vid hälso- och sjukvårdslagens tillkomst.21 En 
viktig sida av tryggheten utgjorde kontinuiteten, framför allt i form av en fast 
läkarkontakt. Ett uttryck för den utgjorde den s k husläkarreformen, beslutad 
av en borgerlig regering. Den påbörjades den 1 januari 1994 och skulle vara 
fullt genomförd vid utgången av 1995. Förutsättningarna för husläkarna an
gavs i en särskild lag om husläkare (1993:588). Husläkarreformen innebar att 
alla invånare i Sverige skulle få möjlighet att själva välja allmänläkare. Motivet 
för reformen var att förbättra tillgängligheten och kontinuiteten i den öppna 
vården. Husläkaren skulle ha ett tydligt och preciserat ansvar för de personer 
som valt henne eller honom till husläkare. Uppgifterna22 omfattade mottag- 
ningsverksamhet, jour, hembesök, råd och förebyggande insatser samt sam
verkan med andra service- och vårdgivare. Huvuddelen av ersättningen för 
husläkarverksamheten skulle utgöras av en fast ersättning avpassad efter ålder 
per individ, som var ansluten till husläkaren. I övrigt finansierades verksam
heten av patientavgifter eller besöksersättningar.

21. Se ovan avsnitt 2.2.2.2.
22. Prop 1992/93:160.
23. Prop 1994/95:195.
24. SOU 1999:66 s 181.
25. SOU 1999:66 s 181.

Lagen upphävdes av en socialdemokratisk regering redan den 1 januari 
1996,23 innan den egentligen hade kommit i gång. Motivet för staten att upp
häva lagen var att husläkarsystemet minskade den enskildes valfrihet och att 
varje landsting måste ges rätt att organisera primärvården efter lokala förut
sättningar. Detaljeringsgraden i husläkarlagen antogs inverka menligt på möj
ligheterna att utforma primärvården utifrån befolkningens önskemål och be
hov samt utifrån lokala förutsättningar.24

Huvudmotiven bakom reformen, dvs tanken om en fast, kontinuerlig läka
re hade dock fått starkt genomslag både i ändrad lagstiftning och genom att 
begreppet husläkare levde kvar såväl i människors medvetande som i många 
sjukvårdshuvudmäns organisation av primärvården. När husläkarlagen av
skaffades infördes en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som innebar 
att patienten kunde välja en fast läkarkontakt i primärvården.25

Det fanns enligt statens uppfattning starka skäl att slå vakt om såväl rätten 
att välja en fast läkarkontakt i primärvården som rätten att välja läkare på en 
annan mottagning än den som låg närmast den egna bostaden. Detta var 
grundläggande för förtroendet för primärvården och därmed också för möjlig
heterna att verka för att befolkningen skulle acceptera primärvården som ett 
förstahandsval vid basala sjukvårdsbehov. Det var även viktigt att klargöra 
vilka krav den enskilde hade rätt att ställa på hälso- och sjukvården i fråga om 
val av läkare i primärvården och därmed vilka skyldigheter som sjukvårdshu
vudmän och vårdpersonal hade. I syfte att förtydliga att den enskildes val inte
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begränsades till ett visst geografiskt område inom landstinget infördes i hälso- 
och sjukvårdslagen ett tillägg där detta klart uttalades.26

26. Prop 1997/98:189 $23.
Tl. Se SOU 1997:154, Patienten har rätt, Delbetänkande av HSU 2000, prop 1997/98:189, 

Patientens ställning och prop 1998/99:4, Stärkt patientinflytande.
28. Se G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och förlorare, 1994, s 177- 

219.
29. Prop 1997/98:189 s 25.

3.3.3 En patientfokuserad lagstiftning
Det fanns en bred politisk uppslutning bakom utvecklingen mot en mer pa
tientfokuserad hälso- och sjukvård. 1990-talets patienter ställde inte bara krav 
på delaktighet, utan de var också välutbildade och hade tillgång till olika ka
naler, där de kunde söka kunskap och medicinsk information. Kulturkrockar
na mellan den i många fall hierarkiska sjukvårdsvärlden och det moderna in
formationssamhällets medborgare skulle annars komma att öka i omfattning. 
Såväl den teknologiska utvecklingen som krav från enskilda, handikapp- och 
patientorganisationer samt politiker ställde således hälso- och sjukvården in
för nya utmaningar. Från statligt håll insåg man nödvändigheten av anpass
ningar till dessa förutsättningar.

Ett flertal lagändringar skedde i hälso- och sjukvårdslagen med giltighet 
fr o m år 1999. Dessa hade patienten i fokus.27

Vikten av att patientens valfrihet tillgodosågs var en central fråga för lag
stiftaren.28 Detta gällde olika val av vårdgivare såsom val av läkare i primär
vården och val av sjukhus och specialistmottagning. Som tidigare framhållits 
fick patienten rätt att välja en fast läkarkontakt i primärvården, som inte fick 
begränsas till ett visst geografiskt område inom landstinget. Men det var också 
av stor betydelse för patienternas ställning inom hälso- och sjukvården, att de 
gavs möjlighet att få välja sjukhus och specialistmottagning liksom mellan of
fentlig och privat vård. I överenskommelsen mellan staten och landstingen om 
ersättningar år 1999 för insatser för att stärka patientens ställning m m under
ströks betydelsen av patienternas valmöjligheter. Där konstaterades att patien
terna skulle ha möjligheter att välja vårdgivare där det av skilda skäl passade 
dem bäst. Landstingen skulle därför ha och tillämpa valmöjligheter efter prin
cipen att det var vården som skulle stå för anpassningen och flexibiliteten. Pa
tienten skulle också ha rätt till tydlig information om vilka valmöjligheter som 
stod till buds.29 Reglerna om remiss till specialistmottagningar ändrades där
för i syfte att öppna en möjlighet för landstingen att ställa krav på remiss till 
sjukhusens specialistmottagningar utan att ha remisskrav för motsvarande 
specialistmottagningar utanför sjukhusen.

Informationsskyldigheten i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkes
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område preciserades. Patienten fick rätt 
till individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder
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för undersökning, vård och behandling som fanns, så att patienten i största 
möjliga utsträckning skulle kunna ta till vara sina intressen.

När det gällde val mellan olika behandlingsalternativ kom patientens val 
att vara avgörande, när det fanns flera medicinskt motiverade behandlingsal
ternativ som bedömdes vara av nytta för patienten med hänsyn till den aktu
ella sjukdomen eller skadan. Patienten kunde inte göra anspråk på att behand
las enligt metoder som inte ansågs stå i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Patienten kunde normalt inte heller kräva att få behand
ling på annat håll, om landstinget erbjöd ett eller flera behandlingsalternativ, 
som uppfyllde kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Proportionerna 
mellan kostnader och förväntad nytta måste vara rimliga, när det fanns flera 
alternativ. Den som hade ansvar för hälso- och sjukvården av patienten av
gjorde om och i så fall vilka av henne eller honom formulerade behandlingsal
ternativ, som kunde erbjudas patienten.

Möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning, s k second opinion, in
fördes. Den innebar att hälso- och sjukvården i vissa situationer blev skyldig 
att medverka till att patienten fick möjlighet att diskutera sin sjukdom och be
handling med ytterligare en läkare. Denna skyldighet gällde när det var fråga 
om livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada och patienten stod 
inför valet att utsätta sig för särskilt riskfyllda behandlingar eller om valet 
hade stor betydelse för framtida livskvalitet. Ytterligare en förutsättning var 
att det saknades entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet ut
ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I sådana situationer skulle hälso- och 
sjukvården medverka till att patienten fick tillgång till en förnyad bedömning 
var som helst i landet.

År 1999 ersatte en ny lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet lagen 
om förtroendenämndsverksamhet (1980:12) inom hälso- och sjukvården. 
Nämndernas arbetsområde utvidgades till att omfatta all offentligt finansierad 
hälso- och sjukvård samt vissa socialtjänstinsatser inom äldreomsorgen.

3.3.4 Patientsäkerheten
Patientsäkerheten är viktig för den enskilde patienten. Denne måste kunna lita 
på att vården utförs med största möjliga skicklighet, att den tekniska utrust
ningen är högkvalitativ och i bästa skick, att lokalerna fullt ut fyller den funk
tion som de är tänkta att ha osv.

Reglerna om tillsynen över hälso- och sjukvårdspersonalen skapades i syfte 
att trygga patientsäkerheten. Den gav också delvis uttryck för statens styr- 
ningsmöjligheter. Fel och försummelse i vården innefattades i HSAN:s verk
samhet. Denna reglerades i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- 
och sjukvårdens område (7 kap) samt förordning (1996:571) med instruktion 
för densamma. Syftet med nämndens verksamhet var, som framhållits redan i 
avdelning III, att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. De frå
gor som HSAN kunde pröva var disciplinpåföljd, prövotid, återkallelse av le
gitimation eller annan behörighet, begränsning av förskrivningsrätt och ny le-
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gitimation. Frågor om disciplinpåföljd togs upp på anmälan av socialstyrelsen 
eller av den patient (eller närstående om patienten inte själv kunde anmäla) 
som saken gällde.

Utredningarna skulle vara grundliga men samtidigt hålla sig inom vissa 
tidsramar, eftersom det var pressande för anställda inom vården att utsättas 
för granskning. HSAN var fristående från socialstyrelsen men de båda myn
digheterna hade ett nära samarbete när det gällde den individtillsyn som soci
alstyrelsen utövade visavi hälso- och sjukvårdspersonal.

Socialstyrelsens individtillsyn avgjordes i HSAN i de fall styrelsen ansåg att 
disciplinpåföljd eller behörighetsinskränkning behövde komma i fråga för att 
öka patientsäkerheten. Alla ärenden gick dock inte till HSAN utan flertalet 
ärenden stannade på socialstyrelsen. Dialogen mellan socialstyrelsen och dem 
som utsattes för tillsynen var ett viktigt moment i densamma. Socialstyrelsen 
hade också i uppgift att ta emot anmälningar enligt ”Lex Maria” (lagen 
[1998:531] om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 6:4). Be
stämmelsen innebar att vårdgivaren hade skyldighet att anmäla till socialsty
relsen, om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig 
skada eller sjukdom i samband med vård. Socialstyrelsen hade givit ut före
skrifter och allmänna råd om anmälningsskyldigheten (SOSFS 1996:23).

Antalet anmälningar till HSAN hade ökat under 1990-talet. Detta kunde 
bero på en viss försämring av vårdkvaliteten men också på en större benägen
het att göra anmälningar.30 Utredningarnas handläggningstid var år 1998 i ge
nomsnitt 6,2 månader.31

30. H Törnkvist, Bilaga 1 till SOU 1999:66.
31. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, 1999.
32. SOU 1999:66 s 99.

Förutom sanktionerna som reglerades i lagen om yrkesverksamhet på häl
so- och sjukvårdens område kunde, som framkommit i avdelning III, även an
dra lagar komma i fråga, bl a arbetsrättslagstiftningen och personalens ansvar 
enligt straffrättsliga regler, t ex tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Även 
andra regler i brottsbalken var tillämpliga på hälso- och sjukvårdspersonal i 
fråga om handlingar i deras yrkesverksamhet, såsom brott mot liv och hälsa, 
misshandel och vållande till annans död eller vållande till kroppsskada samt 
framkallande av fara för annan.32

3.3.5 En legal rätt till vård?
Patienträttigheter var ett uttryck som blivit allt vanligare under 1990-talet. I 
förvaltningsrätten hade rättighetsbegreppet, som diskuterats flera gånger 
ovan, kommit att få en tämligen välavgränsad innebörd, nämligen rättigheten 
skulle finnas angiven i lagtext på ett så klart och preciserat sätt som möjligt. 
Att rekvisiten dock kunde vara vaga och mångtydiga men ändå uppfattas som 
underlag för en rättighet hade rättighetsbestämmelserna i socialtjänstlagen gi
vit belägg för. Vidare skulle möjligheten finnas att få frågan om en rättighet
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var för handen, i det här fallet möjligheten att få vård på visst sätt, inom viss 
tid, till ett visst pris osv, materiellt prövad av domstol, dvs medelst förvalt- 
ningsbesvär. Statlig tillsyn tillädes ofta som ett tredje kriterium på att det var 
fråga om en legal rättighet. Lag- och överprövningskriterierna var dock utan 
tvekan de viktigaste.

Att det inte var fråga om någon legal rätt till vård för den enskilde var den 
gängse uppfattningen både bland jurister, hälso- och sjukvårdspersonal och 
politiker. Detta har jag uppehållit mig vid ovan i flera sammanhang. Kommit
tén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation - HSU 2000 - 
hade både i delbetänkandet Patienten har rätt (SOU 1997:154) och i slutbe
tänkandet God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjuk
vården (SOU 1999:66) berört frågan om att tillskapa en legal rätt för den en
skilde att erhålla vård men avvisat tanken. Även prioriteringsutredningen 
(SOU 1993:93) hade uppmärksammat problemet.

Nedan i avdelning V om principrätten diskuterar jag frågan om en eventuell 
rätt till medicinsk vård och behandling utifrån den legala rättighet som regle
rades i 2 kap i lagen om allmän försäkring. Jag ställer frågan om inte den le
gala rättighet som sjukvårdsförsäkringen innehåller innebär en legal rätt til! 
den faktiska vården och inte endast en legal rätt till vad denna vård kostar. 
Frågan har varit aktuell allt sedan den offentliga sjukvårdsförsäkringens till
komst. Ett flertal ändringar i försäkringen hade skett allt sedan dess (se ovan 
avsnitt 1.3.3 och avsnitt 2.2.2.3).

En sådan ändring skedde genom prop 1993/94:220.

”Bestämmelser om skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård samt att ersätta kost
nader för resor i samband med vård m m finns i hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) och lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. För häl
so- och sjukvård och för tandvård, liksom för kostnadsansvaret för resor i samband 
med vården, lämnas ersättning enligt bestämmelserna i detta kapitel.” (Kurs här.)

I författningskommentaren framhölls att ändringarna i allt väsentligt var kon
sekvenser av vissa beslutade eller föreslagna ändringar av anslagsteknisk ka
raktär. I första stycket angavs inte längre att ersättning lämnades för sådan 
hälso- och sjukvård som landsting och landstingsfria kommuner var skyldiga 
att erbjuda enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det fanns dock fortfarande hän
visningar till denna lag och till lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor. 
Det angavs däremot att sjukvårdsersättning lämnades för bl a hälso- och sjuk
vård utan angivande av vilken sådan vård som avsågs. Avsikten var att bidra
gen till landstingen och de landstingsfria kommunerna i fortsättningen skulle 
redovisas under ett annat anslag i statsbudgeten. Ändringarna i stycket var i 
övrigt endast redaktionella. Sammantaget hade avsikten med ändringen alltså 
inte varit att förändra själva rätten till vårdförmåner.

Sammanfattningsvis kan anföras att, eftersom i de olika förarbetena allt
ifrån 1940-talet inte påtalats att syftet varit att göra materiellrättsliga ändring
ar i paragrafen, skäl ej fanns att anta att någon förändring i förhållande till ti
digare uppfattning om den försäkrades rätt till vårdförmåner inträtt. Av det
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sagda har framgått att en rätt till vårdförmåner synes ha förelegat för den en
skilde enligt lagen om allmän försäkring alltifrån lagens tillkomst och därefter, 
något som inte uppmärksammats i den medicinrättsliga diskussionen.33

33. Se L Westerhäll, Nytt perspektiv på frågan om patienträttigheter, JT 1996/97 nr 2, 
s431 ff.

34. S 16 f.
35. SOU 1993:93.

Frågan om att direkt i hälso- och sjukvårdslagstiftningen införa en reglering 
som i stor utsträckning byggde på rättighetsbaserade principer, i den meningen 
att patienten bl a tillförsäkrades en rätt till vård och behandling som kunde bli 
föremål för rättslig prövning, diskuterades i prop 1997/98:189.34 Problemen 
med att införa legala rättigheter på hälso- och sjukvårdsområdet ansågs dock 
vara betydande. Staten framhöll att hälso- och sjukvårdsförmåner inte låter sig 
preciseras lika enkelt i lag som ekonomiska förmåner. En rättighetslagstiftning 
med vagt formulerade bestämmelser skulle enligt staten innebära att lagstifta
ren i princip överlämnade till domstolarna att genom praxis ge lagen innehåll.

En överklagbarhet som kunde vara till nytta för den enskilda patienten an
sågs svår att utforma. Bland annat ansågs tidsaspekten i allmänhet vara viktig, 
om överprövningen skulle ha något praktiskt värde för patienten. En efter- 
handsprövning som gav patienten rätt till en viss vårdinsats medförde inte att 
patienten fick den vård som denne behövde vid den aktuella tidpunkten. Detta 
problem var särskilt påtagligt vid akutvård.

Men staten hade även mer principiella invändningar mot en hälso- och sjuk
vårdslagstiftning som byggde på rättighetsbaserade principer. Man pekade på 
det demokratiska inflytandet i hälso- och sjukvården, vilket utövades av kom
munala politiska församlingar. En rättighetslagstiftning innebar att det ytterst 
var domstolarna som bedömde olika vårdbehov, avgjorde om åtgärder blivit 
riktigt utförda och som vägde behov i förhållande till nytta och resursutnytt
jande samt löste tvister inom hälso- och sjukvården. I ett rättighetsbaserat sys
tem skulle också utrymmet för kommunalt fattade demokratiska beslut om pri
oriteringar i vården komma att inskränkas i förhållande till befintliga resurser. 
En övergång från ett system som byggde på skyldigheter för huvudmän och 
sjukvårdspersonal till ett system som i stor utsträckning byggde på rättighets
baserade principer skulle enligt staten bli svårt att förena med sjukvårdshuvud
männens lagstadgade generella planeringsansvar för hälso- och sjukvård.

3.3.6 Prioriteringsprinciper
Utredningen om prioriteringar i sjukvården hade i betänkandet Vårdens svåra 
val35 ställt upp tre etiska grundprinciper för svensk sjukvård, nämligen män- 
niskovärdesprincipen, som poängterade att alla människor har lika värde, be- 
hovs-solidaritetsprincipen enligt vilken sjukvårdsresurserna skulle satsas på 
områden och individer som hade de största behoven samt effektivitetsprinci
pen som innebar att man vid val mellan för övrigt likvärdiga åtgärder skulle 
satsa på det som var mest kostnadseffektivt.
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Därmed uteslöt utredningen att efterfrågan skulle styra prioriteringar inom 
vården. Man framhöll att en marknadsstyrd sjukvård kunde öka klasskillna
derna i samhället. Utredningen fann att en svensk prioriteringsmodell skulle 
kunna se ut på följande sätt:

1. Vård av livshotande akuta sjukdomar eller sjukdomar som leder till invali- 
disering. Svåra kroniska sjukdomar, sjukdomar som minskar möjligheten 
att leva ett självständigt liv samt lindrande vård i livets slutskede.

2. Förebyggande vård, habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för handi
kappade.

3. Mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.
4. Vård av andra skäl än sjukdom.
5. Lindriga besvär, där egenvård är tillräcklig.

De första tre grupperna skulle finansieras gemensamt, den sista skulle inte fi
nansieras offentligt, medan grupp fyra var gränsfall. Till gränsfallen räknades 
bland annat provrörsbefruktning, estetisk plastkirurgi och behandling av nor
mal kortväxthet.

Det vore oförenligt med de etiska principerna att sänka ambitionerna i vår
den av gamla människor eller för tidigt födda barn, ansåg utredarna. Några 
viktgränser för intensivvård av barn skulle inte sättas. Man måste, precis som 
i all annan vård, bedöma prognosen och nyttan med behandling i varje enskilt 
fall. Det gällde också patienter med självförvållade skador och sjukdomar, t ex 
rökare och alkoholmissbrukare. De skulle ha rätt till vård på samma villkor 
som andra. Om en rökare skulle genomgå en kärlkransoperation, måste man 
dock väga in huruvida operationen skulle göra nytta om patienten fortsatte att 
röka. Man ansåg vidare att det förelåg en obalans i resursfördelningen. Det 
satsades för litet på vård i livets slutskede och vård av svåra kroniska sjukdo
mar, exempelvis reumatism, demens, diabetes och psykos.

Den privata vården utgjorde enligt utredarna ett etiskt dilemma. Solidari
tetsprincipen och principen om människors lika värde kom i kläm om männi
skors olika viljor och förmåga att betala för sjukvård fick styra vårdens prio
riteringar. Det var ”i princip” inte acceptabelt att någon kunde köpa sig kor
tare väntetid eller högre medicinsk kvalitet i vården. Inte heller människors 
sociala ställning skulle påverka rätten till vård.

I prop 1997/98:189 redovisades såsom varande allmänna riktlinjer för pri
oriteringar inom hälso- och sjukvården de av prioriteringsutredningen före
slagna etiska principerna. Kostnadseffektivitetsprincipen skulle endast komma 
till användning sedan behovsprincipen först tillämpats. Riktlinjerna exempli
fierades med breda prioriteringsgrupper. Avsikten var att riktlinjerna skulle 
vara vägledande för dem som i olika sammanhang hade att fatta beslut som 
rörde prioriteringar i vården och vara utgångspunkt för vidare överväganden 
och diskussioner. Även i övrigt accepterades prioriteringsutredningens ovan 
redovisade överväganden.

I bestämmelsen om målen för hälso- och sjukvården kom fr o m 1998 en
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prioriteringsreglering att finnas. Denna innebar att den som hade det största 
behovet av hälso- och sjukvård skulle ges företräde till vården.

3.3.7 Sammanfattning
Den enskildes möjligheter att erhålla god hälso- och sjukvård blev under 1990- 
talet föremål för en mycket skiftande påverkan. Dels skedde en omfattande 
kommunalisering av vården för vissa stora personkategorier såsom för de äld
re och för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Utvärderingen har visat att 
reformerna inte varit alltigenom lyckade när det gällde tillgången till adekvat 
hälso- och sjukvård för nämnda grupper. Dels ansågs landstingens hälso- och 
sjukvård bäst bli tillgodosedd genom ett fortsatt handhavande av landstingen, 
eftersom politikerna som ägare hade stora möjligheter till insyn och direktin
flytande. Möjligheterna att prioritera svaga grupper ansågs stora. Trots att an
dra sjukvårdsmodeller kunde förväntas medföra en större valfrihet för patien
terna och medföra större utrymme för etableringsfrihet för vårdutövarna och 
möjligheter till konkurrens dem emellan blev de aldrig föremål för någon mer 
djupgående diskussion. Fri etablering och ökad konkurrens var dock utgångs
punkten för utarbetandet av de ersättningssystem för privatpraktiserande lä
kare och sjukgymnaster som trädde i kraft 1995. Regleringen gjordes i syfte 
att förbättra möjligheterna för den vårdsökande att få vård, men meningarna 
härom gick starkt isär. Det fanns de som i stället menade att dessa regler ska
pade en ojämn fördelning av vården och att inte de som bäst behövde vården 
erhöll den.

Den frivilliga vårdgaranti som trädde i kraft 1992 hade flera positiva effek
ter på tillgången till vård. För den enskilda patienten betydde den mycket ur 
vårdtillgänglighetssynvinkel. När den upphörde 1997 var en nationell generell 
vårdgaranti föreslagen, men förslaget drogs tillbaka. Därefter har vårdköerna 
ökat och tillgängligheten till vården minskat med negativa effekter för den 
vårdsökande som följd.

En lag om husläkare infördes 1994 men upphörde redan efter två år. Mo
tivet till att upphäva lagen var att husläkarsystemet ansågs minska den enskil
des valfrihet och att det minskade landstingens självstyrelse. I stället för hus
läkarlagen infördes en bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen, vilken innebar 
att patienten kunde välja en fast läkarkontakt i primärvården.

Från och med 1999 infördes ett flertal ändringar i hälso- och sjukvårdsla
gen, vilka satte patienten i fokus. Patientens valmöjligheter lyftes fram, regler
na om remissförfarandet öppnades upp, informationsskyldigheten precisera
des. Vid val mellan flera medicinskt motiverade behandlingsalternativ kom pa
tientens val att vara avgörande. Patienten fick vidare rätt till en förnyad 
medicinsk bedömning.

I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område reglerades 
frågor om patientsäkerheten. Socialstyrelsen hade i sin individtillsyn att beakta 
patientsäkerheten. Syftet med anmälningar till HSAN gällde också patientsä
kerheten.
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Frågan om att i hälso- och sjukvårdslagstiftningen införa regler som tillför
säkrade den enskilde en legal rätt till vård och behandling diskuterades av ett 
par utredningar under 90-talet men problemen med att förändra lagstiftningen 
från en skyldighetsreglering till en rättighetsreglering ansågs alltför betydande. 
Orsaken var bl a att man inte ville ge domstolarna den makt som en rättighets
reglering skulle medföra.

1998 infördes en prioriteringsreglering som innebar att den som hade det 
största behovet av hälso- och sjukvård skulle ges företräde till vården.

3.4 De rättsliga aktörerna

3.4.1 Sjukvårdshuvudmännen
Kommuner och landsting var sjukvårdshuvudmän och hade enligt hälso- och 
sjukvårdslagen ansvaret för att erbjuda befolkningen en god hälso- och sjuk
vård. Även i övrigt skulle sjukvårdshuvudmännen verka för en god hälsa hos 
hela befolkningen. Kommuner och landsting var ålagda att ha en god resurs
hushållning och inom de ekonomiska ramar man förfogade över bedriva en ef
fektiv verksamhet. För sjukvårdshuvudmännen handlade det mycket om att 
prioritera mellan verksamheter och anpassa vårdens omfattning och kvalitet 
till de ekonomiska förutsättningarna. Som skall diskuteras utförligare i de föl
jande avsnitten kunde sjukvårdshuvudmännen sluta avtal med annan att utfö
ra verksamheter.

De år 2001 förefintliga 20 landstingen och 289 kommunerna var alla sjuk
vårdshuvudmän. Den 1 januari 1999 slogs fem landsting, samt Göteborg och 
Malmö stad, ihop till två landsting. De nya landstingen kallade sig Västra Gö- 
talandsregionen respektive Region Skåne. Gotlands kommun var den enda 
kommun som svarade för både kommunens och landstingens lagstadgade 
skyldigheter.

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
användes termen vårdgivare om den juridiska eller fysiska person som yrkes
mässigt bedrev hälso- och sjukvård. Verksamheten skedde vid sjukhus, vård
centraler, mottagningar, äldreboende, i hemsjukvård m m. Verksamhetens 
ägare var i regel landsting eller kommun men kunde även vara privata företag, 
stiftelser m fl. Enligt hälso- och sjukvårdslagen var kommuner och landsting 
sjukvårdshuvudmän även för de verksamheter som genom avtal utfördes av 
vårdgivare med annan ägare, vilket innebar att de hade ett fortsatt ansvar även 
för dessa verksamheter.

År 1997 var totalt 250 000 anställda i kommunernas vård och omsorg, 
200 000 inom landstingens hälso- och sjukvård samt 25 000 i privata vårdfö
retag. För hälso- och sjukvårdspersonal ställdes särskilda krav i lagen 
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Arbetet 
skulle utföras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten skulle få
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sakkunnig och omsorgsfull vård och vården skulle så långt som möjligt utfor
mas i samråd med patienten.

Flera landsting och kommuner hade infört modeller, där sjukvårdshuvud
mannen upphandlade eller beställde den vård som skulle utföras av vårdgivar
na.36 Även om organisationen delats i en beställar- och en produktionsenhet 
fanns ofta det direkta politiska inflytandet kvar över produktionen.37 Ett ökat 
inslag av verksamheter som lades ut på entreprenad fanns främst för öppen 
läkarvård och sjukgymnastik utanför sjukhus samt för kommunernas vård 
och omsorg till äldre. Under senare delen av 1990-talet hade sjuksköterskor 
erbjudits entreprenadavtal i ökande omfattning. Det fanns flera privata vård
givare, vars verksamheter i huvudsak hade formats och vuxit under 1990-ta- 
let. Denna utveckling hängde ihop med vilka möjligheter som fanns att över
lämna kommunala förvaltningsuppgifter. Denna fråga behandlas nedan i av
snitt 3.4.2.1.

36. G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och förlorare, 1994, s 103 ff.
37. SOU 1999:66, Bilaga 1, H Törnqvist, s 26 ff.
38. SOU 1999:66 s 74.
39. L Westerhäll, Överlämnande av förvaltningsuppgifter till enskilda rättssubjekt inom 

några socialrättsliga ansvarsområden i Sverige, NAF 1991, s 371-385. Jfr även F Sterzel, Privati
sering av offentlig verksamhet, NAF 1988, s 433-449.

Allmänt sett kan sägas att organisationen inom landsting och kommuner 
hade decentraliserats under 1990-talet. Motivet hade varit, att den som i prak
tiken utformade verksamhetens innehåll också skulle ha ansvar för verksam
hetens resultat. Föreställningen var att en decentraliserad organisation lättare 
kunde fånga upp olika patientgruppers behov och förväntningar och att man 
därigenom kunde åstadkomma en effektivare verksamhet.38 Som framgått 
ovan hade kommunernas och landstingens uppgifter successivt ökat. Detalj
regleringen av den kommunala verksamheten hade minskat även om den fort
farande var mycket omfattande, men innehållet i regleringen gav kommuner 
och landsting en allt större frihet att utforma verksamheten efter lokala och re
gionala förhållanden. Många ekonomiska och organisatoriska problem inom 
hälso- och sjukvården kännetecknade dock fortfarande 2000-talets första år. 
Detta gällde inte minst de omfattande köerna till en rad olika vård- och be- 
handlingsåtgärder.

3.4.2 Privata vårdgivare m fl

3.4.2.1 Överlämnande av kommunala förvaltningsuppgifter
Hälso- och sjukvården var en obligatorisk förvaltningsuppgift för landsting
en.39 Detta utgjorde emellertid inte hinder för annan att bedriva hälso- och 
sjukvård, vilket framgick av hälso- och sjukvårdslagen 3 §. Medgivandet var 
tillkommet för att peka på att hälso- och sjukvård inte var en exklusiv lands-
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tingsangelägenhet utan också kunde bedrivas i annan regi, t ex av privata 
vårdgivare eller som offentlig verksamhet under annat huvudmannaskap.40

En alltmer utbredd uppfattning inom hälso- och sjukvården var att ökad 
konkurrens under vissa omständigheter och på lämpliga områden var en fak
tor som kunde höja effektiviteten och produktiviteten. Det ansågs också att 
vissa verksamheter både kunde och borde skötas under förändrad regi i syfte 
att uppnå bättre resursanvändning. En tung del av verksamheten inom sjuk
vårdsdistrikten var äldreomsorg. Det framhölls ofta att det skulle underlätta 
om marknaden här kunde erbjuda alternativa driftsformer i ideella och/eller 
kooperativa former eller i enskild regi.

De verksamheter som fortfarande i tämligen begränsad utsträckning före
kom utanför den offentliga sektorn var enskilda sjukhem, hem för eftervård, 
privatpraktiserande läkare inklusive fritidspraktiker samt barnmorskegrupper 
som bedrev mödrahälsovård. Entreprenadavtal fanns för läkarnas hembesöks
verksamhet under kvällar, lördagar och söndagar och för akutmottagning 
kvällstid. Köpta tjänster förekom även inom det administrativa området.

Upphandling i konkurrens skedde dock i ökande omfattning inom den 
sjukvårdande verksamheten och hade sedan länge förekommit inom försörj
ning och fastighetsservice. Inköp av alla varor, sjukvårdsartiklar, kontorsma
terial, möbler, tjänster o dyl samt investeringar i form av utrustning skedde ge
nom central upphandling i konkurrens. Reparation och underhåll av lokaler 
och fastigheter ägde rum genom central upphandling i konkurrens inom det 
tekniska området. Städning var ett annat område där upphandling hade på
börjats redan på 1980-talet.

Vilken var då den rättsliga grunden för överlämnande av kommunala för
valtningsuppgifter? Till en början kan konstateras att någon närmare precise
ring av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inte gjordes i regerings
formen. I stället hade man i regeringsformen lämnat anvisningar om hur kom
munernas uppgifter skulle regleras, nämligen genom att riksdagen beslutade 
genom lag. På så sätt hade möjlighet lämnats till att arbets- och befogenhets- 
fördelningen mellan stat och kommun förändrades i takt med samhällsutveck
lingen och att frågan om de kommunala arbetsuppgifterna blev föremål för en 
allmän debatt.

Som framgått ovan kunde viss statlig och kommunal verksamhet bedrivas 
även av ett enskilt rättssubjekt. Stöd för detta fanns i regeringsformen 11:6 
tredje stycket, enligt vilket stadgande en förvaltningsuppgift kunde överläm
nas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse och enskild individ. De enskilda 
rättssubjekt till vilka överlämnandet av förvaltningsuppgift skedde kunde vara 
av mycket varierande slag. Generellt ansågs att vid överlämnande det fanns 
anledning att skilja på sådana subjekt, i vilka det allmänna helt dominerade 
och de subjekt i vilka det allmänna saknade ett bestämmande inflytande. Till

40. Ang överlämnande av förvaltningsuppgifter inom socialtjänsten, se A-C Landelius, Privat
rättsliga subjekt inom socialtjänsten, i L Vahlne Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom soci
alrätten, 2002, s 48-76.
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den förra gruppen hörde exempelvis aktiebolag, i vilka stat eller kommun hade 
aktiemajoriteten och stiftelser vilkas verksamhet helt handhades av ett offent
ligt organ. När rättssubjekt däremot dominerades av enskilda intressenter var 
den överlämnade förvaltningsuppgiften inte så sällan en mindre del av det en
skilda rättssubjektets verksamhet. De förra subjekten kunde uppfattas som en 
del av den offentliga sektorn, medan de senare subjekten tillhörde den enskil
da. I doktrinen torde det råda i det närmaste enighet om att regeringsformen 
11:6 tredje stycket också omfattade kommunala överlämnanden av förvalt
ningsuppgifter.

Om man utgick från att regeringsformen 11:6 tredje stycket omfattade 
kommunerna innebar det att grundlagen krävde lagstöd för överlämnande av 
kommunala förvaltningsuppgifter som innefattade myndighetsutövning. Vid 
sidan av regeringsformen 11:6 tredje stycket ansågs också regeringsformen 8:5 
ha betydelse för frågan om uppgiftsöverföring i kommunal verksamhet. Det 
var en allmän uppfattning att regeringsformen 8:5 innebar en begränsning av 
kommunernas möjligheter att överlämna kommunala förvaltningsuppgifter 
till enskilda vad avsåg den speciallagsreglerade verksamheten. Sådana kunde 
inte överlämnas utan lagstöd - åtminstone inte om det var mer än i en begrän
sad omfattning. När det gäller fakultativ kommunal verksamhet medförde re
geringsformen 8:5 ingen begränsning.

Huruvida stadgandet i hälso- och sjukvårdslagen 3 § innebar ett lagstöd för 
privatisering av landstingens hälso- och sjukvård har diskuterats. Av förarbe
tena till hälso- och sjukvårdslagen framgick inte, om bestämmelsen skulle ge 
landstingen en befogenhet av denna räckvidd och därvid uppfylla det krav på 
i lag meddelad befogenhetsföreskrift, som uppställdes i regeringsformen 8:5. 
Om man ändå presumerade att så var fallet, uppkom frågan vad som skedde 
då en dylik förvaltningsuppgift överlämnades till enskilt subjekt. Var verksam
heten efter överlämnandet inte längre en landstingsuppgift eller var det alltjämt 
landstingen som drev den, men nu genom en privat entreprenör? Om lands
tinget överlämnade en del av vården till ett bolag eller ett läkarkollektiv, blev 
den vården fortfarande att betrakta som landstingsvård? Denna osäkerhet41 
föranledde tillkomsten av ett nytt tredje stycke till 3 §.42 Där stadgades att ett 
landsting fick sluta avtal med annan om att utföra de uppgifter som landstinget 
ansvarade för enligt hälso- och sjukvårdslagen. En uppgift som innefattade 
myndighetsutövning fick dock inte med stöd av detta nya stycke överlämnas 
till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. 
Vården var följaktligen fortfarande att betrakta som landstingsvård.

41. Se prop 1992/93:43 s 8.
42. 1992:1382.

I hälso- och sjukvårdslagen 10 § fastslogs att ledningen av hälso- och sjuk
vården skulle handhas av en politisk nämnd. Detta uteslöt i princip att uppgif
ten lades på en juridisk person av associationsrättslig karaktär, t ex ett aktie
bolag. Tillkomsten av 3 § tredje stycket ledde alltså inte till någon förändring 
härvidlag.
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Eftersom landstinget hade ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvår
den såsom varande en specialreglerad verksamhet inom sitt område, måste de 
organ till vilka uppgifter överläts beakta de politiskt beslutade riktlinjerna för 
vården. Även om det fanns en presumtion för att överlåtelse av verksamhet till 
bolag inte var tillåten när det gällde specialreglerad verksamhet där ett visst or
gan anvisats för bedrivandet, var den centrala frågan dock huruvida ett beslut 
om tillgång till behandling fick anses som myndighetsutövning. I så fall kräv
des lagstöd för överlämnande. Uppfattade man sålunda ett beslut om tillgång 
till behandling som myndighetsutövning, var lagstöd härför en konstitutionell 
nödvändighet. Jag menar att fog finns för att uppfatta behandling som myn
dighetsutövning. Konkurrenskommittén var i sitt betänkande dock av annan 
uppfattning.43 Samma ståndpunkt intogs i propositionen,44 som följde på 
nämnda betänkande. I det läget var det givetvis mycket enklare att uppfatta 
överlämnanden som rättsenliga. Men om man ansåg hälso- och sjukvårdande 
behandling vara myndighetsutövning krävdes för att anse de överlämnanden, 
som faktiskt skedde, rättsenliga, att man uppfattade hälso- och sjukvårdslagen 
3 § som ett tillräckligt lagstöd härför. Vare sig man överlämnade vården till 
ett bolag eller till ett läkarkollektiv måste offentligrättsliga regler om insyn, 
tillsyn, kompetens, tystnadsplikt och andra rättssäkerhetsgarantier gälla. Av 
detta följde att det inte kunde vara fråga om ett permanent överlämnande. Av
talen måste följaktligen också göras tidsbegränsade.

43. S 218.
44. Prop 1992/93:43 s 227 f.

Sammanfattningsvis kan anföras att, om man utgick från att 1) tillgång till 
behandling utgjorde myndighetsutövning, 2) hälso- och sjukvårdslagen 3 § in 
fine innefattade ett stöd för överlämnande av förvaltningsuppgift till enskild, 
3) de ingångna avtalen beaktade de offentligrättsliga rättssäkerhetsgarantierna 
samt 4) avtalen i fråga var tidsbegränsade och uppsägbara, den vård som gavs 
fortfarande var en landstingsangelägenhet även om den skedde genom en pri
vat entreprenör.

3.4.2.2 Privat akutsjukvård
Den 1 januari 2001 infördes en reglering i hälso- och sjukvårdslagen att det på 
ett tillräckligt antal sjukhus skulle finnas särskilda akutmottagningar för den 
som behövde omedelbar hälso- och sjukvård. Dessa sjukhus kallades akutsjuk
hus (5 §). Bestämmelsen var en följd av att staten hade reagerat mot att lands
tingen använt sig av sin rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan 
enligt vad som anförts i avsnittet ovan. Det staten egentligen reagerade mot 
var ett överlämnande till den som avsåg att driva verksamheten med syfte att 
skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent. Lagrådet hade allvarligt ifrå
gasatt om ett dylikt förbud tillgodosåg syftet och om inte tillämpningsproble- 
matiken skulle bli omfattande, varför man avstyrkte ändringsförslaget i hälso- 
och sjukvårdslagen. Vidare framhöll lagrådet att ett förbud som innebar in-
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skränkning i en konstitutionell princip eller rättighet - i detta fall den kommu
nala självstyrelsen - måste tolkas restriktivt och inte tillämpas i fall som inte 
tydligt omfattades av förbudet. Lagrådet gjorde även gällande att en reglering 
av detta innehåll innebar en begränsning av näringsfriheten. Mot denna in
vändning gjorde staten gällande att regleringen var nödvändig för att skydda 
ett allmänt intresse. Fråga uppkom även om regleringen stred mot lagen om 
offentlig upphandling och mot gemenskapsrätten.45

45. Prop 2000/01:36, Bilaga 4.
46. Prop 2000/01:36, Sjukhus med vinstsyfte.
47. Även om det är mycket intressant att anföra argument rörande de rättsliga invändningar 

som kunde resas mot lagregleringen anser jag mig dock inte ha utrymme att göra detta i föreva
rande sammanhang; se dock avdelning V avsnitt 3.3.4.2.

Ur mer principiell synvinkel framhöll lagrådet, att det ytterst var riksdagen 
som satte gränser för den kommunala självstyrelsen och att denna måste ha 
någon innebörd, låt vara att det var ovisst hur långt den sträckte sig. Här ut
vecklade lagrådet sin uppfattning om att staten i vissa lägen borde använda an
dra medel, för att inskränkningen i den kommunala självstyrelsen inte skulle 
bli alltför långtgående. Kunde syftet med den kommunala självstyrelsen upp
nås på ett för den kommunala självstyrelsen mindre ingripande sätt än det i 
förstone föreslagna, skulle detta användas. Riksdagen skulle välja det som lade 
minst band på kommunernas självbestämmanderätt, om flera möjligheter var 
för handen. Man kan se detta som en proportionalitetsprincip motsvarande 
den i regeringsformen 2:12.

Staten hade sålunda att ”bekämpa” en rad tungt vägande rättsliga faktorer. 
Men den politiska ledningens uppfattning var mycket bestämd.46 Akutsjuk
vård fick inte bedrivas i vinstsyfte. Genomdrivandet av lagregleringen var ett 
intressant exempel på den politiska maktens överhöghet över rätten eller, an
norlunda uttryckt, folksuveränitetens dominerande maktställning innefattan
de ett partiellt nej till maktdelning med kommunerna.47

Staten motiverade sin inskränkning av landstingens möjlighet att överläm
na driften av akutsjukhus på följande sätt:

”Grunden i den svenska hälso- och sjukvården skall bevaras. Vården skall vara de
mokratiskt styrd, solidariskt finansierad och ges efter behov. För att dessa mål skall 
kunna upprätthållas samtidigt som man släpper in alternativa driftsformer är det 
nödvändigt att även Sverige reglerar var i hälso- och sjukvården privata vinstintres
sen kan få förekomma liksom var de inte får förekomma.”

”Landstingens möjlighet och skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård 
måste värnas. Genom att överlåta ansvaret för driften av ett sjukhus till den som 
strävar efter vinst försätter sig landstinget i en situation där handlingsutrymmet be
gränsas.”

Vinstintresset ansågs motverka kravet på en god vård åt alla på lika villkor. 1 
sin motivering av intrånget på den kommunala självstyrelsen visade staten 
misstro mot landstingens förmåga att ge en god hälso- och sjukvård. Mot de 
EG-rättsliga invändningarna anförde staten att regleringen inte gick utöver 
vad som var nödvändigt för att skydda de grundläggande principerna för
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svensk hälso- och sjukvård. Effekterna av regleringen stod inte i missförhållan
de till nyttan av densamma.

Sammanfattningsvis kan göras gällande att förbudet mot försäljning av 
akutsjukhus till privata vårdgivare uppvisade en misstro mot vad staten ansåg 
vara en för långt gående privatisering. Begränsningen för landstingen gällde 
inte redan utförda överlåtelser av driftsansvar för akutsjukhus. Lagregleringen 
gäller tom 2002, då den skall utvärderas.

3.4.3 Vårdgivare inom EU
Förordningen 1408/71 om migrerande arbetstagares rätt till social trygghet 
innehöll regler om s k vårdförmåner. Dessa förmåner återfanns inom den stör
re grupp som rörde ersättningar vid sjukdom och moderskap (avdelning III 
kap 1 art 18-36). Art 22 i förordningen 1408/71 var den centrala bestämmel
sen när det gällde rätten till fri rörlighet för vårdsökande personer. Den regle
rade möjligheterna att få sjukvård i en annan EU-stat.48

Till följd av en ändring i art 22 (art 22 a) krävdes det inte längre att den för
säkrade svenska medborgaren var arbetstagare eller familjemedlem till en ar
betstagare för att kunna åberopa bestämmelserna i art 22. Det var tillräckligt 
att vara försäkrad oavsett anledning. Förordningen var följaktligen tillämplig 
inte enbart på migrerande svenskar och deras familjemedlemmar, utan också 
på i Sverige bofasta svenskar och deras familjemedlemmar som förflyttade sig 
till annat EU-land av andra skäl än att utföra ett arbete eller en tjänst.

Art 22 handlade om både vårdförmåner och kontantförmåner. Vårdförmå
nerna utgavs i tre olika situationer, bl a vid behov av vård i annan medlemsstat 
(art 22 1c).

Författningstexten hade följande lydelse vad gällde 1c:
c) Försäkrad som efter tillstånd av den behöriga institutionen beger sig till en 

annan medlemsstats territorium för att där få den vård som hans hälsotill
stånd kräver, har rätt till följande förmåner:

i) Vårdförmåner som utges för den behöriga institutionens räkning av insti
tutionen på vistelse- eller bosättningsorten enligt bestämmelserna i den lag
stiftning som den sistnämnda institutionen tillämpar som om han vore för
säkrad där. Längden av den period under vilken förmåner utges skall dock 
bestämmas enligt den behöriga institutionens lagstiftning.

2. ...
Tillstånd enligt punkt 1c får inte vägras, om vården är en förmån som utges 
enligt lagstiftningen i den medlemsstat inom vars territorium personen är 
bosatt och om han i den staten inte kan få vård inom den tid som, med be
aktande av hans aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, 
där är normal för vården i fråga.

48. Se min artikel Vårdförmåner och migration. Möjligheterna till planerad sjukvård inom 
EU för personer bosatta i Sverige, i Festskrift till Fredrik Sterzel, 1999, s 435-450. Se även Vård
beroende i ett migrationsperspektiv, JT 1997/98, s 172-195.
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Det fanns följaktligen regler om tillståndsgivning av den behöriga institutio
nen. Tillstånd enligt art 22 1c att bege sig till en annan stat för att få vård kun
de beviljas alla personer som omfattades av förordningen 1408/71. Tillstånd 
fick inte förvägras någon om vården var en förmån som utgavs enligt lagstift
ningen i den medlemsstat där personen var bosatt samt hon eller han i den sta
ten inte kunde få vård inom den tid som, med beaktande av dennes aktuella 
hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, där var normal för vården i 
fråga.

För det fall att behandlingen inte ingick bland de förmåner som utgavs en
ligt den lagstiftning som tillämpades i bosättningsstaten behövde tillstånd inte 
ges. Om däremot behandlingen inte ingick bland de omfattade förmånerna 
men den av ett eller annat skäl rent faktiskt inte fanns att tillgå vid den aktuella 
tidpunkten, gällde att tillstånd kunde vägras endast om behandlingen kunde 
erbjudas vid ett senare tillfälle och denna väntetid, med beaktande av den sö
kandes aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp, var normal 
för bosättningsstatens vård i fråga. Vid bedömningen av vad som var normal 
väntetid fick tas i beaktande om vård kunde ges omedelbart i ett annat land, 
då den enskilde hade en livshotande eller mycket allvarlig sjukdom. Även om 
väntetiden i bosättningslandet inte var längre än normalt, ansågs tillstånd böra 
ges till vård i den andra staten.

Generellt gäller att bosättningsstaten inte fick vägra tillstånd av den anled
ningen att man tyckte att vården var för kostsam i den andra staten. Ekono
miska orsaker var ingen grund till att vägra tillstånd. Detta jämte möjligheter
na till överprövning gjorde att den enskildes rätt till vårdförmåner hade karak
tär av en rättighet i legal bemärkelse.

Om tillstånd hade givits till den enskilde att bege sig till en annan stat kräv
des ej formellt att institutionen i bosättningsstaten hade träffat överenskom
melse med den andra staten om att den tog emot den enskilde för vård. I prak
tiken brukade dock sådana överenskommelser träffas.

Vad gällde intentionerna bakom art 22 kan följande anföras. Genom att in
föra en bestämmelse av det innehåll som art 22 hade, hade gemenskapslagstif
taren på ett otvetydigt sätt visat att förverkligandet av en enda marknad också 
hade inneburit, att en fri rörlighet även för sjuka personer borde eftersträvas. 
Lagstiftaren hade alltså velat öppna marknaden för hälso- och sjukvård, så att 
vederbörande kunde få den vård som behövdes. Det innebar att det torde vara 
en gemenskapsrättslig strävan att medlemsstaterna skulle bevilja tillstånd till 
all vård som kunde säkerställa en effektiv behandling av den sjukdom eller 
åkomma som den berörda personen led av. Detta innebar att gemenskapslag
stiftningen gav uttryck för en påtagligt integrationsvänlig inställning i till- 
ståndsgivande riktning.

I Sverige har tillstånd givits i mycket ringa omfattning.
De ovan beskrivna reglerna rörde fri rörlighet av personer, i detta fall vård- 

behövande personer. Men det fanns också regler om fri rörlighet av tjänster 
och varor, vilka hade betydelse för möjligheterna att erhålla planerad sjukvård 
inom EU för i Sverige bosatta personer. Frågan hade i den EG-rättsliga rätts-
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tillämpningen uppkommit om art 49 och 50 i EEC-fördraget rörande varor 
och tjänster skulle tolkas så att de utgjorde hinder för bestämmelser enligt vil
ka betalningsansvar för ersättningsgilla tjänster förutsatte tillstånd från den 
försäkrades organ för social trygghet om tjänsterna utfördes i en annan med
lemsstat än den stat där den försäkrade var bosatt.

Det var obestritt både att medicinsk verksamhet utgjorde tjänster och att 
friheten att tillhandahålla tjänster även innebar frihet för mottagare av tjänster 
att bege sig till en annan medlemsstat för att där motta tjänsten i fråga.49

49. Geraets-Smits C-157/99.
50. Se Pinna 41/84, Stöber och Piosa Pereira C-4/95 och C-5/95, Decker C-120/95 och Kohll 

C-158/96.
51. Kohll C-158/96.

Svensk sjukvårdsersättning reglerades som anförts i flera sammanhang i la
gen (1962:381) om allmän försäkring 2 kap. I förordningen (1994:2053) om 
vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner 
från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (i det föl
jande ”förordningen om vissa ersättningar”) stadgades följande i 3 §:

”Sjukförsäkringen svarar för kostnader för vårdförmåner i annat land som Sverige 
skall ersätta. Detta gäller även kostnader för vårdförmåner i annat land för personer 
bosatta i Sverige vilka efter tillstånd av behörig försäkringskassa får vårdförmån i 
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Försäkringskas
san skall i sådant fall samråda med landstinget inför beslutet. Om vården med be
aktande av landstingets prioriteringar kan ges inom den tid som är normal för 
vården ifråga, svarar dock landstinget för vårdkostnaden om landstinget väljer att 
låta vården ske utomlands.”

Det torde vara otvetydigt att denna bestämmelse stod i överensstämmelse med 
den ovan citerade art 22 i förordningen, även om regeln inte var en handlings
regel med den försäkrade som adressat. Indirekt kunde den dock sägas fungera 
handlingsdirigerande i förhållande till den enskilde. Bestämmelsen byggde på 
tillståndskravet i art 22, som var riktat direkt till den försäkrade.

Även om den svenska tillståndsbestämmelsen i förordningen om vissa 
ersättningar var förenlig med bestämmelsen i art 22 i förordningen 1408/71 
uppkom frågan om detta var tillräckligt för att utesluta all annan prövning vad 
gällde respekten för de grundläggande friheterna, vilka fördraget garanterade 
enskilda, såsom fri rörlighet av tjänster. Så hade inte ansetts vara fallet vad 
gällde några andra nationella bestämmelser.501 rättstillämpningen hade slagits 
fast att reglerna om fri rörlighet av tjänster var överordnade nationella regler 
om tillståndskrav för rätt till ersättning för vård, vilket hade lett till ersättning 
från hemlandet för de kostnader den vårdsökande haft för vården i det andra 
landet.51 Reglerna om fri rörlighet av tjänster gällde dock inte i situationer där 
ett intresse som var ägnat att säkerställa förverkligandet av en eftersträvad na
tionell målsättning, såsom att bevara infrastrukturen för sjukvården i med
lemsstaten. Denna fråga hade dock dittills inte ställts på sin spets i EG-dom- 
stolen.
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3.4.4 Statlig myndighetstillsyn
Tillsyn inom hälso- och sjukvårdsområdet utövades som ovan åtskilliga gånger 
påpekats av socialstyrelsen. Tillsyn skedde också av läkemedelsverket, statens 
strålskyddsinstitut, högskoleverket, elsäkerhetsverket, arbetarskyddsstyrelsen 
m fl på delar av hälso- och sjukvårdsverksamheten.52 Tillsynsansvaret för so
cialstyrelsen preciserades i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår
dens område. Syftet med tillsynen var främst att förebygga skador och elimi
nera risker, dvs att värna om patienternas säkerhet (se ovan om patientsäker
het). Detta skedde genom att stödja och granska verksamheten liksom åtgärder 
utförda av hälso- och sjukvårdspersonalen. Staten hade givit socialstyrelsen i 
uppdrag att bidra till hög säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet inom de re
surser och andra ramar som sjukvårdshuvudmännen förfogade över.

52. SOU 1999:66 s 98.
53. SOU 1999:66 s 98.
54. Prop 1995/96:176 s 83-84.
55. SOU 1999:66 s 100.
56. Se vidare härom G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och förlorare, 

1994, s 139-176.

Socialstyrelsens totala tillsynsverksamhet var omfattande. Den brukade de
las in i fem olika verksamhetsområden, nämligen primärmedicinsk tillsyn, so
cial tillsyn, hälsoskydd, medicintekniska produkter och smittskydd.53 Tillsy
nen på hälso- och sjukvårdsområdet delades traditionellt upp på individ- och 
verksamhetstillsyn. Den förra riktade sig mot hälso- och sjukvårdspersonal (se 
ovan), den senare mot vårdgivare. Verksamhetstillsynen syftade till att mot
verka brister som inverkade på patientsäkerheten. Detta kunde t ex gälla otill
räcklig bemanning eller kompetens, bristfälliga lokaler eller utrustning, men 
också allvarlig försummelse av vårdtagares behov av vård, behandling, om
vårdnad eller tillsyn.54

Socialstyrelsen tillämpade i verksamhetstillsynen dels föreskrifter och all
männa råd, dels nationella riktlinjer och annat material som t ex SBU:s rap
porter. Verksamheterna måste därför följa inte bara bindande regler utan i prak
tiken också använda icke bindande sådana såsom rekommendationer, vilka 
myndigheterna utfärdade i syfte att beskriva vad som var god vård. Det var så
ledes flera olika dokument av olika dignitet som användes i tillsynen. Man kla
gade dock över att för de verksamheter som omfattades av tillsynen fanns en 
otydlighet i terminologin och beteckningen på vad som gällde som rättesnöre.55

3.4.5 Finansieringsaktörerna56

3.4.5.1 Kostnader och produktion
Kostnaderna för vården var självfallet en mycket stor budgetpost för landsting 
och kommuner. I landstingen var hälso- och sjukvårdsverksamhet den helt do
minerande kostnadsposten, 82 % av kostnaderna, vilket motsvarade ca
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88 miljarder kr.57 Kommunernas vård och omsorg kostade totalt 108 miljar
der kr, vilket motsvarade 36 % av verksamhetens totala kostnader.58 Av dessa 
kostnader avsåg 74 miljarder kr äldre- och handikappomsorgen, dvs 25 % av 
de totala kostnaderna i kommunerna. Vårdens andel av kommunernas totala 
kostnader var ungefär lika stor som den för skola och barnomsorg tillsam
mans. Vård, skola och omsorg tog i anspråk 73 % av kommunernas totala 
kostnader för samtliga verksamheter.59

57. Landstingsförbundet, Bokslutsstatistik 1997, Stockholm 1998.
58. SCB, Kommunernas finanser 1997. Räkenskapssammandrag för kommuner, Örebro: Sta

tistiska Centralbyrån, 1998.
59. SOU 1999:66 s 109.
60. Landstingens ekonomi, aug 1995.
61. DsFi 1985:3 och 1994:22.
62. E Jonsson, Konkurrens inom sjukvården. Vad säger forskningen om effekterna?, SPRI- 

rapport 350, 1993.

Vårdproduktionen i Sverige ökade under 1990-talet60 till skillnad från den 
fallande produktiviteten under 1970- och 80-talen.61 Den starkaste produkti
vitetsökningen uppmättes i landsting som infört interna vårdmarknader, men 
även de med traditionell ekonomistyrning, via budgetar m m, visade ökad pro
duktivitet.62 Under 1992 infördes också kraftiga incitament att öka prestatio
nerna såsom vårdgarantin, kommunalt betalningsansvar för färdigbehandlade 
äldre patienter, prestationsersättningar m m.

Källa: Nationalräkenskaperna 1996.

Sjukvårdskonsumtionen i Sverige 1993, miljoner kr

Finansiering Produktion

Landsting och stat 73 820 Offentlig sjukvård och 77 881
- därav staten (5 836) tandvård

- därav sjukvård (ca 73 750)
Socialförsäkringen 14 151 - därav tandvård (ca 4 130)

Privatläkare och tandläkare 11 055
Patientavgifter 17 910 Läkemedel 13 815

Diverse sjukvårdsmaterial 3 130
Totalt 105 881 Totalt 105 881

Vid mitten av 1990-talet finansierades ungefär hälften av den privata vården 
via den offentliga sektorn. Den privata finansieringen avsåg främst patientav
gifter hos privatpraktiserande läkare och tandläkare.

Den totala ersättningen till privata vårdgivare uppgick till ca 3 miljarder kr, 
varav drygt en halv miljard i patientavgifter. 1995 uppgick läkarvårdsersätt- 
ningen till 2,1 miljarder kr, varav ungefär 400 miljoner utgjordes av patient
avgifter. Den totala ersättningen för privat sjukgymnastik var knappt 
1 miljard kr, varav 160 miljoner kr var patientavgifter.

Även om privatvården hade ökat i omfattning var verksamheten ur kvanti-
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tativ synvinkel av blygsam omfattning. Detta visade sig också i andelen privat 
verksamma läkare. Av närmare 30 000 läkare var ca 2 000 verksamma som 
privatläkare under 1995. Antalet varierade starkt mellan länen. 1995 fanns 
det i Stockholms län 54 privatläkare per 100 000 invånare, i Kalmar, Väster
norrland och Västerbotten vardera 5. Samma år fanns det ca 10 000 legitime
rade sjukgymnaster i Sverige, varav 2 300 var privatpraktiserande och 1 300 
privat anställda.63

63. SOU 1996:91.
64. SOU 1999:66 s 109.
65. Prop 1996/97:150.
66. Prop 1991/92:150; se även SOU 1991:98.
67. Prop 1995/96:64.

3.4.5.2 Skatter, bidrag och avgifter
Såväl landstingen som kommunerna finansierade huvuddelen av verksamhe
ten med landstings- respektive kommunalskatt, 77 % respektive 70 %. Andra 
intäkter för kommuner och landsting var generella statsbidrag och vissa rikta
de bidrag. Direkta avgifter utgjorde endast en mindre del av inkomsterna, 4 % 
för landstingen, varav huvuddelen avsåg patientavgifter och 9 % för kommu
nerna, varav 20 % avsåg avgifter för vård och omsorg.64

Staten hade på olika sätt interagerat vad gällde landstings- och kommunal
skatten. Så hade staten begränsat kommuners och landstings skatteuttag under 
1990-talet. De år sådana åtgärder inte hade tillämpats, hade det genomsnittli
ga skatteuttaget ökat. Under åren 1991-93 gällde skattestopp, dvs ett lagstad- 
gat förbud mot höjning av skatt. Sanktioner i form av reducerat statsbidrag in
fördes för åren 1997-99. Bestämmelserna innebar att om en kommun eller ett 
landsting höjde skattesatsen minskades de generella statsbidragen med mot
svarande hälften av den ökning av skattemedlen som den höjda skattesatsen 
gav. Höjningen relaterades till den skattesats som gällde år 1996.

År 2000 införde staten ett lagstadgat krav på balans i kommuners och 
landstings ekonomi.65 Grunden för kraven på balans fanns i kommunallagen 
(1991:900). Av 8 kap framgick att kommuner och landsting skulle ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att kommuner och landsting varje 
år skulle upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skulle upprättas 
så att intäkterna översteg kostnaderna.

Den andra stora finansieringskällan hade staten större möjligheter att på
verka, nämligen statsbidragen.

Den 1 januari 199366 infördes ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem 
för kommuner som förde ihop skatteutjämningssystemet och i stort sett alla 
statsbidragen till kommunerna till ”en påse”. Den 1 januari 199 667 genomför
des ytterligare en statsbidragsreform, som även omfattade landstingen. 
Grundidén med ”påsen” bibehölls, men ett nytt utjämningssystem med nya 
fördelningskriterier infördes. Detta nya system bestod av inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning och ett generellt statsbidrag. Dessutom fanns införande-
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regler som skulle gälla tom 2003 för övergång till det nya systemet.68 Genom 
inkomstutjämningen garanterades alla kommuner och landsting ett lika stort 
skatteunderlag per invånare oavsett det egna skatteunderlagets storlek. Kom
muner och landsting med ett eget skatteunderlag som understeg genomsnittet 
i landet fick ett bidrag från staten. De med ett skatteunderlag per invånare som 
låg över genomsnittet betalade en avgift. Summan av avgifterna motsvarade i 
princip summan av bidragen. Inkomstutjämningen var en garanti för att alla 
kommuner och landsting fick del av den samhällsekonomiska utvecklingen. 
Kostnadsutjämningen syftade till att utjämna strukturella behovs- och kost
nadsskillnader och inte faktiska kostnader. I stället skulle skillnader i behov av 
kommunal service och förutsättningarna att producera denna service utjäm
nas, dvs sådana skillnader som kommunerna och landstingen inte kunde råda 
över själva. Det generella statsbidraget som infördes samtidigt som utjäm
ningssystemet den 1 januari 1996 fördelades som ett enhetligt belopp per in
vånare till alla kommuner respektive landsting.69

68. SOU 1999:66 s 111 f.
69. SOU 1999:66 s 112.
70. SOU 1999:66 s 113.

Åren 1996 och 1998 träffade regeringen, Svenska kommunförbundet och 
landstingsförbundet överenskommelser med ömsesidiga åtaganden med syftet 
att ta ett gemensamt ansvar för både landets och kommunernas ekonomi un
der de närmast följande åren. Regeringen å sin sida åtog sig i den första över
enskommelsen att hålla statsbidragen oförändrade och i den senare att genom
föra statsbidragshöjningar som motsvarade en nivåhöjning med 20 miljarder 
kr till år 2000 i förhållande till år 1996.1 den senare överenskommelsen utfäs- 
te sig staten att huvuddelen av de höjda statsbidragen skulle tillföras som ök
ning av de generella bidragen.70

De årliga överenskommelserna mellan regeringen och landstingen samt de 
landstingsfria kommunerna om principer för fördelning av riktade statsbidrag 
hade dock pågått betydligt längre och hade därför fått en ansenlig betydelse 
åtminstone den första tiden. Den kommunala vården och omsorgen hade inte 
från början omfattats av dessa s k Dagmaröverenskommelser. Den första Dag- 
maröverenskommelsen avsåg år 1985 och innebar då en övergång från presta- 
tionsrelaterade ersättningar till en fast ersättning per invånare. Ersättning per 
prestation ansågs stå i dålig överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagen, 
som utgick från att behovet av vård skulle vara styrande vid resursfördelning
en.

Omfattningen av Dagmarersättningen hade förändrats över åren. Under 
åren 1985-1992 gav ersättningen ett betydande tillskott till landstingens verk
samheter. År 1992 var Dagmarmedlen totalt 15,4 miljarder kr. För år 1999 
var ersättningen 1,2 miljarder kr, vilket motsvarade endast ca 1 % av lands
tingens hälso- och sjukvårdskostnader. Den kraftiga minskningen berodde på 
de tidigare omtalade omläggningarna av statsbidrags- och utjämningssyste
men samt finansieringen av äldrereformen. Överenskommelsen för år 1999
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lade huvudvikten vid en satsning på att ytterligare stärka patientens ställning 
inom svensk hälso- och sjukvård bl a genom att öka vårdens tillgänglighet och 
patienternas inflytande och delaktighet. Inriktningen av satsningarna byggde 
på det ovan anförda delbetänkandet ”Patienten har rätt” 1 från kommittén för 
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation - HSU 2000. Satsningen 
gällde under två år. Vidare uppmärksammades de äldres behov i hälso- och 
sjukvården och särskilt läkartillgången i eget boende och i särskilda boende
former m m.71 72

71. SOU 1997:154.
72. SOU 1999:66 s 114 f.
73. SOU 1999:66 s 116.

Sedan mitten av 1980-talet hade stimulansbidrag till landstingens hälso- 
och sjukvårdsverksamhet kanaliserats via Dagmaröverenskommelserna. Det 
innebar att landstingen och staten varit överens om, vilka verksamheter som 
skulle stimuleras och också om storlek och utformning av stimulansbidragen. 
Vilka verksamheter som stimulerats hade varierat över tiden. Allmänt kan 
dock sägas att de öronmärkta bidragen hade haft en marginell betydelse för 
landstingens totala ekonomi men ändå haft en viss betydelse för utvecklingen 
av den verksamhet som bidragen varit avsedda att stimulera.73

Den tredje finansieringskällan vid sidan av skatter och statsbidrag var av
gifter. Även avgifterna hade varit föremål för förändringar under 1990-talet. 
Möjligheten att ta ut avgifter för hälso- och sjukvård var reglerad genom 
”högkostnadsskydd” i hälso- och sjukvårdslagen. Det fanns ingen samordning 
av avgifterna för landstingens och kommunernas vård i form av t ex ett ge
mensamt högkostnadsskydd för patienter. För avgifter för kommunernas vård 
och omsorg gällde bestämmelser om s k förbehållsbelopp i socialtjänstlagen. 
Avgifterna fick inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehölls 
tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra norma
la levnadskostnader. I övrigt gällde självkostnadsprincipen enligt kommunal
lagens 8 kap 3 §, dvs att kommuner och landsting inte fick ta ut högre avgifter 
än som motsvarade kostnaderna för de tjänster de tillhandahöll.

3.4.5.3 Slutsatser i ett hälsoekonomiskt perspektiv
Den svenska sjukvården kännetecknades av stor dominans för kombinationen 
offentlig finansiering och offentlig produktion. Dock finansierades en del av 
den offentliga produktionen privat, dvs av patientavgifter, och huvuddelen av 
den privata sjukvården finansieras av offentliga medel. Av hälsoekonomisk lit
teratur framgår att argumenten för offentlig finansiering och offentlig produk
tion dock var helt olika, och att en stor del av den förvirring som ansågs råda 
i debatten kring sjukvården berodde på att man inte gjorde denna distinktion. 
Argumenten för offentlig finansiering hängde främst samman med vårdens till
gänglighet, dvs argument rörande folkhälsa och vård på lika villkor. Argumen-
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ten för offentlig respektive privat produktion måste sökas i den effektivitet 
med vilken tjänsterna kunde produceras.74

74. G Arvidsson - B Jönsson, Politik och marknad i framtidens sjukvård, 1997, s 31.
75. G Arvidsson - B Jönsson, Politik och marknad i framtidens sjukvård, 1997, s 50.
76. G Arvidsson - B Jönsson, Politik och marknad i framtidens sjukvård, 1997, s 44 f.

I ett system med finansierings- (försäkrings-)monopol var det monopolis
tens uppgift att avgöra om resurserna användes på ett effektivt sätt. För en en
sam finansiär var detta ingen enkel uppgift. Hur skulle man veta vad man kun
de begära av produktionen? Man blev lätt producenternas fånge. Detta gällde 
i synnerhet om finansiären hade producentfunktionen inom den egna organi
sationen. I Sverige fanns ett kombinerat finansierings- och produktionsmono- 
pol. Den traditionella helintegrerade kommunala förvaltningen var ett exem
pel på ett lokalt ”dubbelmonopol” av detta slag.75

Ett av de viktigaste sjukvårdspolitiska besluten i ett samlat sjukvårdssystem 
som det svenska ansågs vara att bestämma totalnivån på utgifterna. De som 
fattade detta beslut måste ha möjlighet att väga sjukvårdsutgifter mot andra 
ändamål. Ekonomisk expertis menade att landstingsmodellen hade klara bris
ter när det gällde förutsättningarna för att göra detta val, eftersom man sak
nade den nödvändiga helhetssynen vad avsåg den samhällsekonomiska och 
statsfinansiella situationen. Man hade därför svårt att göra en adekvat bedöm
ning av sjukvårdskostnadernas alternativkostnad, eftersom ingen explicit av
vägning skedde mot andra offentliga utgiftskrav. Landstingen var också för 
små för att på ett adekvat sätt kunna balansera variationer i skatteunderlag 
och vårdbehov. Det hade därför som anförts ovan införts ett omfattande ut
jämningssystem för att skapa ”rättvisa” mellan olika landsting. Detta medför
de att oklarheten var stor om hur det centrala sjukvårdspolitiska beslutet om 
sjukvårdssektorns storlek egentligen skedde. Det doldes i en mängd detaljfrå
gor rörande skatteutjämningens utformning och mer eller mindre öppna över
enskommelser mellan landstingen och regeringen.76

I ett sådant system som det svenska med en i huvudsak samlad, offentlig fi
nansiering av sjukvården var det följaktligen viktigt att särskilja finansiering 
och produktion. Erfarenheterna av beställar- eller utförarmodeller inom de 
svenska landstingen hade visat att denna grundidé delvis ledde till att önskade 
effekter uppnåddes. I Sverige fanns det flera exempel på framgångsrika sepa
rationer av finansiering och produktion. Ett sådant var den ovan omtalade 
vårdgarantin, som infördes 1992. Den innebar att patienter med vissa diagno
ser efter tre månaders väntan kunde vända sig till en annan vårdgivare på det 
egna landstingets bekostnad. Vårdgarantin bidrog till en snabb produktions
ökning och avveckling av köerna.

Ett annat exempel gällde överföringen av finansieringsansvaret för färdig- 
behandlade patienter till kommunerna. Detta medförde en kraftig minskning 
av antalet färdigbehandlade patienter på sjukhusen och ett frigörande av ka
pacitet. Huruvida detta innebar en försämring av vården för dessa patienter 
tar jag inte ställning till här.
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Även inom landstingen fanns exempel på olika ”modeller” för separation 
av finansiering och produktion. Dalamodellen, Bohusmodellen och Stock
holmsmodellen var de mest kända. Mycket av den diskussion som ägt rum un
der 1990-talet handlade om vilken av dessa modeller som var ”den bästa” - 
eller om möjligen den traditionella integrerade landstingsmodellen trots allt 
var att föredra.

3.4.6 Sammanfattning
I och med 1991 års kommunallag inleddes en decentralisering av organisatio
nen inom landsting och kommuner. Detaljregleringen av den kommunala 
verksamheten minskade och öppnade för en större frihet att regionalt och lo
kalt utforma denna. Organisationen delades som regel upp i en beställar- och 
en produktionsenhet. Entreprenadavtal avseende öppen läkarvård, sjukgym
nastik, vård och omsorg till äldre osv blev allt vanligare. Utvecklingen hängde 
ihop med vilka möjligheter som fanns att överlämna kommunala förvaltnings
uppgifter. Möjligheter fanns för annan än landsting och kommun att bedriva 
hälso- och sjukvård jämlikt 3 § i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt regerings
formen 11:6 tredje stycket liksom 8:5 krävdes lagstöd för uppgiftsöverföring i 
kommunal verksamhet vad avsåg myndighetsutövning respektive specialregle- 
rad verksamhet. Självklart var hälso- och sjukvårdande behandling specialreg- 
lerad verksamhet. I olika utredningar har verksamheten inte uppfattats som 
myndighetsutövning, men om man intar en dylik ståndpunkt, för vilken det 
finns visst fog, måste alltså ett lagstöd finnas för att ett överlämnande av dessa 
kommunala förvaltningsuppgifter skall bli giltigt. Bestämmelsen i 3 § i hälso- 
och sjukvårdslagen har uppfattats som ett tillräckligt stöd härför. Även om 
man inte anser att hälso- och sjukvård är myndighetsutövning krävs dock lag
stöd för att regeringsformen 8:5 skall bli tillämplig.

Även om ett tämligen omfattande överlämnande av hälso- och sjukvård till 
privata utövare skett under senare delen av 1990-talet, satte staten stopp för 
utförsäljning av akutsjukhus. Det man framför allt vände sig mot från statligt 
håll var att vid ett överlämnande verksamheten skulle drivas i vinstsyfte. Den
na förbudslag var kontroversiell i flera avseenden och kunde anses strida mot 
de konstitutionella principerna om kommunal självstyrelse och näringsfrihet.

Inte endast frågan om offentliga kontra privata vårdgivare aktualiserades 
under 90-talet utan även frågan om vilka möjligheter man som vårdsökande 
hade att vända sig till utländska vårdgivare inom EU. Både reglerna om fri rör
lighet av personer och fri rörlighet av tjänster kunde aktualiseras i en dylik si
tuation. Några centrala rättsfall har meddelats av EG-domstolen men frågan 
är ännu inte till alla delar avgjord av domstolen.

Förutom vårdgivarna får även socialstyrelsen räknas som en rättslig aktör 
på hälso- och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsens tillsyn var omfattande och 
gällde dels individ-, dels verksamhetstillsyn. Individtillsynen tillhörde området 
för patientsäkerhet, medan verksamhetstillsynen bestod av mer traditionell 
myndighetstillsyn innefattande föreskrifter och allmänna råd. Otydlighet i ter-
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minologin och beteckningen på vad som var rådgivande och vad som var bin
dande påpekades dock i flera sammanhang.

Vårdproduktiviteten ökade under 90-talet i Sverige. I landstingen utgjordes 
82 % av kostnaderna av hälso- och sjukvårdsverksamhet mot 36 % i kommu
nerna. Såväl landstingen som kommunerna finansierade huvuddelen av sin 
verksamhet med landstings- respektive kommunalskatt. Landstingens och 
kommunernas skatteuttag begränsades på olika sätt under 90-talet, bl a ge
nom skattestopp. Andra intäkter var generella statsbidrag och riktade bidrag 
samt avgifter.

Svensk sjukvård finansierades sålunda i hög grad av offentliga medel, skat
ter och bidrag, samtidigt som produktionen var offentlig. Argumenten för of
fentlig finansiering rörde vårdens tillgänglighet, medan argumenten för offent
lig produktion gällde den effektivitet med vilken tjänsterna kunde produceras. 
Det var viktigt att hålla i sär denna distinktion för att undvika förvirring i häl
so- och sjukvårdsdebatten.





Avdelning V

Principrätten och social trygghet





1 Principrätten och försörjnings
behov

1.1 Principrätten och försörjningsbehov under 
1950- och 60-talen

1.1.1 Inledning
Den viktigaste motiveringen för socialpolitiken var statens önskan att tillhan
dahålla trygghet. Det framstod som ett socialt rättvisekrav att skapa ekono
misk och social trygghet för stora medborgargrupper. Staten såg socialpoliti
ken som ett instrument för en omfördelning av samhällsresurserna och en ut
jämning av skillnader, både ekonomiska och sociala, mellan olika befolknings
grupper. Detta uppfattades som en nödvändighet för att kunna upprätthålla 
och vidareutveckla den politiska demokratin. En standardförbättring för 
grupper och enskilda medförde en ökad frihet för dem men också ett större be
roende. Folkhemstanken växte under 1960-talet fram i den politiska retoriken. 
Statens politiska intentioner byggde på tanken om solidaritet mellan olika 
samhällsgrupper. Uppfattningen om ”folkhemmet” präglades just av solidari
tet, broderskap och hänsyn. Staten såg nationen som en familj med plats för 
alla. Lika litet som i familjen skulle någon stötas ut, därför att vederbörande 
var svagare eller mer beroende än andra. Men det var främst under 1970-talet 
som solidariteten på allvar kom att bli en del av den rättsliga argumentationen 
(se nedan 1.2).

Socialpolitikens strävan att tillhandahålla trygghet kom att i betydande om
fattning rättsliggöras under 1950- och 60-talen. De närrättsliga berättelser 
som förtäljts ovan visar detta. Om man ser den enskildes trygghet ur principi
ell synvinkel kan ett flertal olika aspekter läggas. I rättsstatens hägn skulle den 
enskilde kunna göra gällande sina rättigheter, staten skulle hjälpa individen att 
få igenom rättigheterna och denne skulle erhålla ett skydd mot orätt. Mot den
na bakgrund kan statens hantering av de rättsliga frågorna rörande behovs
prövat försörjningsstöd runt 1950-talet ses. Vilka rättsliga kännetecken på det 
statliga agerandet var mest iögonfallande vid denna tidpunkt och på detta om
råde?

För att besvara dessa frågor behandlar jag först försörjningsstödets legala 
form (1.1.2), därefter principerna om förutsebarhet och kontrollerbarhet 
(1.1.3), rättighetsprincipen (1.1.4), vidare principen om materiell rättssäker
het (1.1.5) samt slutligen principen om maktdelning (1.1.6).
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1.1.2 Legalitetsprincipen
Att samhällets ansvar för den enskildes behov av försörjningsstöd i vissa lä
gen då denne inte kunde försörja sig själv, var av sådan vikt att lagstöd här
för krävdes, går egentligen flera hundra år tillbaka i tiden, även om 1918 års 
lag om fattigvård får anses som den första moderna lagstiftningen på områ
det. 1918 års lag var framsprungen ur en absolut nödvändighet att åstad
komma en förbättring av de svagastes levnadsvillkor. Någon idé om varför 
det var statens uppgift att som normgivare reglera fattigvårdsverksamheten i 
lag framfördes aldrig, men den religiösa barmhärtighetstanken hade redan 
tidigare fått tjäna som grund för fattigvården och tillsammans med idén om 
solidaritet med de små och svaga i samhället byggdes fattigvården upp. 
Dessa tankegångar överfördes, utvecklades och fördjupades vid tillskapandet 
av en lag om socialhjälp. Statens på barmhärtighet och solidaritet grundade 
ansvar för fattigvården eller socialhjälpen uppfattades som en plikt för den 
kommun som hade att utge hjälpen. Men som ovan framhållits uppfattade 
man i första hand att plikten inte riktade sig mot den hjälpbehövande utan 
mot staten (se nedan mer härom). Staten som normgivare var den som hade 
det egentliga ansvaret och den överordnade förpliktelsen gentemot den en
skilde, även om kommunen hade att handha den faktiska hanteringen av fat
tigvården.

Lagregleringen som sådan skapade den grundläggande tryggheten för och 
tilliten till ett system med det allmännas ansvar för hjälpbehövandes försörj
ning som grund. Hade hjälpinnehållet inte formulerats i lagtext, hade tilliten 
till detsamma aldrig kunnat få den styrka och omfattning som den fick, och 
staten hade aldrig nått upp till den nivå som allmänt sett krävdes för att man 
skulle uppfatta staten som en rättsstat. En stat som inte lagreglerar sådana för 
både staten och dess medborgare så viktiga frågor som medborgarnas försörj
ning hade varit en ur rättslig synvinkel svag stat. Lagstiftningen är som ovan 
framhållits rättsstatens viktigaste hörnsten.

Socialhjälpslagens språkligt funktionella form kännetecknades av en hög 
konkretiseringsgrad och detaljrikedom. Detta gällde de talrika regler som be
skrev socialnämndens sammansättning, arbetsuppgifter m m, länsstyrelsens 
funktion samt de offentliga organ eller enskilda som hade det slutliga betal
ningsansvaret. Reglernas adressater var i de allra flesta fall myndigheter och 
andra offentliga organ. Delvis gällde detaljrikedomen också enskildas betal
ningsansvar. Rubriken för de paragrafer som handlade om enskildas betal
ningsansvar löd: ”Om kommuns rätt till ersättning av enskild.” Lagtexten reg
lerade hur kommunen skulle agera i en dylik situation. Den enskilde var såle
des endast en indirekt adressat.

Direkta handlings- eller förhållningsregler till enskilda var sällsynta. 12 och 
13 §§ som reglerade den obligatoriska respektive frivilliga socialhjälpen är in
tressanta i detta avseende. Rent språkligt framstod 12 § som en förhållnings- 
regel med den enskilde som adressat, medan 13 § framstod som en förhålL 
ningsregel för socialnämnden om utbetalande av socialhjälp när förutsättning-



1 Principrätten och försörjningsbehov 481

arna härför var uppfyllda enligt de grunder som kommunfullmäktige bestämt. 
Man kunde dock indirekt uppfatta 12 § också som en handlingsregel för kom
munen, nämligen att kommunens socialnämnd hade att till den hjälpsökande 
utbetala socialhjälp, om villkoren härför var uppfyllda. Man kunde dock inte 
göra gällande att 13 § indirekt utgjorde en förhållningsregel för den enskilde, 
eftersom det berodde på socialnämndens eget gottfinnande om socialhjälp 
skulle utgå eller inte.

Sammanfattningsvis stod det dock klart, att socialhjälpslagen var i iögon
fallande hög grad inriktad på offentlig förvaltning med ett utpräglat myndig
hetsperspektiv. Även om lagens innehåll hade den enskilda hjälpsökande män
niskan som huvudperson syntes inte detta i utformningen av själva lagtexten. 
Denna riktade sig till kommunala organ och myndigheter och den enskilda 
människan var i det närmaste osynlig. Några välfärdsmål var inte heller preci
serade i lagtexten. Om nu formen och språket osynliggjorde den hjälpsökande, 
måste frågan ställas i vad mån den enskildes möjligheter till förutsebarhet och 
kontrollerbarhet ändå nådde en tillräcklig höjd för vad som kunde anses vara 
godtagbart för en rättsstat.

1.1.3 Den formella rättssäkerhetsprincipen
Med förutsebarhet och kontrollerbarhet menas att rättsreglerna måste ha ett 
visst mått av precision i den meningen att de inte får vara alltför vaga och 
mångtydiga. Det måste gå att något så när entydigt förutsäga hur utfallet blir 
av en tillämpning av lagregeln i fråga, vilket samtidigt medför en möjlighet att 
i efterhand kontrollera, att utfallet blev det som man på goda grunder hade an
ledning att förutse. Om så inte visar sig vara fallet, skall möjligheter finnas att 
klaga och begära ändring av det beslut man är missnöjd med. Effekterna av 
goda förutsättningar för förutsebarhet och kontrollerbarhet innebär, att god
tycklig maktutövning minimeras och den enskilde medborgarens möjligheter 
att handla planmässigt ökas, två för en rättsstat viktiga faktorer.

Som ovan framhållits var lagen om socialhjälp tämligen detaljerad vad 
gällde socialnämndens sammansättning och dess uppgifter rörande förfaran
det vid meddelande av socialhjälp, vidare vad gällde kommuners inbördes er
sättningsskyldighet samt kommuners rätt till ersättning av enskild. Även reg
lerna om tillsyn och besvär uppvisade ett visst mått av konkretion. De mest 
centrala reglerna, nämligen de som innehöll bestämmelser om socialhjälp, ut
märktes inte på samma sätt av ett konkret innehåll. Medan 12 § var sådan 
hjälp som kommunen var skyldig att lämna, var frivillig socialhjälp enligt 
13 § ett resultat av kommunens eller dess socialnämnds fria bedömande. Själ
va innebörden av denna bestämmelse var just att det fria skönet skulle ut
övas.

Som en jämförelse kan nämnas att enligt fattigvårdslagen hade kommuner
na en stor frihet att bevilja fattigvård i den utsträckning som de fann lämpligt. 
Det förelåg en i det närmaste (se 1 §) total obundenhet för kommunerna att 
tillgodose olika behov eller att underlåta att göra detta. Denna obundenhet
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kunde användas på ett för den enskilde positivt sätt, genom att de mest skif
tande behov kunde tillgodoses, men samtidigt fanns det inga garantier för att 
så skedde. Möjligheterna till förutsebarhet och kontrollerbarhet var obefintli
ga. En viss bild av tillämpningen växte så småningom fram, som visade att 
denna skilde sig mycket åt mellan olika kommuner. Reglerna om sättet på vil
ket fattigvård skulle ges, nämligen att vederbörande skulle bli i stånd att för
sörja sig och de sina genom eget arbete, dvs fattigvården skulle vara en hjälp 
till självhjälp, bidrog till en viss precisering, men samtidigt var detta rekvisit 
utpräglat individualistiskt, så möjligheterna till förutsebarhet och kontroller
barhet var ändå mycket små.

Fattigvårdens av lag föga bundna tillämpning präglade även den frivilliga 
socialhjälpen. Eftersom den frivilliga socialhjälpen inte var överklagbar, fanns 
ingen praxis att falla tillbaka på. Vistelsekommunen hade att själv bära kost
naderna, varför några taxebestämmelser om ersättningsskyldighet för annan 
kommun, staten eller enskild inte heller kunde vara vägledande. Förutsebarhet 
och kontrollerbarhet förelåg följaktligen inte vad gällde den frivilliga social
hjälpen.

För den obligatoriska socialhjälpen gällde till viss del andra regler. Lagtex
ten innehöll en rad alternativa villkor som måste vara uppfyllda för att social
hjälp skulle utgå. Samtliga dessa villkor var dock vaga och mångtydiga (vad 
var sjukdom?, vad var bristande kropps- eller själskrafter m m?), de kausal- 
samband som i vissa fall krävdes var oklara (av hälsoskäl avhålla sig från ar
bete m m) och, om man hade funnit att socialhjälp skulle utgå, var villkoren 
som bestämde omfattningen av socialhjälpen svåra att precisera (vad var livs
uppehälle, erforderlig vård?). Möjligheterna för det beslutsfattande organet 
att avgöra frågan efter eget gottfinnande var stora. Den behovsprövning som 
rekvisiten stipulerade öppnade för det fria skönet, vilket givetvis medförde en 
minskad förutsebarhet och kontrollerbarhet.

Reglerna om förfarandet i socialhjälpsmål hade till syfte att skapa garantier 
för en rimlig och enhetlig rättstillämpning. Men möjligheterna för socialnämn
den att laga efter läglighet var relativt stora. Varje ärende var i viss mån sär
präglat och en rad individuella omständigheter måste hela tiden tas i beaktan
de. Tjänstemännen vid socialnämnderna hade insikter i de lokala arbetsförhål
landena och i olika sociala miljöer. Som framkommit ovan var det också delvis 
lagstiftarens syfte att socialhjälpsverksamheten skulle fungera med en viss fri
het och skönsmässighet. Förfarandet i första instans präglades därför inte av 
någon påtaglig formbundenhet och konsekvens. Samtidigt måste det finnas 
gränser för skönsmässigheten. I legalitetsprincipen låg att den enskilda tjäns
temannen eller den enskilda myndigheten inte fritt fick dispensera från lagreg
lerna. Vidare fick man inte fritt göra ingrepp i den enskildes personliga frihet 
utan grund härför. Allmänna medel fick givetvis inte heller användas fritt, 
även om föremålet för deras användning var behjärtansvärt. Ur rättslig syn
punkt var därför besvärsförfarandet inom socialhjälpsverksamheten av största 
vikt. De rättsstatliga principerna om förutsebarhet och kontrollerbarhet hade
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betydligt större möjligheter att bli iakttagna inom ramen för ett besvärsförfa- 
rande än hos de kommunala nämnderna.1

1. Se H Eek, Socialrätt, 1954, s 60 f.
2. H Eek, Socialrätt, 1954, s 69 f.

I förhållande till vad som gällt under fattigvårdslagens tillämpningstid kom 
sålunda rättssäkerheten för den enskilde att öka i omfattning under social
hjälpslagens giltighetstid p g a den uppstramning som skedde av lagens till- 
lämpning, baserad på delvis nya verktyg. De i viss, dock inte tillräcklig, ut
sträckning preciserade regler som gällde vid själva handhavandet av frågor om 
socialhjälp, möjligheterna till överprövning hos länsstyrelsen, kammarrätten 
och, i vissa fall, hos Kungl Majrt i regeringsrätten underlättade för framväxten 
av en praxis, som ju längre lagen hade varit i tillämpning, kom att präglas av 
ett visst mått av likformighet. Det blev en viktig sak för de statliga organen - 
länsstyrelserna i samråd med socialstyrelsen - att noga följa kommunernas 
praxis i fråga om understödsnivåns höjd och vidta åtgärder för att reglera den
na allt efter skiftande förhållanden. Synnerligen angeläget ansågs det vara, att 
socialnämnd inte vidtog generella höjningar utan att samråda med de statliga 
myndigheterna. Genom den kontroll, som utövades från statsmakternas sida, 
fanns viss möjlighet att komma till rätta med eventuellt förekommande miss
bruk av socialnämndernas fria prövningsrätt. Om nu lagtextens relativa vag
het och mångtydighet förhindrade förutsebarhet, bidrog de överordnade in
stansernas tillämpning till en i viss mån motsatt utveckling. Även om endast 
slutinstansens beslut utgjordes av domstolsavgöranden, kom länsstyrelsens 
hantering av socialhjälpen i ökande utsträckning att kännetecknas av en form 
av rättsskipning med de kännetecken av rättsskyddskaraktär som gällde för en 
sådan. Man talade inte längre om enbart förvaltning utan om förvaltnings- 
rättsskipning.

1.1.4 Rättighetsprincipen
”Är det allmänna förpliktat att bispringa en enskild, som råkat i nöd? Kan ett an
språk på understöd eller hjälp i annan form från samhället göras gällande såsom en 
medborgerlig rättighet? I den nutida statsrättsliga och socialpolitiska debatten be
svaras dessa frågor icke sällan jakande. Det har sagts, att den enskilde av naturen 
eller såsom medborgare är utrustad med vissa ekonomiska och sociala rättigheter, 
vilka äro av samma valör som till exempel rätten till personlig integritet eller egen
domsrätten.”

Så besvarade Hilding Eek de ställda frågorna i mitten av 1950-talet.2 Vissa all
männa legislativa principer, som hänförde sig till individernas sociala rättighe
ter och plikter, framträdde i vårt land i den sociala lagstiftningen själv. En 
sådan legislativ princip var självförsörjningsprincipen. Såsom en allmän legis
lativ princip betraktades även grundsatsen, att ”staten bör inskrida till med
borgarnas hjälp vid oförmåga till självförsörjning”. I det betänkande med 
förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen, som lades fram 1941, fö-
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reslogs bl a att man skulle införa i RF § 16 ett moment, enligt vilket ”svensk 
medborgares rätt att av det allmänna vid behov erhålla hjälp och skydd vid ål
derdom, sjukdom, olycksfall, lyte, invaliditet och arbetslöshet bestämmes ge
nom sådan (d.v.s. samfällt stiftad) lag”. Såsom motiv härför anförde de 
sakkunniga, att de velat som en pendang till grundsatserna om näringsfrihet 
och skydd av äganderätten erinra om ”den allmänt godtagna och för den so
cialpolitiska lagstiftningen under senare tid grundläggande principen, att sta
ten bör inskrida till medborgarnas hjälp vid oförmåga till självförsörjning”.3

3. SOU 1941:20 s 32.
4. SOU 1950:11 s 29.
5. Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande II. Fattigvårdslagstiftningen Del I, Förslag 

den 19 februari 1915 till lag om fattigvården m fl författningar, avdelning 2, s 20.
6. SOU 1950:11 s 30.
7. Se återigen H Eek, Socialrätt, 1954, s 69 f.

1809 års regeringsform kom dock aldrig att innehålla några dylika regler, 
men det är ändå mycket intressant att notera att debatten om sociala rättighe
ter såsom konstitutionella rättigheter var mycket starkare då än nu (om de so
ciala rättigheternas ställning i 1974 års regeringsform, se ovan avdelning I).

Ur ett rättsstatligt perspektiv är frågan om det ekonomiska biståndets rätts
liga karaktär av intresse. Denna fråga hade betydelse för hjälpformens an
vändbarhet och förmåga att ge trygghet åt den hjälpsökande. I samband med 
tillkomsten av 1918 års fattigvårdslag diskuterades ”rättsprincipen” och ”be- 
hovsprincipen” som varandras motsatser. Rättsprincipen menade man kom 
till användning vid hjälpformer, enligt vilka man inte tog hänsyn till den en
skildes ekonomiska ställning, medan behovsprincipen kom till användning vid 
behovsprövade förmåner. Fattigvårdslagstiftningskommittén sade sig samti
digt ha utgått från principen att "den fattigvård, som staten tillförsäkrar dem 
bland sina medlemmar, vilka äro i behov därav, också bör av dessa kunna ut
krävas såsom en dem tillkommande rätt”.4 Kommittén underströk dock att 
denna rätt var ”av helt annat slag än de rättigheter, som regleras i civillagen 
och kunna utkrävas vid domstol”.5

I den allmänna diskussionen gjordes det dock gällande, att man inte rim
ligtvis kunde tala om en rätt att erhålla hjälp, om prövningen härav hade for
men av ett skönsmässigt avgörande. Enligt denna uppfattning var all hjälp som 
var förenad med behovsprövning en ”nådegåva”.6

Från statligt håll kom man så småningom att ställa sig avvisande till en dy
lik uppfattning. I doktrinen7 hade den åsikten kommit att göra sig gällande att 
fattigvård enligt 1 § i 1918 års fattigvårdslag med hänsyn såväl till lagtextens 
utformning som till motiveringen hade karaktären av en rättighet för medbor
garen. Rättigheten bestod i att staten genom lagstiftning förbundit sig själv att 
lämna medborgaren erforderligt uppehälle och vård. Att fattigvårdslagstift- 
ningskommittén framhållit att denna rättighet var av annat slag än de rättig
heter som reglerades i civillagen saknade betydelse. Det framhölls dock som en 
nödvändighet att lagtexten rent språkligt gav uttryck för ett imperativ 
(”skall”). Det räckte inte, framhöll man, att möjlighet gavs att ge hjälp. Även
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i det senare fallet var dock ett utgivande av hjälp oberoende av medlidande 
med den enskilde. Avgörande var i stället befolkningspolitiska synpunkter el
ler andra samhällsintressen.

Socialhjälpen kom också språkligt att utformas som en rättighet i 1956 års 
socialhjälpslag. Detta ställde krav på att möjligheter till överprövning fanns, 
eftersom de formella rättighetskriterierna utgjordes inte endast av kravet att 
rättigheten var beskriven i lagtext utan även av kravet på överklagbarhet. Att 
överklagbarhet var för handen har redan nämnts.

Behovsprövningsmomentet till trots kan som också framhållits ovan om so
cialhjälpslagens utformning sägas att socialnämnderna i kommunerna inte i 
samma utsträckning som under fattigvårdslagstiftningens tid gavs fria händer 
att ge socialhjälp efter eget gottfinnande. Utöver vad som stadgades i fattig
vårdslagen 1 § kunde kommunerna då helt fritt avgöra, vilka som skulle få fat
tigvård och vilka som inte skulle få det. I socialhjälpslagen kunde dessa möj
ligheter till fritt skön inte få samma spelrum. Den i lagtext stipulerade rätten 
till socialhjälp enligt 12 § liksom möjligheterna att besvära sig över social
nämnds beslut i ett sådant socialhjälpsmål bidrog härtill. Den obligatoriska so
cialhjälpen kom att fungera som en legal rättighet.

1.1.5 Den materiella rättssäkerhetsprincipen
Den materiella rättssäkerheten relaterad till 1956 års socialhjälpslag var sam
mansatt och delvis motsägelsefull. Den viktigaste komponenten i denna rätts
säkerhet var materiell rättvisa, men den hade även andra beståndsdelar kopp
lade till inställningen till och behandlingen av den enskilda individen. Även de 
medborgerliga fri- och rätttigheterna kunde hänföras till den materiella rätts
säkerheten, även om de också fyllde andra funktioner. De måste vara inne- 
hållsbestämda i så måtto att den medborgerliga friheten krävde ett konkret 
innehåll genom att den rättsliga omfattningen av friheten var i lag bestämd. De 
materiella grundrättigheterna implicerade inte endast rättsliga utan även etis
ka värden. Skydd av mänsklig frihet innefattande värn mot oberättigade 
kroppsliga ingrepp innebar inte endast ett rättsligt påbud eller förbud utan 
även att det var moraliskt riktigt att ge ett skydd och ha ett förbud. Som ovan 
framhållits var socialpolitiska, fördelningspolitiska och styrpolitiska värde
ringar etiska i den meningen att de rörde vad som var gott eller ont för män
niskor. De gällde frågan varför man allmänt sett eller i en viss typsituation av 
det mänskliga livet borde handla på ett visst sätt och avvisa ett annat hand
lingsalternativ, dvs skälen till rätta och orätta handlingar och vad som var gott 
och ont i relation till de valda handlingarna.

För att skapa materiell rättssäkerhet vid tillämpningen och hanteringen av 
1956 års socialhjälpslag krävdes rimlig avvägning mellan den förutsebarhet 
som reglerna i lagen gav och andra etiska hänsyn av olika slag. Vilka etiska 
hänsyn låg bakom lagen? Vilka social-, förhållnings- och styrpolitiska hänsyn 
tog man? Vilken människosyn speglade socialhjälpslagen? På 1930-talet gav 
den ekonomiska krisen anledning till ett omfattande arbetsanskaffningspro-
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gram och till sammankoppling av de ekonomiska åtgärderna med de socialpo
litiska. Från att tidigare ha valt att reagera på ekonomisk nedgång med hårda
re sparkrav, krav på hårt arbete, sänkta löner och sänkta samhällsutgifter sågs 
socialpolitiska kostnader som en positivt utjämnande faktor innefattande nå
got gott för både den enskilde och samhället. Denna s k manchesterliberalism 
innefattade en ekonomisk-politisk frihet. Samhällssynen utvecklades i en allt
mer medveten riktning, där socialismen strävade efter inkomstutjämning bl a 
med hjälp av progressiva skatter. Den likhet man strävade efter var byggd på 
en likhetsprincip, där det inte räckte med att det lika skulle behandlas lika obe
roende av de faktiska omständigheterna utan det var en likhetsidé baserad på 
objektiva likhetskriterier. Liberalismen ville befria den enskilda människan 
från allt som kränkte hennes människovärde.

I människovärdesprincipen låg också ett likhetskrav, nämligen att alla skul
le ha lika rätt oberoende av mänskliga utförsgåvor och funktioner och samma 
möjligheter att få denna rätt förverkligad. I människovärdet låg också en frihet 
för människan innefattande en frihet från fysiska och psykiska kränkningar. 
Människans integritet skulle lämnas ostörd. En del av människans integritet 
utgjordes av hennes autonomi och självbestämmande. Den enskilda männi
skan var ensam i sitt slag. En människa som var fysiskt och psykiskt kapabel 
att fatta egna beslut måste skyddas i sin rätt att fatta beslut om sig och sin livs- 
sfär. Ingen hade rätt att fatta beslut över hennes huvud. Humanitära motive
ringar, som bottnade i tron på människovärdet i kombination med rationella 
argument baserade på ekonomisk teori präglade följaktligen den tid då arbetet 
med tillkomsten av socialhjälpslagen ägde rum. Det socialpolitiska tänkandet 
hade alltså blivit mer medvetet och även om de etiska tankegångar som präg
lade detta inte synliggjordes i form av etiska resonemang i förarbetena hade de 
tvivelsutan en stor betydelse vid rättsliggörandet av socialpolitiken.

Socialhjälpslagen tillkom i ett skede då bibehållandet av ett behovsprövat 
försörjningsstöd diskuterades. Krafter i de socialpolitiska strävandena gick ut 
på att skapa ett allmänt obligatoriskt socialförsäkringssystem, som i sitt ideala 
tillstånd skulle omfatta alla och ge ett fullgott ekonomiskt stöd i livets alla skif
ten. Även allmänt förebyggande åtgärder inom bl a familjepolitik och bostads
politik samt åtgärder för att höja levnadsstandarden stod högt på agendan. 
Trots att man ihärdigt närde tanken på ett socialförsäkringssystem, som gjor
de andra former av social omvårdnad överflödiga, insåg man att ett sådant 
system skulle kräva att landets ekonomiska resurser var mycket goda och att 
försäkringarnas värde på ett bestående sätt kunde skyddas mot inflatoriska 
tendenser. Dessa båda krav var inte så lätta att uppfylla, i vart fall inte inom 
överskådlig tid, varför behovsprövade förmåner ändå ansågs vara en nödvän
dighet. Intentionen var dock att så få som möjligt skulle behöva utnyttja detta 
system. Skälet till detta uttrycktes mycket klart. Behovsprövningen och hjälp- 
karaktären var förnedrande för den människa som utsattes för den. Fattigvår
den hade under långliga tider haft karaktären av allmosa, som poängterade 
olikheterna i samhället. Underförstått låg uppfattningen att den hjälpbehövan- 
de orsakat sitt eget hjälpbehov med allt det mer eller mindre förtäckta klander
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som låg häri. I barmhärtighetstänkandet låg förutom ett solidaritetstänkande 
mellan olika grupper av människor såsom mellan rika och fattiga, mellan star
ka och svaga också ett konserverande av olikheterna. Barmhärtighet kan en
dast finnas i situationer av olikheter i styrkeförhållandet.

I förarbetena till socialhjälpslagen på 1940- och 50-talen tog man visserli
gen ett uttryckligt avstånd från uppfattningen av fattigvården eller socialhjäl
pen som en barmhärtighetsgärning. I stället betonade man samhällets skyl
dighet att tillhandahålla trygghet gentemot den enskilde. Målet var att skän
ka ”en verklig känsla av trygghet och säkerhet åt landets medborgare".8 
”Endast en generell och behovsprövad hjälpform utgör garanti för medbor
garen att hon eller han i varje nödläge, vad det än må vara orsakat av och 
hur omfattande det än må vara, skall få erforderlig hjälp.”9 Att det inte var 
helt lätt att komma ifrån den tidigare inställningen av att hjälpbehovet var 
självförvållat och därmed klandervärt torde ha legat bakom uppfattningen 
att socialhjälpen kunde ”minska lusten att spara och vara förtänksam”. I det 
låg också att erhållande av socialhjälp skapade orättvisor, därigenom att 
”den som sörjt för sig själv utestängs från de hjälpformer som vilar på be- 
hovsprövningsprincipen”. Men samtidigt framhöll man att det var uteslutet 
att söka begränsa hjälpformens användning genom att utrusta den med speci
ella egenskaper av sådan art, att dess mottagande blev nedsättande för den 
behövande. Man skulle då inte nå alla hjälpbehövande och det stred mot den 
plikt staten ansåg sig ha att tillfredsställa alla behov av legitim karaktär. Om 
motiveringen och tillhandahållandet av hjälpen skedde på ett sårande sätt för 
den enskilde, kunde det leda till att hjälpen inte nådde alla som behövde 
hjälp. Det ledde i sin tur till att staten inte uppfyllde sin förpliktelse att ge alla 
trygghet.

8. H Eek, Socialrätt, 1954, s 23.
9. SOU 1950:11 s 27.

Sammanfattningsvis kan anföras att de etiska resonemang som fördes i för
arbetena till socialhjälpslagen delvis var motsägelsefulla. Samtidigt som man 
inte såg socialhjälpen som ett utslag av barmhärtighet och man därmed tog av
stånd från uppfattningen om människor som olika värda, fanns ändå kvar från 
tidigare synsätt ett mått av klander eller snarare en önskan att vara uppfost
rande. Som alla ekonomiska stöd- och bidragsformer hade även socialhjälpen 
en tydlig fördelningspolitisk funktion. Men den hade fortfarande också en 
styrpolitisk effekt, som innebar att staten skulle uppfylla sin plikt att skapa 
trygghet först när den enskilde uttömt sina egna möjligheter att skapa detta. 
Den enskilde hade en förpliktelse att själv försöka försörja sig. Denna styrpo
litiska innebörd av lagstiftningen stod i och för sig inte i någon motsatsställ
ning till de etiska principerna om människovärdet och om likhets- och rättvi
seprinciperna. Men förpliktelsen för den enskilde att i första hand sörja för sig 
själv måste då handhas utifrån en humanistisk människosyn med iakttagande 
av principen om alla människors lika värde. Det senare uttalades aldrig expli
cit i förarbetena till lagen.
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Med ett sådant synsätt skulle i och för sig materiell rättvisa kunna uppnås 
och det i sin tur skapa en materiell rättssäkerhet för den enskilde. Förutsätt
ningarna för att kunna använda lagen på ett materiellt rättssäkert sätt var i viss 
mening uppfyllda men kunde ha synliggjorts mycket tydligare i förarbetena 
och medvetandegjorts på ett klarare sätt för de tillämpande organen. Nu blev 
även frammejslandet av materiell rättssäkerhet en fråga för de tillämpande or
ganen. Förutsebarhets- och kontrollerbarhetskriterierna och möjligheterna till 
överprövning av fristående organ eller domstolar skapade den formella rätts
säkerhet, som ovan beskrivits. Förhandenvaron av denna var givetvis en viktig 
komponent för att den materiella rättssäkerheten skulle kunna genomföras i 
praktiken. Formell rättssäkerhet är i princip inte avhängig av materiel! rätts
säkerhet (vilket historien visar prov på), medan däremot materiell rättssäker
het knappast går att förverkliga utan formell rättssäkerhet som bas.

1.1.6 Maktdelningsprincipen
Den konstitutionella regleringen om maktfördelning på 1950- och 60-talen 
såg ut på följande sätt. Utvecklingen mot politisk demokrati och ett parlamen
tariskt styrelseskick skedde genom författningsreformer inom ramen för 1809 
års regeringsform men också genom en omfattande konstitutionell sedvanerätt 
vid sidan om regeringsformen. 1809 års regeringsform räknade från början 
inte med den lokala självstyrelsen som något moment i konstitutionen. Den lo
kala självstyrelsen sågs i stället länge som en del av Konungens ekonomiska 
lagstiftningsmakt. I och för sig stärkte 1866 års grundlagsreform kommuner
nas ställning, även om deras plats i den svenska konstitutionen var blygsam 
ända fram till 1974 års regeringsform. De statliga förvaltningsmyndigheterna 
handlade sina ärenden och fattade sina beslut självständigt. De hade ett rätts
ligt ansvar för sina beslut.

Både staten och kommunerna var verksamma inom fattigvårds- och social- 
hjälpsverksamheten. ”Kampen” om huruvida verksamheten skulle vara statlig 
eller kommunal, vilken kännetecknade tillkomsten av 1956 års sociallag, var 
som framkommit påtaglig. Finansieringen blev med några få undantag en 
kommunal angelägenhet och förvaltningen av verksamheten likaså. Statens 
”inblandning” låg på tillsyns- och besvärssidan. Länsstyrelserna som Kungl 
Maj:ts ställföreträdare hade genom både sin tillsynsfunktion och sin besvärs- 
funktion stora möjligheter att påverka kommunerna. Socialstyrelsens råd och 
upplysningsverksamhet var inte betydelselös. De statliga socialvårdskonsulen- 
terna spelade en stor roll vid tillämpningen och den faktiska hanteringen av so
cialhjälpslagen.

Även om staten förlorat ”kampen” om finansieringen, och socialhjälps- 
verksamheten liksom tidigare handlades av kommunala organ, torde det vara 
berättigat att tala om en maktdelning mellan staten och kommunerna. Det 
som under senare decennier har kommit att bli den centrala tvistefrågan mel
lan staten och kommunerna på detta område har varit omfattningen av den 
kommunala självstyrelsen i förhållande till en riksnorm (under 1980-talet fast-
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ställd av socialstyrelsen) för hela landet avseende de i det sociala biståndet in
gående ersättningarna. Vad gällde härom på fattigvårds- och socialhjälpsla- 
garnas tid? Som ovan framhållits ifrågasattes från olika håll om inte ersättning 
för utbetalt hemunderstöd, dvs den vanliga formen av socialhjälp, borde reg
leras genom en offentlig taxa. Detta ställde sig socialvårdskommittén tveksam 
till, eftersom en taxa inte ansågs böra finnas som reglerade storleken av soci
alhjälp till hjälptagaren själv. Den resonerade på följande sätt:10

10. SOU 1950:11 s 87.
11. Se lag 1909 om Kungl Majas regeringsrätt.

”Huvudsyftet med ifrågavarande taxeöverenskommelse har varit att reglera ersätt
ning mellan fattigvårdssamhällena och sålunda förhindra processer. Emellertid ha 
dylika taxor även visat en tendens att bli normgivande gentemot de behövande. 
Större kommuner ha i stället var för sig upprättat vägledande taxor eller normer i 
syfte att inom kommunen upprätthålla en enhetlig prövning. Man kan självfallet 
tänka sig att utarbeta sådana normer för hela landet i avsikt att ernå större enhet
lighet i fråga om själva de till de hjälpbehövande utgående understödens belopp. 
Vad först beträffar ett tariffsystem, innebärande att vederbörande socialnämnder 
skulle vara skyldiga att vid utmätandet av kontantunderstöd hålla sig inom vissa i 
en taxa angivna gränser, skulle detta helt strida mot socialhjälpens natur. Såsom re
dan fattigvårdslagstiftningskommittén framhöll äro förhållandena så skiftande, att 
ett dylikt system måste anses fullkomligt uteslutet. Däremot skulle det kunna ifrå
gasättas, att central myndighet utfärdade vägledande taxor. Dylika taxor måste 
emellertid för att kunna vara tillämpliga på de understöd, som skola utgå till de 
hjälpbehövande, vara synnerligen specificerade och bli därför ofrånkomligen tämli
gen invecklade. Vidare medföra dylika taxor alltid en fastlåsning av understödsni- 
vån och minska sålunda utrymmet för den fria prövning, som skall vara ett 
karakteristiskt drag i socialhjälpen. Kommittén kan därför icke tillstyrka, att taxor 
utfärdas av de statliga organen utan anser, att man bör söka sig fram på förut skis
serade vägar.”

Staten tilldelade sig sålunda ingen direkt makt över storleken av den social
hjälp som kommunerna utbetalade.

En annan viktig omständighet som rörde frågan om maktfördelning gällde 
domstolarnas ställning vid denna tid. Enligt 1809 års regeringsform var dom
stolarna i förhållande till statsmakten tillförsäkrade en fristående ställning. Be- 
svärsordningen på socialhjälpsområdet var som ovan framkommit länsstyrel
sen som första instans och kammarrätten som andra instans. Prövningen hos 
Konungen som sista instans gällde dock ej rena socialhjälpsmål. Det organ 
som avgjorde besvären i Konungens namn var regeringsrätten.11 Regeringsrät
ten hade inrättats 1909 som en verklig domstol som hade att pröva adminis
trativa besvärsmål som högsta instans. Syftet med tillskapandet av domstolen 
var dels att skapa ökade garantier för rättssäkerheten i besvärsärenden, dels 
minska regeringens arbetsbörda. Frågan vilken kompetens domstolen skulle 
ha diskuterades mycket. Det beslöts att domstolen skulle handha rättsfrågorna 
och regeringen lämplighetsfrågorna. Att göra en klar uppdelning mellan dessa 
båda kategorier var ingen lätt uppgift, och man valde mellan olika lösningar. 
Den man slutligen stannade för var att i lag bestämma regeringsrättens kom-
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petens genom en uppräkning av de mål och ärenden som skulle upptas av 
domstolen. Så kom det att förbli under många decennier framöver och förvalt- 
ningsdomstolskommittén kom inte med något ändringsförslag i sitt betänkan
de Förvaltningsrättsskipning.12 I och med att kompetensfördelningen mellan 
Kungl Maj:t i statsrådet och regeringsrätten var gjord kom, intressant nog, 
aldrig frågan upp, om regeringsrättens koppling till regeringen på något sätt 
kunde tolkas som en faktor som grumlade uppfattningen om regeringsrättens 
ställning som en fri och obunden domstol.

Det ovan anförda innebar att besvärsfunktionen i socialhjälpsmål handha
des i första instans av ett organ med tydlig koppling till staten, men att de båda 
andra instanserna utgjordes av domstolar där båda fick uppfattas som fristå
ende och självständiga, trots den formella kopplingen till regeringen vad gällde 
regeringsrätten. Ur maktdelningssynvinkel var detta viktigt. Att de statliga för
valtningsmyndigheterna uppfattades som till viss del fristående från staten tor
de dock inte ha någon större relevans i ett maktfördelningsperspektiv. Intres
sekopplingen mellan regeringen och dess förvaltningsmyndigheter var genom
gående stark. Socialstyrelsen såsom den statliga myndigheten på detta område 
gavs genom socialhjälpslagen dock en tämligen ringa formell makt genom att 
den endast tilldelats en rådgivande funktion. Styrelsen kom dock att rent fak
tiskt få en tämligen stor genomslagskraft.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en viss maktfördelning mellan sta
ten, kommunerna och domstolarna fanns inbyggd i 1956 års socialhjälpslag, 
vilket talade för att Sverige i maktdelningshänseende i viss utsträckning fick 
uppfattas som en rättsstat.

1.1.7 Slutsatser
Den rättsliga regleringen av det individuella försörjningsbehovet hade flera 
rättsstatliga kännetecken. Lagformen i sig kan anföras som det viktigaste in
strumentet för rättssäkerhet. Lagformen är också statens viktigaste verktyg för 
att åstadkomma förändringar, i detta fall av fördelningspolitisk och styrpoli- 
tisk natur. Bakom socialhjälpslagen stod både riksdagen och regeringen. För
utsebarhet och kontrollerbarhet åstadkoms dock inte i särskilt hög grad ge
nom lagen, beroende på att villkoren för obligatorisk socialhjälp var vaga och 
mångtydiga och förutsättningarna för fakultativ socialhjälp låg helt i händerna 
på kommunerna. Endast den obligatoriska socialhjälpen gick att överklaga, 
varför förutsättningarna för formell rättssäkerhet på sikt förbättrades, då 
rättstillämpningen så småningom stabiliserades.

Vid denna tidpunkt hade genom konstitutionell sedvänja demokratisk par
lamentarism börjat prägla det svenska styrelseskicket. Maktdelning var också 
ett kännetecken. Två förvaltningsdomstolsinstitut fanns vid denna tid, nämli
gen kammarrätten (i Stockholm) och Kungl Maj:ts regeringsrätt. Den statliga 
förvaltningsmyndigheten, socialstyrelsen, tog, trots att den endast var rådgi-

12. SOU 1966:70 s 376 ff.
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vande på socialhjälpsområdet, ändå en inte obetydlig del i maktfördelningen.
Legaliteten och den begränsade förutsebarheten och kontrollerbarheten 

jämte en viss maktfördelning mellan styrande, verkställande och dömande or
gan samt en framväxande förvaltnings- och förvaltningsprocessrättslig bas, 
som skapade möjligheter till öppenhet och insyn i förvaltningen och förvalt- 
ningsprocessen utgjorde de formella rättssäkerhetsgarantierna under den ifrå
gavarande tidsperioden. Framväxten av den svenska rättsstaten på det sociala 
området började ta form.

Den obligatoriska socialhjälpen var språkligt utformad som en rättighet för 
den enskilde och en skyldighet för kommunen att tillhandahålla denna hjälp. 
Trots en huvudsakligen kommunal finansiering var uppfattningen ändå p g a 
statens reglering av socialhjälpen och i övrigt stora engagemang i denna, att 
kommunen hade en plikt i förhållande till staten att uppfylla förpliktelsen 
gentemot den enskilde. Staten var den som hade slutförpliktelsen men hade de
legerat merparten av handhavandet av socialhjälpen till kommunerna. Staten 
närde en önskan om likriktning mellan kommunerna, så att den obligatoriska 
socialhjälpen blev en nationell angelägenhet och inte enbart en kommunal. 
Länsstyrelserna, domstolarna och socialstyrelsen hjälpte till härmed genom sin 
tillsyn, överprövning respektive rådgivning.

Den enskildes legala rätt till socialhjälp krävde inte endast en formell rätt
visa utan även en materiell rättvisa. Den formella rättvisan eller likformigheten 
skulle skapas främst genom de ovan nämnda verktygen om en klar och entydig 
lagstiftning (att denna lämnade mycket i övrigt att önska vad detta anbelangar 
har redan framkommit) och om överprövningsmöjligheter. Den materiella 
rättvisan skulle skapas av de rättstillämpande organen. Var den lagstiftning de 
tillämpade besjälad av en humanistisk människosyn, måste detta åtminstone i 
viss utsträckning också påverka deras tilllämpning. Ovan har framkommit att 
förutsättningarna i och för sig fanns att i tillämpningen använda sig av en hu
manistisk människosyn med principen om människors lika värde. Men genom 
att denna princip aldrig uttryckligen diskuterats i förarbetena och där synlig- 
gjorts på ett mer uttryckligt sätt, hade den materiella rättssäkerheten inte fått 
något egentligt genomslag. Som ovan framkommit visade ändå resonemangen 
i förarbetena på en ökad medvetenhet om människan som en autonom varelse, 
även om man inte explicit omtalade hennes självbestämmande och egenvärde. 
De kommande årens tillämpning visade på en allt större medvetenhet om den 
enskilde hjälpsökandens egenvärde. Rätten speglade de samhällsförändringar 
och samhällsuppfattningar som rådde, samtidigt som rätten fungerade som ett 
instrument att åstadkomma förändringar i samhället. Interaktionen mellan 
rätten och samhället var mycket påtaglig under 1950- och 60-talen.

Sammanfattningsvis pekade både den formella och i viss mån även den ma
teriella rättssäkerheten på en stat som alltmer kännetecknades av rättsstatliga 
principer. Detta bidrog givetvis till att göra staten ”starkare” i den ovan an
förda bemärkelsen (se avdelning I).
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1.2 Principrätten och försörjningsbehov under
1970- och 80-talen

1.2.1 Inledning
Det grundläggande behovsprövade försörjningsstödet kom att regleras i en 
ramlag, 1980 års socialtjänstlag, vilken innebar att den tidigare detaljrika reg
leringen efterträddes av en normering som endast tillhandahöll de yttre grän
ser inom vilka rättstillämparen måste hålla sig. I de följande avsnitten kommer 
ramlagens struktur och funktioner att bli föremål för rättsstatliga och väl
färdsstatliga analyser. Samtidigt som lagstiftningsarbetet med socialtjänstla
gen pågick trädde 1974 års regeringsform i kraft. Konstitutionella aspekter på 
normgivning av försörjningsbehov och normprövning av den rättsliga regle
ringen härav skall beröras liksom likheter och skillnader mellan sociala rättig
heter i 1 kap och grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap regeringsformen.

Jag börjar med att belysa legalitetsprincipen och dess genomslagskraft i för
hållande till en lag där riksdagen begränsat sig till allmänt hållna uttalanden. 
Hade folkets ensamrätt till normering på detta lagområde åsidosatts genom 
ramlagsstrukturen? Gällde samma sak vid delegering av normgivningskompe- 
tens? Vilken inverkan hade den påtagliga överregleringen på området? Frågor
na belyses i avsnitt 1.2.2.

I avsnitt 1.2.3 diskuteras hur den formella och materiella rättssäkerheten 
gestaltade sig i en ramlag av det slag som socialtjänstlagen var. Socialtjänstla
gens norm- och målrationalitet analyseras. Övergången mellan de båda ratio- 
naliteterna skedde gradvis. Jag kommer att skilja mellan ramlagstiftningen 
som sådan och den tillämpade ramlagstiftningen. Avsnittet avslutas med en 
diskussion om ramlagstiftningens värdeplattform.

Den rättsliga förvaltningen och förfarandeorganisationen på det sociala bi
ståndsområdet analyseras i avsnitt 1.2.4. Formella rättssäkerhetsgarantier och 
risken för en ojämlik och skiftande tillämpning på kommunal nivå diskuteras 
liksom spänningen mellan stat och kommun i förvaltningsrättsskipningen.

I avsnitt 1.2.5 diskuteras rättvise- och rättighetsprinciperna. Först diskute
ras den rättsliga likhetsprincipen generellt, relaterad till politiska och moralis
ka värdesystem. Därefter går jag in på biståndsbestämmelsen i 6 § socialtjänst
lagen och analyserar först den likhetsprincip som bestämmelsen uttrycker och 
därefter bestämmelsen i ett rättighetsperspektiv. Rätten till socialt bistånd ana
lyseras även ur konstitutionell synvinkel.

Maktdelningen mellan staten och kommunerna diskuteras i avsnitt 1.2.6 
liksom maktdelningen mellan kommunerna och domstolarna. Även socialsty
relsens maktställning berörs.

Principrättsdiskussionen avslutas med några korta slutsatser (1.2.7).
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1.2.2 Legalitetsprincipen
Den mest fundamentala principen i rättsstaten är legalitetsprincipen. Nedan 
skall diskuteras hur denna princip gestaltade sig i den rättsliga regleringen och 
hanteringen av enskildas försörjningsbehov under 1970- och 80-talen. Som 
ovan framgått var socialhjälpslagen tillämplig under 1970-talet och social
tjänstlagen under 1980-talet. Dessa regleringar måste ses i belysning av den 
konstitutionella utveckling som skedde under dessa decennier.

Jag skall därför inleda diskussionen med att relatera legalitetsprincipen till 
centrala konstitutionella frågor, något som i och för sig har relevans inte en
dast för rättsområdet rörande försörjningsbehov utan även för rättsområdena 
rörande försäkringsskydd och medicinsk vård och behandling. I 1974 års re
geringsform fick legalitetsprincipen sin uttryckliga utformning i 1:1. Bestäm
melsens tredje stycke slog ovillkorligen fast att den offentliga makten utövas 
under lagarna. Detta innebär att all maktutövning är normbunden, dvs god
tycklig maktutövning är förbjuden. Regeringsformen ger i omfattande grad 
riksdagen, som stiftar lagarna, möjlighet att delegera sin normgivningsmakt 
till regeringen som genom subdelegation kan delegera vidare till statliga myn
digheter.13 Till en dylik subdelegation återkommes mer ingående i avsnitten 
om försäkringsskydd. Att den statliga maktutövningen enbart skall ske under 
lagarna såsom regeringsformen 1:1 stipulerar kan därför diskuteras.

13. G Petrén, Myndigheternas normgivning, 1988.
14. F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 59.

Ramlagskaraktären hos socialtjänstlagen öppnade i sig upp för många frå
geställningar vad gällde legalitetsprincipens genomslagskraft. I en ramlag be
gränsar sig riksdagen till allmänt hållna uttalanden i lagtexten. Detta gällde i 
hög grad den för vår diskussion centrala bestämmelsen om socialt bistånd i so
cialtjänstlagen 6 §. Det sakliga innehållet som denna bestämmelse kommit att 
få hade tillskapats av domstolar och förvaltningsmyndigheter. Hur överens
stämde detta med det rättsstatliga (välfärdsstatliga) kravet på legalitet som bas 
för den statliga maktutövningen?

Nedan skall diskuteras hur legalitetsprincipen påverkades av de två nu 
nämnda faktorerna, nämligen dels möjligheten till delegering, dels det omfat
tande användandet av ramlagstekniken. Man kan uppfatta legalitetsprincipen 
mycket snävt, nämligen att legalitet endast berör normbunden maktutövning, 
där normen är en lag, dvs tillkommen av riksdagen. All delegering av norm- 
givningskompetens, då en sådan delegation är möjlig, vore då ett kringgående 
av legalitetsprincipen. All lagstiftning med vaga och mångtydiga rekvisit kan 
sägas i något avseende förminska folkets lagstiftande makt. I doktrinen fram
hålls att detta är en ”avgörande fråga för legalitetsprincipens effektivitet”.14 
En tredje fråga av något annorlunda karaktär kan också tas upp i förhållande 
till legalitetsprincipen, nämligen den inverkan på denna som den omfattande 
överreglering som ägde rum under denna tidsperiod, generellt sett kunde tän
kas ha. Alla tre frågorna hänger ihop, framför allt de två första. Jag börjar med 
ramlagsteknikens delegerande natur och fortsätter med regeringsrättens norm-
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givande tillämpning och socialstyrelsens normgivande rådgivning. Jag avslutar 
med några påpekanden om överregleringen.

Även om folkrepresentationen genom riksdagen inte formellt delegerade 
sina lagstiftande befogenheter i den konkreta situationen, kunde den åstad
komma ett liknande resultat i praktiken genom det sätt varpå den utformade 
lagarna,15 dvs genom att använda sig av ramlagstekniken. Den regelmassa i 
en ramlag, som hade riksdagen som (direkt) avsändare, var som regel en för
svinnande liten del i förhållande till den som producerades av förvaltnings
myndigheter. Riksdagen gav endast till känna de mål som den vill se förverk
ligade. Dessa målbestämmelser kompletterades med kompetensregler, som 
omtalade vilket organ som skulle ha behörighet att förverkliga målen. Det 
var ett centralt rättsstatligt krav att det fanns ett utvecklat system för hur 
makt- och kompetensfördelningen gestaltade sig.16 Kompetensreglerna kräv
de i sin tur förfaranderegler och regler om tillsyn och överklagande, något 
som i det föregående har behandlats utifrån socialtjänstlagens reglering. Men 
dessa regler gjordes i en ramlag som regel mycket allmänna utan att innehålla 
några detaljerade anvisningar. Lagen behövde kompletteras med förvalt
ningsmyndigheternas normering och med prejudicerande domstolstillämp- 
ning.

15. Se F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 59.
16. Se F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 43.
17. Se F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 45.

Regeringsrättens normerande verksamhet vad gällde rätten till bistånd kom 
att bli väl så viktig som socialstyrelsens normering. Som framgått hade social
styrelsen inte rätt att utfärda bindande föreskrifter på området för socialt bi
stånd, endast icke bindande allmänna råd.

"Makten kunde inte läggas hos Socialstyrelsen eftersom delegation inte är möjlig på 
det området. Det kringgicks i praktiken genom att förvaltningsdomstolarna byggde 
sina domar på Socialstyrelsens formellt oförbindande normer (’allmänna råd’). 
Sådana kan verket naturligtvis, liksom andra verk, utfärda utan stöd av riksdag eller 
regering; det är bara ’föreskrifter’ i RF:s mening som kräver stöd. Att oförbindande 
råd och rekommendationer på denna väg upphöjs till i praktiken mycket nära 
föreskrifts status är en lika vanlig som viktig företeelse i rättslivet.”17

Uttalandet gällde vem av domstol och förvaltningsmyndighet som hade norm- 
givningsmakten när det gällde innehållet i ett så viktigt rekvisit som skälig lev
nadsnivå, då lagtexten inte gav någon vägledning. Svaret i citatet var att det 
var socialstyrelsen som oberättigat erhållit normgivningsmakten, trots att den 
egentligen inte hade någon sådan, därför att regeringsrätten följde ett icke bin
dande allmänt råd från socialstyrelsen. Indirekt torde uttalandet ge vid handen 
att legalitetsprincipen inte iakttagits i en dylik situation dels beroende på 
normgivningsreglerna, dels beroende på ramlagskaraktären. Legalitetsprinci- 
pens effektivitet hängde samman med den grad av entydighet och klarhet som 
utmärkte lagen. Ju vagare och mångtydigare en lag var desto mindre utrymme 
för legalitetsprincipen.
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Jag ställer mig dock tveksam till detta uttalande av två skäl. Det ena är av 
central principiell karaktär; det andra är av mer perifer praktisk natur. Det 
första innebär att jag gör den tolkningen att legalitetsprincipen är iakttagen 
om en rättslig reglering har skett i enlighet med reglerna om normgivnings- 
makten i regeringsformen 8 kap. Det betyder att all normbunden maktutöv
ning som inte bryter mot de konstitutionella normgivningsreglerna är i enlig
het med legalitetsregeln, dvs även regeringsförordningar och myndighetsföre
skrifter ligger inom legalitetsramen eller inom ramen för rule of law, såvida de 
är tillkomna på ett korrekt sätt. Det andra knyter an till tolkningen av rekvi- 
sitet skälig levnadsnivå i socialtjänstlagen. Som ovan påpekats i presentationen 
av närrätten gjorde departementschefen ett uttalande om hur nämnda rekvisit 
skulle tolkas, något som socialstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet ut
tryckte och utvecklade i ett allmänt råd. Regeringsrätten å sin sida gjorde i sed
vanlig ordning en tolkning av lagtexten med hjälp av förarbetena. Inget tydde 
på att domstolen ”tillämpade” ett icke bindande allmänt råd. Legalitetsprinci
pen hade enligt min uppfattning iakttagits i det nämnda fallet.

Rätt iakttagna normgivningsregler är centrala för en rättsstat och en dele
gation från riksdagen till regeringen där en sådan är möjlig urholkar inte lega
litetsprincipen. Så gör inte heller en ramlagstiftning med vaga och mångtydiga 
rekvisit, om dessa uttolkas av en högsta instans utifrån mer eller mindre tydli
ga uttalanden i förarbetena. Verkställighetsföreskrifter från regering (eller för
valtningsmyndighet; att socialstyrelsen inte hade rätt att utfärda dylika före
skrifter har redan framkommit) får dock inte gå utöver lagens ord, inskränka 
dessa eller förändra dem på något sätt (regeringsformen 8:13). Den formella 
lagkraftens princip måste också iakttas (regeringsformen 8:17).

Att normgivningen sker i överensstämmelse med grundlagens regler är följ
aktligen synnerligen centralt ur legalitetssynvinkel och av fundamental bety
delse ur både rättsstatlig och välfärdsstatlig synvinkel. Detta gäller inte minst 
vid den normering som äger rum i anslutning till en ramlagstiftning.

En fråga som också var central för iakttagande av legalitetsprincipen gällde 
den oerhörda överreglering som skedde under 1970- och 80-talen. Under 
dessa decennier hade antalet lagar tredubblats varje år. Nästan hela denna ök
ning låg på ändringslagar, som ökat från ca 200 till ca 600 om året. Härtill 
kom ca 40 ”riktiga” lagar och ett dussintal ”tekniska” lagar om införande, 
upphävande eller förlängning. Det var alltså fråga om ca två lagar om dagen i 
slutet av 1980-talet. Under denna tidsperiod fanns drygt 1 000 lagar, drygt 
2 000 förordningar och bortemot 7 000 föreskrifter och allmänna råd, de se
nare visserligen inte bindande men ändå av stor styrpolitisk betydelse, skapade 
av statliga förvaltningsmyndigheter.18 Den oerhörda ökningen av antalet änd
ringslagar skapade generellt sett under denna tid en ogenomtränglighet hos re
gelsystemet, vilken i sin tur givetvis gav upphov till negativa effekter ur rätts- 
säkerhetssynvinkel. Socialhjälpslagen ändrades visserligen under 1980-talet 
ett antal gånger, men det var under 1990-talet som de stora förändringarna

18. F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 92 och 97.
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ägde rum. De ideliga ändringar som vidlät rättssystemet generellt sett gav ut
tryck åt å ena sidan en instabilitet och osäkerhet i systemet, å andra sidan en 
önskan att vara följsam till nya strömningar och förändrade förhållanden som 
ständigt aktualiserades i ett samhälle av den karaktär som Sverige utgjorde.

Detta ger underlag till en intressant iakttagelse. Ett åtskilliga decennier 
långvarigt socialdemokratiskt styrande, avbrutet endast under kortare perio
der, med inriktningen att ”staten” och ”samhället” var ett och detsamma bör
jade vid denna tidpunkt ge upphov till effekter, som på sikt bar på tendenser 
till att staten förlorade ”terräng”. ”Statsmakterna har tappat greppet om lag
stiftningen och dess konskvenser i ett samhälle som förändras allt snabbare” 
uttalades i doktrinen.199 Om den statliga normgivningsmaktens överhöghets- 
struktur, den på vilken det rättsliga legitimitetsfundamentet vilar, i förhållande 
till medborgaren förlorar sin innebörd, måste detta rimligen påverka lagens 
moralbildande verkan.19 20

19. F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 104.
20. Jfr F Sterzel, Medborgaren och förvaltningen, i Skrifter tillägnade Gustaf Petrén, 1984, 

s 183-190.
21. Se ovan avdelning I avsnitt 2.2.
22. Jfr H Strömberg, Måltänkandet - en troslära i tiden, i Skrifter tillägnade Gustaf Petrén, 

1989, s 183-190.

Frågan om folksuveränitetens princip verkligen var iakttagen kan med led
ning av vad som sagts i detta avsnitt osökt uppkomma. Det är ju på denna som 
både idén om staten och statsapparaten vilar.21 Det kan konstateras att reger
ingens normgivning var dubbelt så stor som riksdagens, vilket i sig kan tyckas 
anmärkningsvärt. Men det faktum att de statliga förvaltningsmyndigheternas 
normgivning var sju gånger så stor som riksdagens (de allmänna råden inklu
derade) tydde på en viktig principiell och praktisk företeelse, nämligen en viss 
typ av maktförskjutning från statens centrala institutioner till de statliga myn
digheterna. De ovan gjorda påpekandena om strävandena att minska stats
kontrollen över kommunerna bidrog ytterligare till en viss maktförskjutning. 
Man kan alltså konstatera en viss försvagning av den centrala statsmakten vad 
gällde dess viktigaste uttrycksmedel, nämligen normgivningen.

1.2.3 Rättssäkerhetsprincipen
Här nedan skall frågan om hur formell och materiell rättssäkerhet gestaltade 
sig i en målstyrd ramlag22 av det slag som 1980 års socialtjänstlag utgjorde 
söka besvaras. Vilken målrationalitet präglade regleringen om biståndet vid 
försörjningsbehov? Hur förhöll sig målen i socialtjänstlagen till de medel som 
lagen tillhandahöll? Vilken värdeplattform utgjorde grunden för tillämparen 
av reglerna om socialt skydd vid försörjningsbehov?

Begreppet målrationalitet tycks vara en tautologi, eftersom rationalitet van
ligtvis står för ett målinriktat mänskligt handlande. Rationalitet är en relation 
mellan måluppfyllelse och medelinsats. Relationen har skapats genom kunskap 
och eller eller erfarenhet. Relationen ses som något positivt. Rationalism som
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läran om mellanmänskligt förnuft har en speciell innebörd inom ramen för 
rättssystemet.231 välfärdsstaten aktualiseras nämligen en typ av konflikt, som 
är en mål-medelkonflikt. Hur skall de uppställda välfärdsmålen realiseras? Vil
ka hinder möter på vägen? Kan medlen i vissa lägen komma att bli betydelse
fullare än målen? Frågorna utmynnar i det problemkomplex vi nedan skall be
handla, nämligen om rättssäkerheten främst i betydelsen förutsebarhet låter sig 
förenas med de vaga och mångtydiga välfärdsmålen i socialtjänstlagen.

23. Det system av grundläggande normer som upprätthåller rättsystemet brukar kallas den 
juridiska rationaliteten. Den är i likhet med andra rationaliteter gruppbestämd och kan enkelt för
klaras som ett uttryck för gruppens förståelse av sitt förhållande till omvärlden. Den juridiska 
rationaliteten är alltså utvecklad av den juridiska professionen. Jfr vad S Strömholm skriver om 
rätten som samhällelig ordning och teknik, i Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 1981, s 143 ff.

24. C Henrichsen, Retsstaten - et begreppsanalytisk studie, 1991, s 273 och D Doublet - J F 
Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 409 f.

25. Se nedan avsnitt 1.2.4 om förvaltningen i rätts- och välfärdsstaten.

1970- och 80-talen kom att kännetecknas av den gradvisa utvecklingen av 
den offentliga verksamhet, vilken hade till syfte att tillförsäkra medborgarna 
sociala välfärdsrättigheter såsom socialt bistånd. Det var nu det skedde en vä
sentlig förändring av socialtjänsten. Statsmakten eller staten fick en annan 
funktion. Tyngdpunkten i den statliga verksamheten försköts från relativt enk
la ingrepp i den enskildes förhållanden till betydligt mer sammansatta ingrepp 
i samhällslivet. Det traditionella formella förvaltningsförfarandet ersattes av 
ett betydligt mer sammansatt agerande från myndigheternas sida, där myndig
hetsutövning blandades med serviceverksamhet (se 1.2.4). Men det mest cen
trala var att det ekonomiska biståndet inte enbart kom till stånd som en följd 
av samhällsproduktionen, utan att det tjänade självständiga offentliga väl- 
färdsändamål. Det som man i socialtjänstens välfärdsstat uppfattade som fri
het och autonomi täcktes inte i tillräcklig utsträckning in av de fri- och rättig
heter som utgjorde skydd mot en för långt gående offentlig myndighetsutöv
ning. Social trygghet och välfärdsrättigheter var något nytt och sågs som 
positiva grundförutsättningar för mänsklig frihet och värdighet. De individu
ella frihetsrättigheterna och då inte minst den privata egendomsrätten fick 
”konkurrens” av sociala rättigheter för den basala försörjningen baserade på 
offentliga förmåner såsom socialt bistånd. Välfärdsstaten hade påtagit sig an
svaret att garantera en skälig levnadsnivå.24 Men de etiska krav på förutsebar
het och kontrollerbarhet, som också hörde till välfärdsstaten, medförde att 
rätten skulle vara nedtecknad för att kunna förutses och kontrolleras. Den 
skrivna lagen skulle tillförsäkra att den enskilde fick den rätt till skälig lev
nadsnivå som tillkom vederbörande. Men samtidigt skulle den också förhin
dra villkorlighet i form av domarmanipulation med rätten. Dessa rättssäker- 
hetsgarantier var grundläggande krav på staten, om hur dess formella myndig
hetsutövning skulle ske. Hit hörde krav på sakbehandling, beslutsmotivering, 
ja på hela beslutsprocessen vid offentlig myndighetsutövning.25 Välfärdsstaten 
krävde rättsstaten för att kunna förverkligas.

Förutom en formell sida hade rättssäkerheten sålunda även en materiell si
da, som rörde de värden rätts- och välfärdsstaten byggde på rent substantiellt.
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I europeisk rättstradition användes ofta sådana begrepp som frihet, rättfärdig
het, rättvisa och likhet. De användes inte som tomma begrepp, utan de utgjor
de en substantiell värdeplattform. Begreppen var problematiska, eftersom de 
inte var de enda kriterierna för att kvalificera ett system som ett rättssystem. 
De var avhängiga av vilken värdemässig och social kontext som de skulle re
lateras till. De var begrepp som måste sättas i relation till omvärlden och en 
värdemåttstock på hur medborgarna i en rättsstat eller välfärdsstat menade, 
att statens fördelning av förmåner och bördor borde se ut och hur makten bor
de utövas.

Detta innebar att rättssäkerhet inte sågs som ett värde i sig. Kravet på rätts
säkerhet som ett kriterium på en rättsstats eller välfärdsstats struktur kunde 
inte kopplas loss från en värdering av de värden som rätten värnade om. Bernt 
och Doublet har beskrivit detta som att rättssäkerheten fungerar som en eva- 
lueringsnorm eller ett mål, mot vilket man försöker ”perfektionera” rätten. 
Den är en utvärderingsnorm som inte ställer precisa krav på rättsordningen 
men som anger riktningen och utgör en rättslig standard vid rättens utform
ning.26 Häri ligger rättssäkerhetsbegreppets processdynamik. ”Rettssikker- 
hetsbegrepet er et argumentativt redskap i den rettslige og samfunnsmessige 
debatt som i kraft av sin forventede posisjon i evalueringsgrunnlaget har tyng
de og gjennomslagskraft!”27

26. Se D Doublet och J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 449.
27. D Doublet och J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 449.
28. Jfr D Doublet och J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 450.

Rättssäkerheten ansågs kunna existera enbart inom ramen för ett rättssys
tem och enbart garantera rätten själv. Men kravet på rättssäkerhet var inte ett 
självständigt krav på rätten, utan ett krav på att rätten hade strukturer i form 
av ett välorganiserat rättstillämpningssystem, som garanterade att de värden 
som rätten knäsatte, också realiserades i de värdemått som man faktiskt an
vände sig av. När fattighjälpen utvecklades till rätt till socialhjälp och sedan 
till rätt till socialt bistånd, var den rättssäkerhet som den enskilde erhöll inte 
endast en rättssäkerhet utifrån kriterierna förutsebarhet och kontrollerbarhet 
utan en rättssäkerhet baserad på ökad social trygghet och på förbättrade rätts- 
säkerhetsgarantier, med vilkas hjälp denna värdeökning skulle slå igenom i 
den faktiska tillämpningen.28

Vilka substantiella värden mera exakt byggde socialtjänstlagen på? De vär
den jag vill undersöka är de som uttrycktes i närrätten under den aktuella tids
perioden. De uttrycktes som regel i målformuleringar av olika dignitet. Var det 
möjligt att skilja på totalmål och delmål inom närrätten? Ett totalmål var ofta 
så allmänt formulerat, att det gav mycket liten vägledning för beslut i den en
skilda situationen. Var det så också när det gällde de mål som präglade soci
altjänstlagen? Lagens första paragraf innehöll totalmålen. De beskrevs som de
mokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika villkor. Denna inledande 
bestämmelse markerade att lagen var mer än en lag om fördelning av materi-
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ella förmåner.29 Till det yttre liknade bestämmelsen naturrättsliga ändamåls- 
bestämningar i syfte att realisera rättviseprinciper eller principerna bakom den 
franska revolutionen om frihet, jämlikhet och broderskap.

29. Det torde råda stor uppslutning omkring denna typ av deklaration. S-E Liedman uttrycker 
det så att även ”om det nya århundradets samhälle inte tycks genomsyras av dessa värden utan 
tvärtom människoliv ofta kränks, jämställdheten haltar och solidariteten är satt på undantag, är 
det inte många utöver några extremistgrupper som öppet skulle ifrågasätta vad som här prokla
meras" (uttalandet gällde värdena bakom skollagen), se Ett oändligt äventyr. Om människans 
kunskaper, 2002, s 338.

30. A Kjonstad, i A Kjonstad, J F Bernt, A Kjellevold och H Hove i Sosial trygghet og retts- 
sikkerhet, 2000, s 26.

31. D Doublet och J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 470.
32. Jfr B Wennergren, Förvaltningens fria skön, i Festskrift tillägnade Ole Westerberg, 1984, 

s 378-392.

Den norska Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 nr 81 inne
höll också generella överordnade regler. I dess inledande paragraf stadgades 
att ändamålet med lagen var att främja ekonomisk och social trygghet, att för
bättra levnadsvillkoren för de sämst ställda, bidra till ökad likvärdighet och 
likställighet och förebygga sociala problem. Dessa syften berörde samhället i 
stort. I jämförelse med målformuleringarna i den svenska lagens inledningspa
ragraf kan konstateras att konkretiseringsgraden dock var betydligt högre. 
Den norska bestämmelsen kallades för en allmän grundlag för hela den norska 
välfärdsstaten.30

I den norska doktrinen gjordes gällande att de nämnda målen i Lov om so
siale tjenester inte var mål i sig själva.31 De omtalade endast att rättstillämpa- 
ren skulle ha dessa mål i åtanke, då hon eller han tillämpade lagen. I den svens
ka lagen var demokrati, solidaritet och människors självbestämmanderätt och 
integritet inte heller mål i sig själva, utan de skulle användas som en innehålls
lig påverkan vid tillämpningen av lagen. De aktuella målen, målen i sig, för att 
förverkliga intentionerna i lagen fick betraktas som delmål. De mål i sig som 
bestämmelsen lyfte fram var att skapa ekonomisk och social trygghet i den en
skilda situationen, att skapa jämlikhet i levnadsvillkor för enskilda människor 
eller grupper av människor och att få dessa att aktivt deltaga i samhällslivet. 
De allmänna målformuleringarna som inte fungerade som mål i sig kan upp
fattas som totalmål.

Om nu demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet på lika villkor kunde 
uppfattas som totalmålen för socialtjänstlagen, kännetecknades de av dels 
mångtydighet och vaghet, dels en hög abstraktionsnivå. Så allmänt formulera
de mål torde ha gett föga vägledning i den konkreta situationen om huruvida 
socialt bistånd skulle utgå. Det är svårt att tänka sig situationer där social
nämnder eller förvaltningsdomstolar på allvar skulle känt behov av att disku
tera mål på denna abstraktionsnivå. Relationen till dessa totalmål var knap
past heller skönjbar vid verkställighetsbeslut på socialnämndsstadiet. Men dy
lika målstyrda beslutsprocesser skedde inte i lufttomma rum utan var 
underkastade samma samhälleliga krav och anspråk som de normstyrda.32 
Detta gällde inte minst i ett samhälle där gränserna mellan å ena sidan politis-
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ka värderingar och å andra sidan mer eller mindre renodlat ekonomiska, tek
niska eller juridiska blivit allt otydligare eller snarare alltmer likartade.33 Vi
dare talade själva beslutsprocessen för att det inte gick att upprätthålla någon 
skillnad mellan det målrationella och det normrationella beslutsfattandet, där
för att man i båda fallen allt oftare började använda beslutsmodeller, som var 
kännetecknande för den politiska demokratin, dvs med korporativa inslag. 
Det målrationella handlandet kom därför att i stor utsträckning sammanfalla 
med det rutinmässiga normbundna handlande, som var kännetecknande för 
traditionell offentlig verksamhet.34

33. Se S Strömholm, Historiskt och aktuellt. Studier i allmän rättslära, 1987, s 304.
34. Se S Strömholm, Historiskt och aktuellt. Studier i allmän rättslära, 1987, s 305.
35. Som framhållits i avdelning I sammanföll i hög grad normernas mål- och medelkaraktär 

i rättsstaten. Att rättssäkerheten inte generellt får anses ha trätts för nära framkommer i doktri
nen; se F Sterzel, Författning i utveckling, 1998, s 60 ff och 128 f. Se även O Peterson, Rättsstaten, 
1996, s 89.

Den slutsats som jag drar är att ramlagstiftningen i sig med sitt målrationel
la beslutsfattande inte är så olikt det normstyrda beslutsfattandet, så att av det 
skälet det rättsstatliga rättssäkerhetskravet inte skulle gå att uppfylla inom 
ramlagstiftningen.35

I avsnitt 1.2.2 ovan har diskuterats hur kravet på legalitet i rätts- och väl
färdsstaten tillgodosågs inom en ramlagstiftning, då en del av det sakliga inne
hållet tillskapades av domstolar och förvaltningsmyndigheter. Frågan är nu om 
rättstillämpningen har medfört att ”den använda lagen” var en lag som upp
fyllde kraven på formell och materiell rättssäkerhet. I avdelning II avsnitt 2.2.3.2 
drogs vissa slutsatser om regeringsrättens rättstillämpning. Den var extensiv, 
sedd i biståndstagarens perspektiv. Domstolen öppnade upp för ett vidsträckt 
användande av förvaltningsbesvär, vilket ledde till att de centrala rekvisiten i 
biståndsparagrafen penetrerades i ett stort antal rättsfall. Tveklöst bidrog dom
stolen till att mångtydigheten och vagheten i rekvisiten blev mindre. Likaledes 
medförde domstolens tillämpning av lagen att möjligheterna att i efterhand kon
trollera huruvida beslutet stod i överensstämmelse med (den använda) lagen 
var rimligt goda. Jag skall nedan undersöka den värdeplattform som utgjorde 
grunden för tillämparen av reglerna om socialt skydd vid försörjningsbehov.

Den värdeplattform som frihetsbegreppet utgjorde i den rättsstatliga ideo
login var i välfärdsstaten inte endast en plattform som genererade negativ fri
het utan även en positiv frihet. Som ovan framhållits kännetecknades det väl
färdsstatliga rättssäkerhetsbegreppet av denna positiva frihet. Välfärdsstaten 
påtog sig ett ansvar för medborgaren, vilket visserligen såg olika ut i olika väs
terländska länder men som ändå gav ett visst minimiskydd vid inträffandet av 
olika sociala risker, om vilka man fattat politiska beslut att dessa var välfärds
statens ansvar. Förväntningar från medborgarens sida i den konkreta rätts- 
tillämpningssituationen om att verkligen erhålla denna trygghet torde många 
gånger vara betydligt större än förväntningarna på en formell rättssäkerhet, då 
ett dylikt materiellt trygghetsspörsmål skulle prövas av en statlig myndighet, 
kommunal nämnd eller av domstol. I välfärdsstaten hade det skett en övergång
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från en negativ frihet till en positiv frihet i den bemärkelsen att det centrala 
var, om medborgarna kunde leva ett liv som rent faktiskt gav frihet och möj
lighet till ett meningsfullt liv. Formell rättssäkerhet och formell likhet var vis
serligen viktiga värden, men de måste vägas samman med andra etiska värden 
och andra rättviseprinciper. Det resultat som denna avvägning gav var mate
riell rättssäkerhet.36 Men om avvägningen inte gjordes på ett acceptabelt sätt, 
kunde det leda till att den formella rättssäkerheten i form av förutsebarhet av
seende en viss lagstiftning var mycket god, samtidigt som tillämpningen av re
geln ledde till orättvisa resultat och därför var oetisk.

36. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 95.
37. Se D Doublet och J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 453.
38. Se C Henrichsen, Retsstaten - et begreppsanalytisk studie, 1991, s 274.

Men välfärdsstaten kännetecknades också av en omfattande differentiering 
som i mångt och mycket rörde medborgarnas möjligheter att fullt ut kunna 
fungera på alla nivåer i denna, något som också framgick i tillämpningen av 
lagen. Detta krävde den enskilda individens autonomi. Det sociala biståndet 
var en hjälp till självhjälp och byggde på biståndstagarens autonomi och själv
bestämmande. Detta hade, som framgått ovan, lyfts fram i sådan omfattning, 
att kritiska röster höjts om att reglerna kunde få negativa följder. Men mot
satsen torde ändå ha varit det vanligaste, nämligen att den enskildes självstän
dighet hotades av bristande stöd och skydd från det offentligas sida. Skillnaden 
mellan det negativa och det positiva frihetsbegreppet framträdde i en dylik kon
text mycket tydligt. Medan friheten i det förra fallet bestod i skydd mot ingrepp 
av staten, var det i det senare fallet fråga om ett skydd och ett stöd av staten.

Det frihetsbegrepp som i den faktiska tillämpningen låg till grund för väl
färdsstatens sociala tjänster byggde alltså på medborgarnas autonomi och in
tegritet. En frihet som inte skapade autonomi för den enskilde och inte respek
terade den enskildes integritet var ingen frihet som passade in i den välfärds
statliga ideologin. Ett frihetsbegrepp som innebar att den enskilda individen 
lämnades i total frihet att antingen lyckas eller gå under, stärkte inte vederbö- 
randes självbestämmande och självkänsla. Den enskildes frihet måste fungera 
i samhället och det gjorde den endast om staten byggde sina sociala skyddsåt
gärder på mellanmänsklig respekt och hänsynsfullhet. Detta har uppfattats 
som ett funktionellt närmande till frihetsbegreppet och det överordnade rätts- 
säkerhetsbegreppet har kallats funktionellt.37 Rättspolitiskt ledde detta till att 
ett omsorgskriterium kom att ingå i det materiella rättssäkerhetsbegreppet. I 
dansk rätt har man talat om ”hensynsfuldhed”.38

Avslutningsvis kan framhållas att de rättsliga överväganden som låg till 
grund för det sociala biståndet och den professionella standard som olika of
fentliga myndigheter och organ måste upprätthålla för att medborgarna på ett 
rättssäkert sätt skulle få tillgång till detta fick allt mer vika för ekonomiska 
överväganden i ökande omfattning. Ekonomin blev ett nyckelinstrument i 
handhavandet av offentlig verksamhet. Under 1950-, 60- och 70-talen, då den 
ekonomiska tillväxten kraftigt ökade, hade dylika överväganden inte för-
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märkts, men under 1980-talet och sedan under 1990-talet (se nedan), då ned
skärningar i den offentliga sektorn blev legio, blev rättssäkerheten utsatt för 
den yttre påverkan som begränsade ekonomiska tillgångar utgjorde. Principi
ellt var detta ett problem som låg utanför rättssäkerhetsbegreppet, men i prak
tiken kom det att påverka detta och då som ett rättsosäkerhetsproblem. Om
fattningen av och gränserna för rättssäkerheten kunde i vissa lägen vara okla
ra, t ex rättssäkerhetsgarantiernas omfattning. Den ekonomiska verkligheten 
gjorde frågan om rättssäkerhet komplicerad och avslutningsvis kan konstate
ras, att det alltid är fråga om mer än att ”perfektionera” begreppet inom en 
viss historisk-samhällelig kontext.

Även följande avsnitt (1.2.4) kommer att behandla rättssäkerheten, nämli
gen rättssäkerheten i förvaltningen av socialtjänsten.

1.2.4 Förvaltningen i rätts- och välfärdsstaten
I början av perioden 1970-1990 inträffade ett flertal händelser av stor bety
delse för förvaltningsregleringen och förfarandeorganisationen under denna 
tid. 1971 års förvaltningslag trädde i kraft. Det gjorde också 1971 års förvalt- 
ningsprocesslag. År 1971 skedde även omfattande reformer vad gällde organi
sationen av förvaltningsrättsskipningen. En förstärkt kammarrättsorganisa- 
tion hade att vid överprövning svara för materiellt riktiga avgöranden, medan 
regeringsrätten kom att bli en renodlad prejudikatinstans. Förvaltningsrätts
skipningen på länsnivå kom att handhas av nybildade länsrätter.

Huvudsyftet med denna omfattande rättsliga reglering och organisation var 
att främja den enskilda individens rättssäkerhet. Enkla och tydliga förfarande
regler ansågs vara en viktig bas för de s k rättssäkerhetsgarantierna. En god 
sakbehandling, insyn, kommunikation, allmänna handlingars offentlighet och 
möjligheter till överprövning var exempel på dylika formella rättssäkerhetsga- 
rantier. Genom dessa garantier förverkligades rättsstaten. De utgjordes ofta av 
procedurregler, som innefattade handlingsregler av olika slag och som hade in
stitutioner som adressater. Det var rättsstatens uppgift att försöka skapa de 
metoder, som var bäst ägnade att förverkliga de rättsstatliga idéerna.

Vid förvaltningslagens och förvaltningsprocesslagens tillkomst hade den 
offentliga verksamheten pga 1950- och 60-talens omfattande tillväxt blivit 
både gigantisk och komplex. Staten gjorde vissa försök att komma till rätta 
med krånglet och byråkratin. Ett sätt var att arbeta för ökad decentralisering. 
Det var dock ingen lätt situation för lagstiftaren att hitta välfungerande meto
der att förverkliga rättsstatens krav på klarhet och stringens i förvaltningen. 
Rättsstaten kan hotas om man bevarar dess metoder likaväl som den kan ho
tas om man modifierar dem.39

Kan man säga att de rättsstatliga idéerna förverkligades i förvaltningen av 
områdena för social trygghet och försörjningsbehov under de nämnda decen
nierna?

39. O Petersson, Rättsstaten, 1996, s 12.
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Tyngdpunkten i 1971 års reform låg på rättsskipningens område genom 
skapandet av en förvaItningsprocesslag och genom en organisation bestående 
av tre domstolsnivåer ovanför den första beslutande nivån, nämligen social
nämnderna i kommunerna. Förfarandet därstädes var mycket knapphändigt 
reglerat i förvaltningslagen. Även den var dock merendels inriktad på förvalt- 
ningsrättsskipning. De flesta ärenden kom inte längre än till de politiskt sam
mansatta socialnämnderna, varför det var viktigt att här fanns regler och me
toder som kunde garantera rättssäkerheten. De förfaranderegler som fanns i 
förvaltningslagen var tillsammans med handläggningsreglerna i socialtjänstla
gen de regelsystem som skulle skapa formell trygghet i rätts- och välfärdssta
ten.

Kommunerna hade det yttersta ansvaret för socialtjänsten inom sitt områ
de. Att ha en specifik social nämnd för fullgörandet av kommunens bistånds- 
uppgifter ansågs nödvändigt för att förverkliga helhetssynen. Nämnden hade 
att i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet samt beakta allas likhet 
inför lagen. Likhetsprincipen och objektivitetsprincipen var som ovan fram
hållits två grundläggande rättsstatliga principer. Viss garanti för att dessa prin
ciper iakttogs fanns i form av överklagandemöjligheten och i JO:s prövning. 
Risken för en ojämlik och skiftande tillämpning var generellt sett stor, efter
som socialnämnderna hade att tillämpa en ramlag innehållande allmänt for
mulerade målregler. Risken blev inte mindre av att socialtjänstlagens ram- 
lagskaraktär var ett tillmötesgående av kommunernas krav på ökat självbe
stämmande. Ramlagar och decentralisering ansågs höra ihop. Undersökningar 
visade att det fanns viss anledning att kritisera bristen på likformighet i hand
läggningen av det sociala biståndet mellan olika socialnämnder och olika 
handläggare,40 samtidigt som man framhöll att denna brist inte var större än 
inom andra rättsområden.

40. H Esping, Ramlagar i förvaltningspolitiken, 1994; se även F Sterzel, Ramlagarna: nytt 
och gammalt, i Festskrift till Jacob W Sundberg, 1993.

41. Socialstyrelsens allmänna råd 1983:5 s 24.

Ramlagskaraktären medförde att det var av än större vikt att rättssäker- 
hetsgarantierna fungerade effektivt. En tillförlitlig utredning var därför A och 
O, när socialnämnderna skulle fatta sina avgöranden. Socialnämnden var som 
en följd av kommunens yttersta ansvar skyldig att utreda, om det blev känt att 
någon kunde vara i behov av stöd och hjälp och hur behovet skulle kunna av
hjälpas. Utredningen skulle inledas utan dröjsmål, genomföras skyndsamt och 
leda till beslut i rimlig tid.41 Dokumentation av utredningens både materiella 
och formella sidor måste ske. Muntliga uppgifter måste antecknas skriftligen 
och en akt i ärendet läggas upp. En längre gående kommunikationsskyldighet 
än den i förvaltningslagen gällde. Vidare fanns vid socialnämndens myndig
hetsutövning regler om partinsyn, uppgiftslämnande och beslutsmotivering. 
Ur rättssäkerhetssynpunkt var det viktigt att skälen klargjordes för den enskil
de, så att möjlighet gavs att kontrollera att beslutet inte grundade sig på god
tycke men också för att undvika onödiga överklaganden.
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Sammantaget torde förfarandereglerna i socialtjänstlagen och förvalt
ningslagen generellt få anses vara tillfyllest för att rättsstatsidéerna skulle kun
na förverkligas. Att rättssäkerheten i enskilda fall inte alltid var tillgodosedd 
var givetvis en icke eftertraktansvärd utveckling, men som framkommit ovan 
visade utförda undersökningar att rättssäkerheten inte var iögonfallande säm
re på detta område än på andra.42

42. Se ovan not 35.
43. Se R Lavin, Domstolar och myndigheter, 1971, s 37 och s 79 ff.

Ytterligare en fråga som rörde hanteringen av socialtjänstlagen skall resas, 
nämligen i vad mån förskjutningen av tyngdpunkten från staten till kommu
nerna påverkade rättssäkerheten. Decentralisering var ett viktigt motiv i 1970- 
och 80-talens förvaltningspolitik. När det gällde socialtjänsten var denna ing
en ny uppgift för kommunerna. Decentraliseringen till kommunala organ hade 
som regel motiverats med en önskan om att verksamheten skulle kunna anpas
sas efter lokala förutsättningar. I stället för att följa centralt bestämda detalj
regler skulle kommunala organ och tjänstemän kunna ta hänsyn till speciella 
förutsättningar i det enskilda fallet. I detta låg moment av skönsmässighet, nå
got som klart stred mot rättssäkerhetstanken. Att ha enhetliga regler i hela lan
det var grunden för likformighet, objektivitet och saklighet som i sin tur med
förde förutsebarhet och kontrollerbarhet. I så måtto var kommunernas hand- 
havande av de nationella biståndsreglerna något av en paradox, som i sig bar 
på ett ”explosivt” element. Det kommunala självstyret och de nationella reg
lernas krav på en likformighet kunde fungera tillsammans utan större gnissel 
i ekonomiskt goda tider, men om så inte var fallet var förutsättningarna härför 
betydligt sämre. Detta har jag framhållit i avdelning IV.

Spänningen mellan staten och kommunerna framkom även i förvaltnings- 
rättsskipningen. Staten utgick som framhållits flera gånger från att den enskil
de måste tillförsäkras en så långtgående rättssäkerhet som möjligt, varför so
cialnämndernas beslut i biståndsfrågor ansågs böra överprövas medelst för- 
valtningsbesvär. Kommunerna däremot argumenterade för kommunalbesvär i 
syfte att åstadkomma en så långtgående självstyrelse som möjligt. Genom till
komsten av detaljerade förfaranderegler för domstolsprocessen i förvaltnings- 
processlagen och genom en domstolsorganisation bestående av tre instanser 
blev dock dessa viktiga rättsstatliga intressen tillvaratagna. Förfaranderegler
na hade under sin trettioåriga tillkomsthistoria mer eller mindre haft fokus på 
besvärssituationen, medan myndighets- och nämndhanteringen fått stå tillba
ka vad gällde enhetlighet och klarhet i regelsystemet. I början av 1970-talet 
hade i den juridiska doktrinen gjorts gällande att skillnaderna i förfarandehan
teringen inte var särskilt stora mellan förvaltningsdomstolar och förvaltnings
myndigheter.43 Under 1970-talet konsoliderades dock förfarandet hos dom
stolarna, så att de för en domstolsprocess utmärkande rättssäkerhetsgarantier- 
na fick en mer klar och entydig innebörd. Detta gällde framför allt sak
behandlingen, officialprövningen och beslutsmotiveringen.
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1.2.5 Rättvise- och rättighetsprinciperna

1.2.5.1 Inledning
Som ovan framkommit var ett av socialtjänstlagens totalmål jämlikhet mellan 
människor. Lagens syfte var att sträva mot detta mål. Det skulle sålunda vara 
vägledande vid tillämpningen av lagen. Denna strävan var dock inte unik för 
socialtjänstlagen utan den skulle känneteckna all rättstillämpning. Detta fram
går av regeringsformen 1:9.

Likhetsprincipen är ett fundamentalt element i rättsstatsideologin. Denna 
princip emanerar från den sokratiska traditionen att moralen är oavhängig av 
tid och samhälle till skillnad från den sofistiska ståndpunkten att moralen är 
relativ och avhängig av tid och samhälle. Men när vi i Sverige talar om att la
gen är lika för alla och skall tillämpas likformigt menar vi att så är fallet inom 
svensk jurisdiktion, dvs inom det område där svensk rätt gäller. I det följande 
kommer jag först att diskutera den rättsliga likhetsprincipens förhållande till 
moraliska och politiska värdesystem och rättviseuppfattningar generellt sett. 
Därefter skall den svenska socialtjänstlagens 6 § diskuteras utifrån några cen
trala rättviseprinciper. Avsnittet kommer att avslutas med en diskussion om 
innebörden av 6 § såsom en legal rättighet och dess förhållande till regerings
formen 1:2 och 2 kap.

1.2.5.2 Den rättsliga likhetsprincipens förhållande till 
moraliska och politiska värdesystem

Om nu rätten innehåller ett likhetskrav, uppkommer frågan hur detta krav och 
de handlingar som är kopplade till detta förhåller sig till en moralisk likhets
regel. Är moralen allmängiltig såsom rätten är allmängiltig (inom sitt j urisdik- 
tionsområde)? Frågan kan också formuleras med utgångspunkt i vilket av de 
båda systemen, det rättsliga eller moraliska systemet, som har företräde före 
det andra. Att besvara denna fråga låter sig inte göras så enkelt. Det svenska 
samhället under den ifrågavarande tidsperioden var ett samhälle med en ut
präglat pluralistisk moraluppfattning. Få likheter fanns med de homogena 
medeltida europeiska staterna, i vilka både rätten och moralen var baserade 
på kristendomens värdemönster. Rätten och moralen var i de flesta fall jäm
förliga, men i de fall motsättningar dem emellan uppkom, kunde moralen an
vändas som utvärderingsgrund för rätten. Rättskällemässigt uttryckte man det 
så att naturrätten som var härledd från moraliska normer var överordnad den 
positiva rätten. Vad som följde av naturrätten var inte endast moraliskt riktigt 
utan följaktligen även rättsligt riktigt.

När man gjorde gällande rättens företräde framför moralen utgick man 
från den statsrättsliga grund, som byggde på uppfattningen att de samhälleli
ga institutioner som skapade rätten, fungerade i överensstämmelse med de 
rättsstatliga principerna om de basala människorättigheterna såsom yttrande
frihet, församlingsfrihet och om de materiella och formella rättssäkerhetsga-
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rantierna. Dessa friheter och garantier jämte kontrollerbarheten av dem fram
stod som den moderna rättsstatens värdegrund (se ovan 1.2.3). Dessa sam
hällsintressen uttryckte sådana allmängiltiga värden som det inte var någon 
diskussion om. Det var däremot en omstridd fråga om rätten skulle vara 
värdeneutral, så att den inte gav uttryck för en viss bestämd samhällssyn eller 
försvarade vissa bestämda samhällsintressen.44 Att svensk rätt generellt sett 
uttryckte värderingar och värden som genomsyrade det svenska samhällslivet 
var dock allmänt erkänt. Men dessa värderingar och värden var av en annan 
karaktär än de allmängiltiga värden som avspeglade sig i de medborgerliga 
fri- och rättigheterna. Dessa hade fått en sådan status att de i likhet med vad 
som var fallet i många andra länder hade kommit att ingå i själva basen för 
det rättsstatliga byggandet. De gav även uttryck för maktdelning i så måtto 
att lagstyret (envåldshärskaren eller folksuveräniteten) inte fick inkräkta på 
dessa rättigheter.

44. Se exempelvis marxistisk jurisprudens, kvinnorätten och ”kritisk juridik”, där den dog
matiska och rättspolitiska strategin har varit att få rätten att utgå från de bestämda värden som 
dessa rättsliga företeelser företräder; se D Doublet och J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, 
s 415.

45. Se A Ross, Om ret og retfærdighet, 1971.

Den roll politiken spelade hade förändrats, vilket å ena sidan historiskt 
återspeglades i den liberala staten på 1700- och 1800-talen och å andra sidan 
den moderna staten under senare delen av 1900-talet. I den senare var moralen 
ett politiskt åliggande i det att det ålåg politikerna att göra de aktuella värde
valen utifrån accepterade rättviseöverväganden. Genom politiska processer 
kom man fram till vilka värden rättssystemet skulle bygga på. Rätten gav ut
tryck för politikernas värdeval och politikernas syn på likhetsprincipen och det 
ålåg juristerna att enbart uttolka och utfylla denna inom ramen för de gjorda 
värdevalen. Detta uppfattades som rättens objektivitet och värdeneutralitet. 
Rätten var inte neutral i den bemärkelsen att den inte stod på en värdegrund. 
Synen på rätten som den positiva rätten hade präglat svenskt rättstänkande 
under 1950- och 60-talen och även under 1970-talet. Den krävde som en för
utsättning en substantiell rättsuppfattning, enligt vilken rättstillämpningen 
bara var ett eko av de val som lagstiftaren hade företagit.45

När man utgick från rätten som den använda rätten, den rätt som fungera
de i faktisk tillämpning, innebar inte detta, att man tog avstånd från likhets
principen i lagstiftningen. Gjorde man det, skulle man förneka rättsstaten. Den 
substantiella rättsuppfattningen gav uttryck för tanken, att det låg ett politiskt 
beslut till grund för utformningen av rättvisan i rätten och att rättstillämpning
en i hög grad hämtade sin legitimitet från denna. Med ett substantiellt synsätt 
blev rätten kontrollerbar i den meningen att, om man hade hand om den lag
stiftande processen, man också hade hand om rättsutvecklingen. Detta gav po
litiken ett värderingsförsprång i förhållande till rätten. Politikerna kunde an
vända rätten som ett medel att påverka samhällsutvecklingen eller motverka 
oönskade effekter. Hade man däremot en funktionell rättsförståelse, möjlig
gjorde den hänsynstagande till olika samhälleliga värden inom ramen för det
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rättsliga argumenterandet. Båda synsätten var i och för sig möjliga att kombi
nera.46

46. Se D Doublet-J F Bernt, Retten og vitenskapen, 1993, s 423.
47. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 410.
48. J Rawls, A Theory of Justice, 1971, s 20 och 302 f.
49. Se R Nozick, Anarchy, State and Utopia, 1974, s 174 ff.
50. J Rawls, A Theory of Justice, 1971, s 3.
51. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 409.

Jag lämnar nu det politiska värdesystemet för att beakta det moraliska vär
desystemet genom att göra några korta anmärkningar om några centrala rätt
viseprinciper som diskuterades under 1970- och 1980-talen. Det är centralt 
för en rättviseteori att den går att acceptera. För att så skall kunna ske krävs 
att den är förankrad i välkända och såsom grundläggande uppfattade princi
per, gärna med en längre historisk bakgrund. Rättvisa uttrycker ett förhåll
ningssätt människor emellan genom att det som andra moralbegrepp förutsät
ter att individer är individer p g a det faktum att tillvaron befolkas av andra 
individer.

Rättviseläror kan klassificeras på olika sätt.47 Definitionen av rättvisebe
greppet, generella teorier om vad som var rättvist och principer som borde sty
ra ett rättvist samhälle utvecklades i olika filosofiska diskurser. En sådan rörde 
jämlikhet mellan människor i betydelsen av att det lika skulle behandlas lika, 
en rättviseprincip till vilken ofta hänvisats ovan. Olika materiella principer 
hade härletts ur denna formella rättviseprincip, såsom principen om distribu
tiv rättvisa. Andra principer rörde skydd av de sämst ställda. Den mest kända 
av dessa var John Rawls rättviselära som behandlade den rättvisa samhällsor
ganisationen. Den offentliga makten skulle användas för att framtvinga en viss 
omfördelning av materiella värden. De ”rika” skulle sörja för de sämst ställda. 
Omsorgen om de sämst ställda var teorins viktigaste tanke.48 Robert Nozicks 
rättviselära däremot innebar en kritik både av Rawls teorier och av teorierna 
om distributiv rättvisa. Han menade att dessa förbisåg att många saker redan 
fanns från början och var knutna till bestämda personer. Hans syn på rättvisa 
byggde på historiskt välförvärvade rätttigheter.49

Både Rawls och Nozicks rättviseteorier var pluralistiska teorier. Det inne
bär att de använde partiella rättvisebegrepp som relaterades till ett visst eller 
vissa handlingsmotiv. Frågan är då om de fördelningsprinciper som de anförde 
för att lösa konflikter som var knutna till den rättsliga fördelningen av välfär
den är möjliga att acceptera och om man kan säga att så har gjorts i den rätts
liga normeringen av den svenska välfärdspolitiken.

Rättvisa uppfattades enligt Rawls som ett centralt etiskt värde, ja ibland 
som det högsta värdet.50 Samhällsnyttan var underordnad rättvisan. Det var 
etikens mål att främja rättvisan och skydda varje individs rättigheter.51 Kopp
lingen mellan rättvisa och rättigheter fanns redan i romersk rätt i maximen 
suum cuique tribuere. Rättvisa innebar ett utskiljande av det som var ens eget 
(suum) från det som tillhörde andra (suum cuique tribuere). Vad som skulle 
anses vara en persons suum preciserades av rättigheterna i etisk mening. En in-
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divids suum var dennes liv, kropp, handlingsfrihet, åsikter, goda rykte, pro
dukter av arbete.52

52. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 409.
53. J S Mill, Om friheten, 1995.
54. Se R Nozick, Anarchy State and Utopia, 1974, s 26 ff, 151 och 276 ff.

Rawls utgick från en tänkt avtalssituation. Avtalsparter var ett antal ratio
nella individer som bakom en "okunnighetsslöja” hade enats om principen att 
det rätta gick före det goda. Individen i fråga kände inte till vad som skulle 
komma att hända i framtiden och vilka positioner de skulle komma att inta. 
Detta innebar att ett jämviktsläge rådde, som kunde uppfattas som ”över
tänkt”, vilket i sin tur ledde till att individerna blev föranlåtna att välja två 
rättviseprinciper att hålla sig till, nämligen rättighetsprincipen och differens
principen. Den förra var helt oberoende av sociala och ekonomiska olikheter, 
medan den senare tog hänsyn till dylika. Enligt den förra hade alla oberoende 
av social bakgrund m m grundläggande civila fri- och rättigheter, medan enligt 
den senare en olikhet kunde vara rättvis, om den var till gagn för den som hade 
det sämst ställt. Den sämst ställdas situation skulle maximeras, vilket innebar 
ett avståndstagande från utilitaristerna som menade att det var summan som 
skulle maximeras. John Stuart Mill hade framhållit att den mänskliga naturen 
strävade efter att få den största möjliga njutningen och att undvika den största 
möjliga smärtan. För att uppnå detta måste individen erhålla största möjliga 
frihet.53 En dylik maximering av det goda i form av välfärd var samtidigt det 
rätta. Till skillnad från Rawls teori ansåg utilitaristerna dock att det goda kom 
före det rätta. Maximering av det goda var den enda princip på vilken moralen 
grundades enligt dem. Utilitarismen är således en monistisk rättviseprincip.

Rawls två nämnda principer sågs som en modifikation av Kants kontrakts- 
teori, dvs de innebar moralprinciper som utgjorde grunden för människors ra
tionella val. Denna kontraktsteori har tvivelsutan kommit att ligga till grund 
för att den offentliga verksamheten fått en omfattande fördelningspolitisk in
riktning i syfte att sörja för den som hade det sämst ställt. Men åtskillig offent
lig verksamhet har också kännetecknats av utilitaristisk rättviseteori innefat
tande en ökning av den generella välfärden.

Utgångspunkten för Nozick var att alla individer är olika. Den enskilda in
dividen har enbart rättigheter som är relaterade till henne eller honom själv. 
Nozick delade inte den uppfattning på vilken välfärdsstaten vilade, nämligen 
att kollektivet äger nyttigheter, som kan fördelas bland de enskilda individerna 
i kollektivet. Enligt Nozick kunde omfördelning aldrig tillåtas i annat syfte än 
att återställa tidigare begångna orättvisa handlingar. Den individuella autono
min var grunden i Nozicks rättviseprincip, som bestod i att respektera indivi
dens frihet respektive individens egendom.54

”Frivilliga transaktioner är legitima medan ofrivilliga transaktioner är illegitima. En 
fördelning är rättvis när alla transaktioner skett och sker på frivillig basis och alla 
därmed innehar det de har rätt till. Hur en fördelning ser ut är helt ointressant för 
Nozick. Fördelningen kan vara skriande ojämlik men ändå vara rättvis i Nozicks 
ögon. Den relevanta frågan för Nozick är nämligen hur fördelningen har kommit
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till - om alla har rätt till sina innehav värderat gentemot frivillighetskriteriet. Det 
är, summa summarum, Nozicks rättighetsteori om rättvisa i fördelning.”55

55. J Reinikainen, Nedmonteringens store inspiratör. Libertarianen Robert Nozick ogillade 
välfärdsstaten, i Göteborgs-Posten, Kultur, 9 juni 2002, s 48.

56. R Nozick, Anarchy State and Utopia, 1974, s 276 ff. Se även J Reinikainen, Nedmonte
ringens store inspiratör. Libertarianen Robert Nozick ogillade välfärdsstaten, i Göteborgs-Posten, 
Kultur, 9 juni 2002, s 49.

57. N Simmonds, Juridiska principfrågor. Rättvisa, gällande rätt och rättigheter, 1988, s 35.
58. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 433.

Frihetens motsats tvånget fick en mycket snäv utformning av Nozick. Det in
begrep endast handlande mellan individer, varför fattigdom, sjukdom, funk
tionshinder, arbetslöshet m m inte av Nozick uppfattades som något som ur 
rättvisesynvinkel borde korrigeras. Som framgått ovan krävde Rawls att effek
terna av dylika ojämlikheter avhjälptes. Nozick fann inget moraliskt proble
matiskt eller orättvist i detta. Så länge ekonomiska ojämlikheter uppkommit 
på frivillig väg, var de rättvisa. När välfärdsstaten ”beskattade” någon för ett 
”gott” ändamål, var detta orättvist. Statens enda legitima uppgift var att upp
rätthålla icke-tvång mellan människor. En stat, som inte utgjorde en dylik mi- 
nimalistisk stat, var en stat som beordrade tvångsarbete.56

1.2.5.3 Rättviseprinciper i socialtjänstlagen
Kan man göra gällande att rättigheten till socialt bistånd jämlikt 6 § i social
tjänstlagen gav uttryck för någon av de nu anförda rättviseprinciperna? Först 
måste konstateras att de flesta rättvise- och rättighetsläror präglas av indivi
dualism. Samhället analyseras utifrån sin minsta beståndsdel - individen. Bi
ståndsregeln däremot rörde samhällets förhållande till en gemenskapsrelate- 
rad individ. Simmonds framhöll att ”ingenting som kan betraktas som en per
son skulle kunna existera annat än i en omvärld av andra personer”.57 Etiska 
värden var förankrade i en bestämd gemenskap och för att få grepp om etiska 
problem måste man se samhället som en helhet.58

Rättvisa måste därför ses som ett av flera värden, som fick jämkas samman. 
Den kunde bestå av en etiskt god fördelning av vissa värden mellan olika mot
tagare, dvs en distributiv rättvisa, eller den rörde en etiskt god ömsesidighet 
och balans mellan parterna, dvs en kommutativ rättvisa. Det är givetvis omöj
ligt att i detalj definiera det etiskt goda som låg bakom biståndsbestämmelsen 
med de konkurrerande värden, mål och framgångsmått som karakteriserade 
de avvägningar lagstiftaren gjort. Man kan dock söka fastställa vilka etiska 
värden som har beaktats och, i den mån det går, de avvägningar som gjorts 
mellan olika värden och den prioritetsordning dem emellan som man ansett 
gälla. Eftersom 6 § måste tolkas i belysning av målsättningsbestämmelsen i 
1 §, som i sin tur byggde på regeringsformen 1:2 om sociala rättigheter, börjar 
jag med det sistnämnda stadgandet.

Bestämmelsens första stycke riktar sig till alla offentliga maktutövare. Stad
gandet reglerar hur utjämning mellan grupper och individer skall ske. Ut-
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gångspunkten är människors lika värde. Denna likhetsprincip kräver att de av
vägningar som måste till när det gäller olika gruppers intressen framstår som 
rimliga och rättvisa. Hur dessa avvägningar görs, kan skifta från tid till annan, 
vilka gruppintressen som upplevs som viktiga likaså och sist men inte minst 
vilka värderingar om rimlighet och rättvisa som präglar samhället vid en ak
tuell tidpunkt.

Principen om människors lika värde är exempel på en materiell rättvise
princip för värdefördelning, en princip om distributiv rättvisa. Den väsentliga 
kategori som är föremål för denna rättviseprincip omfattar alla individer som 
omfattas av det svenska rättssystemet. Principen innebär att varje individ skall 
behandlas likdant som varje annan individ.

I bestämmelsens första stycke talas också om den enskilda människans fri
het och värdighet. Även om bestämmelsen inte uttryckligen talar om att män
niskor har lika rätt till frihet och värdighet kan man utgå från att så är fallet.59

59. Undantag finns givetvis, exempelvis i form av olika slag av frihetsberövande.
60. Ytterligare ett likhetskrav finns i bestämmelsen, nämligen att kvinnor och män skall till

försäkras lika rättigheter. Varje kvinna skall behandlas likadant som varje man och vice versa 
lyder den materiella rättviseprincipen för värdefördelning i detta fall.

I det andra stycket stadgas om att den enskildes personliga, ekonomiska 
och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för all offentlig verksam
het. Detta gäller särskilt den enskildes rätt till arbete, bostad, utbildning, social 
omsorg, social trygghet och en god levnadsmiljö. Den enskilde rör alla enskil
da. Principen om allas likhet inför lagen gäller och den innebär detsamma som 
om likhetsprincipen uttryckligen hade kommit till användning. Varje individ 
skall behandlas likadant som varje annan individ på de nu nämnda områdena. 
Alla kommer ju inte att ha behov av värdena, eftersom somliga redan har upp
nått dem men i utgångsläget är alla lika och skall behandlas lika.60

Likhetsprincipen i målbestämmelsen i 1 § i socialtjänstlagen innebar en 
jämlikhet i levnadsvillkor baserad på demokratins och solidaritetens grund. 
Denna bestämmelse låg i sin tur till grund för 6 §, som inte uttryckligen refe
rerade till någon likhetsprincip. Vad menades med jämlikhet i levnadsvillkor? 
Eftersom alla individer inte hade eller har samma levnadsvillkor, kunde den 
distributiva rättvisan inte vara, att varje individ skulle behandlas likadant som 
varje annan individ. Hänvisningen till demokratins och solidaritetens grund 
gav ingen egentlig information om hur värdefördelningen skulle gå till. Vilken 
kategori skulle beröras av likhetsprincipen? Vilka faktorer skulle ligga till 
grund för den avvägning som måste till för att jämlikhetsregeln i bestämmelsen 
skulle kunna fylla en funktion? Låt oss gå till 6 §, som stadgade att den som 
hade ett behov som inte kunde tillgodoses på annat sätt skulle ha rätt till bi
stånd upp till skälig levnadsnivå. Den faktor som var av intresse i detta sam
manhang måste vara behov. Likhetsprincipen skulle då innebära att varje in
divid skulle behandlas likformigt i proportion till sina behov. Det betydde att 
rättstillämparen inte hade att beakta exempelvis individens arbetsprestationer 
som en självständig faktor, så att varje individ skulle behandlas i proportion 
till sina arbetsprestationer. Detsamma gällde exempelvis individens status eller
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personliga förtjänster. Status eller personliga förtjänster var inga faktorer eller 
egenskaper, som spelade någon roll eller tilläts spela någon roll i avvägnings- 
situationen. Men alla behov skulle inte tillfredsställas utan enbart behov, som 
inte nådde upp till en skälig levnadsnivå. Alla människor hade rätt att leva på 
en skälig levnadsnivå. Många levde långt över denna nivå, varför rättvisere
geln därför kom att gälla endast dem som levde under denna nivå. Dessa indi
vider skulle få sina behov tillfredsställda upp till denna nivå. De skulle behand
las i proportion till sina behov. Den som hade stora behov, innan hon eller han 
nådde upp till en skälig levnadsnivå skulle få dem tillgodosedda, medan den 
som låg strax under denna nivå hade mycket mindre behov men samma rätt 
att få dem tillgodosedda. Principen om distributiv rättvisa gällde.

Det som skulle fördelas rättvist kunde vara av de mest skiftande slag bero
ende på vars och ens individuella behov. Förutom ekonomiskt bistånd kunde 
det vara färdtjänst, barnomsorg osv. Gemensamt för de värden som skulle för
delas var att de betingade ett ekonomiskt värde. Kostnaderna härför täckte 
kommunerna genom kommunalskatten jämte de bidrag som staten bestod 
med, dvs pengar som staten erhållit i form av skatter. Samtliga i Sverige skatt
skyldiga individer bidrog i proportion till sin skatteförmåga till att vissa per
soner som levde under skälig levnadsnivå skulle få bistånd upp till denna nivå. 
Det som utbetalades var värden, i det här fallet skatter, som härrörde från ett 
(stort) antal individer och som skulle omfördelas. Den rättvisa det var fråga 
om här var korrigerande rättvisa.61 Enligt den fördelades det sociala biståndet 
inte alls lika utan i stället helt olika. Syftet var att göra människor mer jämlika. 
Skiftande politiska argument låg bakom denna korrigerande rättvisa, innefat
tande olika avvägningar mellan den individuella äganderätten och rätten att få 
behålla den egna egendomen å ena sidan och samhällets omsorg om den en
skilda individen och hennes eller hans otillfredsställda behov å andra sidan.

61. Å Gunnarsson, Skatterättvisa, 1995, s 73 ff.
62. Se H Eek, Socialrätt, 1954, s 60 f och 69 f.

1.2.5.4 Rättighetsprincipen
Rättviseregeln i 6 § i socialtjänstlagen, uttryckande en distributiv och korrige
rande rättvisa, var samtidigt en rättighetsregel. Ovan har kraven på en legal 
rättighet beskrivits som en legalitets-, en överprövnings- och en tillsynsfråga. 
Fanns ”rättigheten” angiven i lag, var den överprövningsbar, och stod det or
gan som handhade den under en statlig myndighetstillsyn, uppfattades den i 
doktrinen som en rättighet.62

Socialtjänstlagen 6 § riktade sig till den enskilde och gav denne en rätt till 
bistånd, om villkoren härför var uppfyllda. Språkligt och funktionellt fram
trädde rättigheten som en individuell rättighet. Den enskilde erhöll den efter 
en individuell behovsprövning. Men samtidigt var det svårt att kalla rätten till 
bistånd för en individuell rättighet av samma slag som exempelvis den indivi
duella äganderätten. Den enskilde erhöll sin rättighet såsom utgörande en del
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av ett kollektiv. Den legala rättighet som paragrafen gav uttryck åt hade sin 
grund i den distributiva rättviseprincip, att de som hade otillfredsställda behov 
skulle få socialt bistånd i proportion till dessa behov upp till skälig levnadsnivå 
och i den korrigerande rättvisan som byggde på ett gemenskapstänkande om 
att alla måste bidra till att vissa skulle få sina behov tillfredsställda. Den indi
viduella rätten var värdemässigt gemenskapsgrundad. Rätten till bistånd var 
individuell men hade en underliggande kollektiv (social) sida.63

63. I den basrättsliga analysen nedan poängteras den individuella rättvisa som bygger upp 
rättigheter till försörjningsstöd till skillnad från den kollektiva rättvisa som präglar socialförsäk- 
ringsrättigheterna.

64. Se G Petrén, Vägar för medborgarna att hävda sina rättigheter, 1983, s 13.

Som framgått i avdelning I utgjorde den centrala bestämmelsen i regerings
formen 1:2 endast ett målsättningsstadgande och var alltså inte rättsligt bin
dande. Spänningen mellan de sociala ”rättigheterna” i 1:2 och de medborger
liga fri- och rättigheterna i 2 kap i regeringsformen ”borde” ha varit ett fak
tum, eftersom de sistnämnda inte enbart var överprövningsbara utan även 
åtnjöt konstitutionellt skydd, medan de förstnämnda saknade bådadera. 1 
FN:s deklaration från 1950-talet hade dock de båda rättighetstypernas stora 
likhet och gemensamma värdegrund poängterats. FN-stadgans syfte med 
socialrättigheterna var utan tvekan att den enskilde skulle tillförsäkras ett lik
artat rättsligt skydd som gällde för de medborgerliga fri- och rättigheterna. 
När nu den svenska grundlagen gjorde en så stor åtskillnad mellan de båda 
rättighetsslagen kunde man befara att detta skulle leda till svårigheter i hand
läggningen och tillämpningen av bestämmelserna. Hur skulle skyddet fungera 
i praktiken i de båda fallen och hur skulle det utlösas?

Det naturliga vore att den som såg sina grundlagsskyddade rättigheter 
kränkta genom ett beslut eller en åtgärd av ett offentligt organ skulle kunna 
vända sig till en opartisk domstol för att få sin sak prövad. Domstolens avgö
rande blev då bindande för staten. I ett fullt utbyggt rättssystem skulle det även 
finnas möjligheter till att få ett förhandsbesked om grundlagsenligheten av en 
bestämmelse eller av en befarad åtgärd av ett offentligt organ. Vad gällde i 
svensk rätt om förhandsbesked och om domstols överprövning?

Någon generell möjlighet till dylika prövningar saknades i svensk rätt. Från 
politiskt håll var man starkt negativ till tanken på en svensk författningsdom
stol av någon art. Aversionen mot organ av detta slag hade sina rötter i fruktan 
att en författningsdomstol skulle komma att i visst hänseende vara överordnad 
folkrepresentationen. Så skulle bli fallet om en författningsdomstol utrustades 
med kompetens att ogiltigförklara beslut fattade även av riksdagen. En ord
ning av sådant slag var enligt den förhärskande uppfattningen oförenlig med 
folksuveränitetens princip, vilken bildade underlaget för 1974 års regerings
form. Ingen domstol skulle i något sammanhang ha en makt som tog över den 
makt folkets suveräna företrädare utövade.641 vissa speciella situationer fanns 
dock möjligheter att få förhandsbesked, t ex på skatterättens område.

I huvudsak var den enskilde hänvisad till efterhandskontroller. Utmärkan
de för det system som tillämpades under 1970- och 80-talen var att det genom-
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gående var den enskilde som stod risken för att hennes eller hans tolkning av 
grundlagen inte vann gehör hos den rättstillämpande myndigheten.65 Konse
kvensen blev att från grundlagssynvinkel tveksamma bestämmelser aldrig blev 
föremål för prövning och att någon praxis rörande tillämpningen av grundla
gen aldrig uppstod. Genom att rättighetsbestämmelserna i 2 kap sällan eller 
aldrig tillämpades, uppkom inte heller ett aktivt skydd för den enskilde. Följ
aktligen blev skillnaden mellan de sociala ”rättigheterna" i regeringsformen 
1:2 och de medborgerliga fri- och rättigheterna i 2 kap liten av den orsaken att 
ingen av bestämmelserna kom att praktiskt tillämpas, den förstnämnda inte 
alls och de sistnämnda endast i liten utsträckning. Detta stod inte i överens
stämmelse med rättsstatsideologin.

De sociala rättigheterna, i förevarande fall rätten till socialt bistånd, kom 
dock att få stor betydelse som legala rättigheter, utan att de uppfattades ha ett 
konstitutionellt skydd. Frågan om konstitutionellt stöd för de sociala rättighe
terna ställdes egentligen aldrig på sin spets under 1970- och 80-talen, men jag 
återkommer till den nedan, särskilt i avsnitt 2.3.2.

1.2.6 Maktdelningsprincipen
Den dömande makten utförd av fristående domstolar har alltsedan Montes
quieu presenterade sin maktdelningslära i L’esprit des lois ansetts vara det bä
rande elementet i strävan att binda den offentliga makten. Även om maktdel
ningsprincipen i sig var klar, har den praktiska tillämpningen av densamma 
skiftat och tveksamhet mot den har också förekommit. Detta gällde inte minst 
under den tidsperiod som nu är föremål för granskning. Maktdelningsstruktu- 
ren på det sociala biståndsområdet under denna tid såg ut så att staten delade 
sin makt med kommunerna och med domstolarna. Kommunerna ställde sig 
dock tveksamma till den utformning som maktdelningen kommit att få.

Kommunerna hade av tradition handhaft fattigvården och i och med 1956 
års socialhjälpslag kom socialhjälpen än tydligare att framstå som en kommu
nal angelägenhet. Staten hade dock i förarbetena uttalat att denna viktiga upp
gift borde ligga på nationell nivå, dvs den borde vara en statlig uppgift med 
statlig finansiering, men det kommunala motståndet häremot blev så starkt att 
departementschefen fann sig föranlåten att ”tills vidare” ge efter på denna 
punkt och låta kommunerna hantera socialhjälpen. Under 1970-talet då arbe
tet med socialtjänstlagen ägde rum hade frågan om socialtjänsten som en stat
lig uppgift genom de kommunreformer som ägt rum under åren dessförinnan 
blivit en politisk omöjlighet att ta upp. Den kommunala självstyrelsen hade 
blivit grundlagsfäst i 1974 års regeringsform. Den kommunala demokratin 
hade förstärkts genom 1977 års kommunallag. Indelningsreformerna hade lett 
till en mycket stark minskning av antalet kommuner och dessa hade erhållit 
bättre rustade förvaltningar och fler expertinriktade tjänstemän. Att frågan 
om socialhjälp alternativt socialt bistånd skulle handhas av andra organ än de

65. Se G Petrén, Vägar för medborgarna att hävda sina rättigheter, 1983, s 15.
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kommunala socialnämnderna togs över huvud aldrig upp till diskussion. Sta
ten hade avhänt sig en stor del av sin styrfunktion vad gällde medborgarnas 
försörjningsbehov och låtit denna i hög grad bli en kommunal uppgift. Men 
staten hade kvar lagstiftningsmakten på området och de grundläggande rekvi- 
siten för rätt till bistånd uppfattades som nationellt fastlagda med ett undan
tag, om vilket delade meningar rådde, nämligen innebörden och omfattningen 
av begreppet skälig levnadsnivå. Kommunerna menade att det låg inom den 
kommunala självstyrelsen att bestämma detta, medan staten menade, att även 
detta rekvisit måste bestämmas i ett nationellt perspektiv i syfte att förhindra 
en ojämlik tolkning och tillämpning. I rättighetsbegreppet låg att detta måste 
förstås i ett nationellt jurisdiktionsperspektiv (se ovan i denna avdelning av
snitt 1.2.5.4).

I förarbetena lämnades frågan över till domstolarna att lösa. Dessa kunde 
i nu aktuella maktkonstellation ses som det tredje maktcentret. Staten som i 
detta sammanhang representerades av riksdagen som den lagstiftande makten 
å ena sidan och kommunerna som den verkställande makten å andra sidan var 
de båda andra maktcentra. Denna maktdelning kan ju tyckas ha mycket fog 
för sig men ändå fanns alltså spänningar inbyggda i systemet. Kommunerna 
önskade utvidga sin företrädesvis verkställande roll till att också vara styrande 
när det gällde vad som var skälig levnadsnivå. Spänningen vändes dels mot den 
lagstiftande makten som genom att lämna problemet olöst skapade grogrund 
för skiftande meningar, dels mot den dömande makten som enligt kommuner
na tillskansade sig alltför stor makt genom att i hög grad tillåta förvaltnings- 
besvär och genom att lägga sig på en enligt kommunerna alltför hög nivå för 
vad som var skäliga levnadsomkostnader. Den politiska makt som borde till
komma kommunerna själva fråntogs dem av förvaltningsdomstolarna. Staten 
var delaktig i denna ”maktförskjutning” genom att man lämnat över till dom
stolarna att på detta sätt fylla ut lagen. Detta medförde en otydlighet i makt
delningen och kunde ses som stridande mot regeringsformens princip om folk
suveränitet samtidigt som regeringsformens princip om det kommunala själv
styret negligerades.

En viktig faktor i maktdelningen var finansieringen av det sociala biståndet. 
Staten ökade sitt ekonomiska ansvar för socialtjänsten i och med att social
tjänstlagen trädde i kraft bl a genom ett skatteutjämningsbidrag och special- 
destinerade statsbidrag. Staten motiverade sin inställning i fråga om rikstäck
ande bruttonormer med att staten bidrog till finansieringen i avsevärd omfatt
ning. Denna omständighet jämte det reella behovet av rikstäckande normer får 
ses som en trolig förklaring till den maktdelningsstruktur som kännetecknade 
1980-talet.

En maktfaktor av mindre betydelse men som ändå inte bör förbigås var det 
statliga ämbetsverket på området, nämligen socialstyrelsen. Ämbetsverket var 
statens förlängda arm i sociala biståndsfrågor på nationell nivå. Länsstyrelser
na hade sedan lång tid tillbaka varit statens organ på regional nivå. Staten 
hade under socialhjälpslagens giltighetstid genom sina länsstyrelser direkt 
kunnat ålägga en kommun att utge socialhjälp. Staten hade aldrig givit social-



1 Principrätten och försörjningsbehov 515

styrelsen en dylik direktivrätt. Vid socialtjänstlagens tillkomst upphörde läns
styrelsernas möjlighet att ingripa i enskilda fall. Både länsstyrelserna och soci
alstyrelsen gavs tillsyns-, informations- och kontaktskapande funktioner. Till 
tillsynsfunktionen för socialstyrelsens vidkommande hörde att utge allmänna 
råd, däremot inte att utge bindande föreskrifter, vilket givetvis var en anmärk
ningsvärd skillnad i förhållande till de maktfunktioner som tilldelats riksför
säkringsverket.

Socialstyrelsens allmänna råd avseende biståndsrätten hade till syfte att ut
öva inflytande över rättstillämpningen för att åstadkomma en likformig till- 
lämpning av 6 § och en jämn och likartad bas för beräkningen av vad som var 
en skälig levnadsnivå. Socialstyrelsen sammanställde som riktlinjer sin uttolk
ning av regeringsrättens tillämpning, vilket som framhållits ovan, inte innebar 
att socialstyrelsen genom sina allmänna råd var öppet normskapande. Råden 
var utformade i nära anslutning till förarbetena och denna rättskälla i kombi
nation med regeringsrättens prejudicerande verksamhet var de faktorer som 
verkade normskapande. För de kommunala socialnämnderna framstod dock 
socialstyrelsens allmänna råd som en viktig rättskälla. Någon ”tillämpning” 
av de allmänna råden torde det dock inte ha varit fråga om i den mening att 
de ”slog ut” de traditionella förarbetena. Socialstyrelsen fick aldrig samma 
starka ställning som normbildare som riksförsäkringsverket.

Sammanfattningsvis gällde att socialstyrelsen inte framstod som en själv
ständig maktfaktor men som en faktor som givetvis understödde det statliga 
intresset i social biståndsverksamhet.

1.2.7 Slutsatser
En rättsordning som kännetecknades av ramreglering och inte längre av detalj
reglering kom att förändras både till sin teoretiska struktur och till sina rätts
liga funktioner. Detta ledde till en förändrad rättsuppfattning. Lagstiftningen 
gav uttryck för en målrationalitet som innefattade en rad olika värden, om vil
ka politikerna enats. I en dylik kontext var det egentligen inte längre menings
fullt att tala om ett enkelt och direkt orsakssammanhang mellan norm och fak
ta, något som ofta gjordes. Här var inte normerna det centrala, även om nor
merna i viss mening bidrog till att skapa ordning och reda genom att lösa 
konflikter eller tillhandahålla handlingsregler samt kvalifikations- och kompe
tensregler för att vissa rättspositioner skulle uppnås. I stället tjänade rättsreg
lerna i första hand som medel för att förverkliga de av lagstiftaren uppsatta 
målen. Reglerna byggde på en politisk optimism. Man utgick från att samhäl
leliga förhållanden gick att förändra genom att använda lagstiftningen som ett 
redskap, ett redskap som kunde ersättas med ett annat i form av ny lagstift
ning, om inte målen uppnåddes på det sätt och i den takt som politikerna hade 
föreställt sig. Denna optimism byggde på delvis felaktiga föreställningar, näm
ligen att det skulle finnas ett mycket påtagligt orsakssamband mellan lagregel 
och verklighet. Lagregeln skulle påverka verkligheten och verkligheten lagre
gelns utformning och innehåll. Ju bättre lagregeln var anpassad till verklighe-
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ten, desto större effekt fick den på denna. Man eftersträvade att finna den op
timala lagregeln.

Men lagregeln ensam kunde inte åstadkomma den förändring av verklighe
ten som implicit var tänkt att ligga i den som styrningsmedel. Rätten måste fin
na sitt innehåll genom den tillämpade lagen. Välfärdsstaten fick karakteriseras 
utifrån en funktionalistisk rättsstruktur för att förståelsen av den skulle kunna 
bli meningsfull.

Även om det är en rättsstatlig förutsättning att det görs en åtskillnad mellan 
rätt och politik, har det alltid funnits täta samband mellan dessa båda norm- 
och handlingssystem, eftersom de ständigt interagerar med varandra. I rätts- 
statsideologin finns frihet för individen och politiskt ansvar för rätten. Det po
litiska ansvaret innebär en anpassning av rättsutvecklingen till samhällsför
ändringarna och till de politiska mål som man försöker genomföra. Välfärds
staten är i denna del en utveckling av rättsstaten och vad som i förstone syns 
som en motsättning mellan dem visar sig vid ett närmare betraktande vara en 
samstämmighet.

1.3 Principrätten och försörjningsbehov under
1990-talet

1.3.1 Inledning
1990-talet var ett decennium med flera kraftiga konjunktursvängningar. 
Dessa kom att på ett mycket påtagligt sätt inverka på den rättsliga regleringen 
av det individuella försörjningsbehovet. Flera lagändringar ägde rum, vilka på
verkade den enskildes möjligheter att få socialt bistånd. Ändringarna rörde 
dels de materiella villkoren för att det allmänna skulle gå in och täcka upp ett 
försörjningsbehov som inte täcktes upp på annat sätt, dels de processuella vill
koren för rätt till överprövning. Det gamla spänningsförhållandet mellan å ena 
sidan statens och å andra sidan kommunernas handhavande av det ekonomis
ka biståndet gjorde sig påmint med oförminskad, ja t o m ökande styrka och 
tog sig uttryck i ett omfattande domstolstrots.

Det är följaktligen av intresse att ta ställning till domstolarnas makt under 
1990-talet dels med hänvisning till domstolstrots, dels med hänvisning till de 
lagändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft 1998. Detsamma gällde ut
vecklingen av den kommunala självstyrelsen under detta decennium. En analys 
av omfattningen av den kommunala självstyrelsen innefattar samtidigt en ana
lys av staten och dess maktställning på detta område. Hur såg statsmakten ut 
under 1990-talet? Vilka var de styrande principerna och de kännetecknande 
målsättningarna under denna tid? Var förändringsarbetet inför år 1998 präg
lat av sociala och kollektiva välfärdsmål, av rättsstatliga rättssäkerhetsmål, av 
ekonomiska besparingsmål, av mål om ökad kravsättning på den enskilde? 
Vilka rättsliga medel ansågs lämpliga för att förverkliga de eventuella målen?
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Utgångspunkten för diskussionen nedan är i vad mån välfärdsstatens mål
rationalitet hade spelat ut sin roll, men också om försvagningar inträtt i rätts
statens normrationalitet. Detta kräver ett ställningstagande till konstruktionen 
av och innehållet i legalitetsprincipen på ifrågavarande rättsområde. Kom den
na princip att uppvisa särdrag i förhållande till den legalitetsprincip som fram
trätt under de föregående decennierna? De minskade möjligheterna till över
prövning beroende på krav på prövningstillstånd också till mellaninstans lik
som på förändrade överprövningsregler i socialtjänstlagen väckte flera frågor 
om innehållet i rättssäkerhetsprincipen. Vad innebar det förändrade utrymmet 
för legala rättigheter? Vilken inverkan hade detta på de till rättighetsbegreppet 
relaterade rättvise- och likhetsprinciperna (avsnitt 1.3.2)? Vad gällde härom 
för rättssäkerheten? Maktdelningsprincipen analyseras i förhållande till det 
omtalade spänningsförhållandet mellan den statliga styrningen och den kom
munala styrningen. Var det med domstolarna och eller eller kommunerna som 
staten delade makt (avsnitt 1.3.3)?

1.3.2 Rätts- ocb välfärdsstatens försvagning?

1.3.2.1 Bakgrund
En analys av den värdebas som låg till grund för 1980 års socialtjänstlag66 
hade givit vid handen att lagens syfte var att skapa trygghet för den enskilde. 
Staten hade i förhållande till medborgarna förpliktat sig att tillförsäkra den en
skilde social trygghet. I och med socialtjänstlagen hade staten mer påtagligt än 
i förhållande till socialhjälpslagen åtagit sig att inte endast ge skydd mot fysis
ka övergrepp eller freda den enskildes egendom utan den hade genom ett 
”samhällskontrakt” iklätt sig skyldigheten att effektuera också positiva rättig
heter av trygghetskaraktär.67

66. Se den analys som är utförd av J F Bernt och A Kjellevold om den norska Lov om sosiaie 
tjenester m v av 13. desember 1991 nr 81, vilken visar på samma spänningsförhållande mellan 
statlig och kommunal styrning som det som är för handen i Sverige; kap VII i A Kjonstad - 
J F Bernt - A Kjellevold - H Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, 2000, s 303-341.

67. Angående begreppet ”samhällskontrakt”, se ovan avdelning I avsnitt 1.1.
68. Se SOU 1974:39 s 80 ff och 245 ff, SOU 1977:40 s 65 ff och prop 1979 eller 80:1 s 142.
69. Se föregående not.
70. Se föregående not.

Dessa gällde inte minst den i detta arbete studerade ekonomiska tryggheten. 
Men eftersom den ekonomiska tryggheten inte var ett mål i sig utan ett medel, 
hade den trygghet samhället skulle tillhandahålla en social dimension innefat
tande integration av den enskilde i samhällsgemenskapen.68 Formen och inne
hållet i den sociala tryggheten skulle vara ändamålsenlig ur den enskildes syn
vinkel och i det låg att hjälpen skulle ha en viss kvalitet.69 Den skulle vidare 
tillvarata den enskildes värdighet och självrespekt och utgöra ett skydd mot 
omyndigförklaring.70 Hjälpen skulle ges med iakttagande av den enskildes fy-
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siska och psykiska integritet. 1 I detta låg också att den sociala tryggheten 
skulle verka rehabiliterande eller habiliterande.

Som framkommit ovan skulle all offentlig maktutövning vara förankrad i 
på förhand givna rättsregler och stå i överensstämmelse med dessa (legalitet). 
Detta innebar att den enskilde skulle kunna förlita sig på reglerna och känna 
trygghet för de rättigheter som dessa tillhandahöll. Denna rättssäkerhet skulle 
vara av både formell och materiell natur. Från början gällde diskussionen om 
rättssäkerhet i förvaltningsförfarandet genom generella formella rättssäker- 
hetsgarantier. Men sedan kom man alltmer att fokusera på innehållet i den of
fentliga myndighetsutövningen. Rättssäkerhetsbegreppet gjordes till en över
ordnad värderingsnorm, som ställde krav på resultatet av rättstillämpning
en.71 72 Rättssäkerheten kom att gälla resultatriktighet.

71. Se föregående not.
72. Se A Kjonstad - J F Bernt - A Kjellevold - H Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, 

2000, s 321.
73. Se min artikel SoL 6 § - ett verk med eller utan ram? i min bok Socialrättsliga uppsatser, 

1986, s 9-38. Jag förhåller mig inte närmare till den fundamentala betydelse som detta begrepp 
haft inom det s k Normaprogrammet i Lund lett av professorerna A Christensen och 
A Numhauser Henning under 1995-2000. Se exempelvis antologin Perspektiv på likabehandling 
och diskriminering (A Numhauser Henning ed), 2000.

74. C Riberdahl, Rättighetslagen och kommunal självstyrelse, i FT 1993, s 153-172.

1 kravet på en dylik materiell rättssäkerhet låg en värderingsmåttstock, som 
fungerade som argument för att gällande rättsregler skulle ge medborgarna ett 
skydd för en viss nivå på den rättighet till ekonomiskt bistånd som den enskil
de kunde göra gällande och att detta skydd skulle gälla rättvist och likformigt. 
Genom en konsekvent rättstillämpning skapades ett skydd för en etablerad po
sition,73 som i sin tur skapade tillit till samhällets förmåga att värna om vissa 
rättsliga positioner. Den gråzon som var en följd av vaga och mångtydiga re- 
kvisit kunde genom en konsekvent rättstillämpning ”erövras” in i det sociala 
trygghetsområdet och få ett rättsligt skydd just p g a sin etablerade rättsliga 
position.

Det var ett välkänt faktum att det rättsliga innehållet i rättighetsbegreppet 
i socialtjänstlagen var både vagt och mångtydigt och att den praktiska genom- 
slagskraften hos rättighetsbestämmelserna var högst varierande. Det fanns 
motkrafter som på skiftande grunder stred mot en rättighetsbaserad fördel
ning av förmåner. En sådan motkraft var förankrad i kravet på kommunal 
självstyrelse och på önskan att skydda prioriteringsfriheten för ansvariga be
slutande organ i kommunerna. Hur kom detta att inverka på välfärdsstatens 
målrationalitet och rättsstatens rättssäkerhetskrav?

1.3.2.2 Legalitet, rättigheter, rättssäkerhet och rättvisa
Socialtjänstlagens ramlagskaraktär hade under hela 1980-talet varit i fokus i 
den sociala trygghetsdebatten.74 Både positiva och negativa röster hade hörts 
härom, även om de negativa dominerade. Från 1991 fram till 1997 hade ett 
febrilt utredningsarbete pågått, inom vilket en rad för socialbidraget centrala
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frågor behandlades. Resultatet av denna utredningsverksamhet ledde till en 
partiell reform, som dessvärre skapade flera otydligheter i lagen än den löste. 
Också regler som inte ändrades kom att ha kvar en eventuell tidigare otydlig
het eller bli otydliga, genom att de kopplades till de nya regler som genomförts 
och till vilka de inte riktigt passade. Lagens nya struktur och konstruktion bi
drog till dess otydlighet. Enligt min uppfattning var det nämligen inte ram- 
lagskaraktären i sig och inte de i lagtexten vaga och mångtydiga rekvisiten som 
var den egentliga orsaken till lagens otydlighet. Som framkommit ovan hade 
genom rättstillämpningen mångtydigheten och vagheten kommit att elimine
ras i avsevärd mån. Det var i stället ändringarna och i vissa fall inkonsekvenser 
till följd av ändringarna under 1990-talet, som skapade spänningar och oklar
heter i systemet.

Man kan då ställa sig frågan, varför man satte i gång med ett utrednings- 
och förändringsarbete under 1990-talet. Svaret kan ju rimligtvis från början 
inte ha varit att skapa en försämrad lagstiftningsprodukt i förhållande till vad 
som gällde. Att man påbörjade utredningsarbetet var helt enkelt av kostnads
skäl. Som ovan framkommit hade utbetalningarna till svenska hushåll under 
tiden 1985-1993 ökat med 34 % och till utländska hushåll mångdubbelt mer.

I syfte att komma till rätta med de ökade kostnaderna infördes förändring
ar i regelsystemet både 1997 och 1998. Gränsdragningen mellan vad som an
sågs vara social service (enligt 5 §) och en social rättighet (enligt 6 §) hade trots 
betydande ”inkörningssvårigheter” i början av lagens giltighetstid genom en 
konsekvent och extensiv rättstillämpning blivit acceptabelt tydlig. De 1998 ge
nomförda lagändringarna spolierade den genom rättstillämpningen erhållna 
tydligheten. I stället hade en uppdelning gjorts i en rättighetslagstiftning, en 
skyldighetslagstiftning och en servicelagstiftning. Genom införande av en riks- 
norm hade den största delen av försörjningsstödet formaliserats och trots att 
det var överklagbart med förvaltningsbesvär hade som ovan framhållits anta
let överklaganden kommit att starkt reduceras beroende på att några avsteg 
från riksnormen inte gjordes. Det var endast den del av försörjningsstödet som 
gällde boende samt läkar- och tandvård som det var meningsfullt för den en
skilde att överklaga. Detsamma gällde den förmån som kallades för annat bi
stånd (6 f §). Detta bistånd gällde i de specifika situationer som rörde hjälp i 
hemmet och särskilt boende för service och omvårdnad för äldre eller bostad 
med särskild service för funktionshindrade. Annat bistånd var sålunda aktuellt 
endast för äldre och funktionshindrade. För den ”vanliga” socialbidragstaga- 
ren var det följaktligen enbart de i och för sig mycket viktiga kostnadsposterna 
som boende samt läkar- och tandvård som det kunde vara meningsfullt och 
möjligt att få lämplighetsprövade.

De behov som var individuella och specifika för den enskilde och följaktli
gen av central betydelse för henne eller honom skulle tillgodoses av social
nämnden som ett bistånd i annan form. Detta bistånd som skulle innebära det 
offentligas flexibla individanpassade hjälpinsatser kom aldrig att utformas 
som en rättighet för den enskilde men väl som en skyldighet för kommunen. 
Det enda sätt som den enskilde kunde reagera på ett beslut om bistånd i annan
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form var medelst laglighetsprövning. Detta rättsmedel var det enda som stod 
till buds, om den enskilde inte var nöjd med den service eller avsaknad av ser
vice som socialnämnden stod för. Omfattningen av det bistånd som gavs som 
en legal rättighet hade sålunda krymts avsevärt. Områden som tidigare hade 
omfattats av förvaltningsbesvär gjorde det inte längre.

Kunskapen om de rättsliga effekterna av laglighetsprövning var mycket li
ten bland dem som använde detta rättsmedel, vilket ovan refererade undersök
ningar hade utvisat. Okunskapen var också stor om skillnaderna mellan att få 
en förmån som en rätttighet, som resultatet av kommunens skyldighet eller 
som en serviceåtgärd. Denna osäkerhet för den enskilde innebar en klar för
sämring ur formell rättssäkerhetssynvinkel. Möjligheterna att förutse till vil
ken kategori den aktuella förmånen skulle hänföras var små för den som inte 
var väl insatt i regelsystemet.

Den lagliga konstruktionen av försörjningsstödet kom fr o m 1998 att vara 
mycket sammansatt. Den inledande bestämmelsen hade ramlagskaraktär, 
medan de följande bestämmelserna utvisade en hög detaljeringsgrad. Denna 
omständighet medförde att möjligheterna att möta försörjningsbehovet med 
utpräglat individuellt anpassade åtgärder hade starkt begränsats. Detta inne
bar att de välfärdsmålsättningar som format lagen vid dess tillkomst hade svå
rare att göra sig gällande vid tillämpningen av 1998 års regler.

Vidare ökade kraven på mottagaren av socialhjälp. Lagstiftaren ansåg att 
denna kravsättning var förenlig med ett iakttagande av mottagarens integritet 
och värdighet. Litet av tidigare lagstiftningars ”uppfostrande” tankegångar 
återkom i 1998 års regler. Det allmänna skulle stödja den enskilde först sedan 
denne tömt ut sina möjligheter att försörja sig själv. Den biståndssökande var 
alltså skyldig att söka arbete och på det sättet försörja sig, ett villkor som alltid 
gällt men som ”utkrävdes” på ett betydligt mer påtagligt sätt efter 1998 än fö
re. Först om detta visade sig omöjligt skulle det allmänna träda in. Om kom
munerna ordnade kunskapshöjande praktik eller arbetssökarverksamhet för 
att förbättra en ung människas kunskaper om samhället och arbetslivet kräv
des att vederbörande gick igenom sådana verksamheter för att denne skulle få 
försörjningsbehovet täckt. Biståndet kom att användas med ett uppenbart 
styrpolitiskt syfte, nämligen att förmå till egenförsörjning så långt detta var 
möjligt. Principen om arbetslinjen kopplades som ett villkor till offentligt täck
ande av försörjningsbehov. Det är av intresse att konstatera att bakgrunden till 
det ökade kravställandet i förarbetena angavs vara, att ”andra” människor 
tyckt att lagstiftning och rättstillämpning blivit alltför frikostiga med att till
handahålla försörjningsstöd. Den enskilde tog, menade man, inte ansvar för 
sin egen situation utan var alltför snar till att förlita sig på det allmänna. Re
sonemang i stil med att man fick skylla sig själv ansågs inte vara ovanliga.75 
Tankegångarna från 1970-talet om att ställa krav efter var och ens individuel
la förmåga var inte längre aktuella, utan krav skulle ställas på alla, där ut
gångspunkten var att man fordrade lika mycket av alla. 1998 års lagreglering

75. Prop 1996 eller 97:124 s 32.
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krävde ett formellt likhetstänkande mellan icke bidragssökande och bidrags- 
sökande. Inom gruppen bidragssökande kunde sedan mer distributiva övervä
ganden göras.

1998 års ändringar i socialtjänstlagen kom också att innebära att vissa 
gruppers behov erhöll starkare skydd än andra. Sådana grupper var de äldre 
och personer med funktionshinder. Detta var en klar tillbakagång i ett gene
rellt välfärdsperspektiv. Tidigare hade alla som hade behov som inte tillgodo
sågs på annat vis en legal rätt att få sina behov täckta. Från och med 1998 hade 
de äldre och de funktionshindrade en legal rätt att få sina specifika behov täck
ta, medan andra behövande inte fick en legal rätt för sina specifika behov (bi
stånd i annan form). En materiell orättvisa hade följaktligen blivit lagreglerad 
1998, vilket innebar en försvagning ur både rättsstatlig och välfärdsstatlig syn
vinkel. Välfärdsstatens välfärdsmål skulle omfatta alla med behov, givetvis 
dem med behov av särskilt boende eller särskilda behandlingsåtgärder men 
också alla andra. Välfärdsstaten var inkorporerande, inte exkluderande. Alla 
människors lika värde medförde a priori, att ett regelsystem, som fullt ut bygg
de på människovärdesprincipen, inte kunde innehålla dylik materiell orättvisa.

Sammanfattningsvis kan om 1998 års lagändringar anföras att lagens 
struktur och konstruktion lett till en klart försämrad förutsebarhet och där
med en försämrad kontrollerbarhet. En försvagning av den formella rättssä
kerheten förelåg. Det område som omfattades av förvaltningsbesvär hade 
minskat samtidigt som det för den enskilde var oklart var gränserna för detta 
gick, vilket i sig ledde till en försvagning av rättighetsbegreppet men också till 
en försvagning av både den formella och materiella rättssäkerheten. Utrymmet 
för den distributiva rättvisan hade minskat och ett utökat formellt rättvisetän- 
kande hade trätt i dess ställe. Olika grupper av personer med försörjningsbe
hov kom att värderas olika, vilket innebar ett klart avsteg från principen om 
alla människors lika värde. Sålunda hade de mest centrala principerna för 
både rätts- och välfärdsstaten såsom principerna om formell respektive mate
riell rättssäkerhet, principerna om formell och materiell rättvisa samt rättig- 
hetsprincipen i slutet av 1990-talet inte iakttagits i samma utsträckning som 
under decenniet innan. Vad kom detta att innebära för den slutsats som jag 
kan dra om den starka staten och dess eventuella fall? Jag återkommer till det
ta i avdelningarna VI och VII.

1.3.3 Maktdelningsprincipen och den kommunala 
självstyrelsen76

Hänsynen till den kommunala självstyrelsen hade i olika sammanhang brukats 
som argument mot statlig normering eller kontroll av socialtjänsten. Man 
hade i tämligen liten utsträckning gått in på spörsmålet, om vilka sidor av den

76. Se min uppsats Statlig och kommunal styrning av social trygghet - försörjningsbehov som 
en rättssäkerhetsfråga, i L Vahlne Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, 2002, 
s 35 ff.
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kommunala självstyrelsen som hotades av en sådan reglering och en dylik kon
troll. Som ovan framkommit var också begreppet kommunal självstyrelse ett 
vagt och mångtydigt begrepp, som ansågs ha en tredelad ideologisk bas, vilken 
knöt an till idéerna om folkstyre, lokal demokrati och effektiv förvaltning.77 
Dessa värden var mycket centrala och grundläggande för en stat där folksuve
ränitetens princip skulle förverkligas både genom ett representativt och ett 
parlamentariskt statsskick och genom lokal självstyrelse. Men samtidigt blev 
de med nödvändighet föremål för avvägningar relaterade till den omfattning 
som staten på goda grunder krävde för sitt nationella styre.

77. Se SOU 1996:129 Den kommunala självstyrelsen och grundlagen, s 81 ff. Se även 
A Kjonstad - J F Bernt - A Kjellevold - H Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, 2000, s 327- 
331.

78. Se föregående not.
79. Se föregående not.
80. Se J Dahlberg-Larsen, Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 9 ff.
81. Se J Dahlberg-Larsen, Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 11.

Genom folkstyre78 skapades en känsla av medansvar hos medborgarna. Ge
nom möjligheten att själva kunna delta i de politiska besluten, gjordes med
borgarna till medaktörer. Detta perspektiv hade dock litet genomslag i nu ak
tuella sammanhang. Socialtjänstens mottagare stod endast i mycket liten grad 
att återfinna bland de politiska deltagarna. Brukarnas intresse var att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda, inte att få möjlighet att delta i beslutspro
cessen.

Närhet mellan beslutsfattare och de hjälpbehövande kunde i sig uppfattas 
som ett demokratiskt värde.79 Men detta kunde förverkligas också inom en 
statligt reglerad förvaltning och krävde inte nödvändigtvis en förankring i en 
kommunal demokratisk styrningsstruktur. Begreppet självförvaltning är vagt 
och mångtydigt.80 Ofta talar man om självförvaltning i förbindelse med decen
tralisering inom den offentliga sfären. Motiveringen för självförvaltning är då 
ofta att detta skulle leda till en mer effektivt fungerande offentlig sektor. Själv
förvaltning kan också ses som ett korporativt beslutssystem. Självförvaltning
en sker då på ett centralt plan. De avgörande besluten träffas i förhandlingar 
mellan de viktigaste organiserade intressena och inte direkt genom statlig styr
ning. Vidare kan självförvaltning innebära medvetna ansträngningar att dra in 
medborgarna i den statliga förvaltningen för att genom ett dylikt medborgar- 
deltagande få deras konkreta vetande samtidigt som de upplever sig som del
aktiga. Ett mer långtgående sätt att få medborgarna delaktiga i lokala beslut 
är att helt överlåta beslutanderätten till folket självt. Detta kan ses utifrån 
principen om direkt eller omedelbar demokrati men också utifrån synsättet att 
bevara, bygga ut eller upprätta verkliga sociala gemenskaper eller nätverk. 
Historiskt sett har sådana nätverk starkt trängts tillbaka under det senaste sek
let p g a industrialisering och urbanisering. Enligt Jörgen Dahlberg-Larsen kan 
en sådan självförvaltning försiggå både i offentlig och i privat regi. Det avgö
rande är att de faktiska besluten träffas på ett lokalt plan.81 Slutligen kan med 
självförvaltning avses de beslut som enskilda individer fattar utifrån sina egna
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val. Närheten mellan beslutsorgan och enskild kunde vara särskilt viktig när 
det gällde att fastställa den enskildes aktuella behov. Men det var inte i sig en 
fråga om lokal demokrati, utan hur rättsapparaten var organiserad och, vikti
gare, decentraliserad.

Om svaret på frågorna om vem och vilka behov som skulle prioriteras och 
på vilken nivå detta skulle ske bäst gjorde sig på lokal nivå, var detta tungt vä
gande argument mot statlig styrning. Men förhöll det sig på detta sätt? Nej, i 
stället definierades problemställningen om social trygghet och social integra
tion liksom social rehabilitering i förhållande till en nationell måttstock. Det 
framstod då som tämligen självklart, att spörsmålet om enhetliga brutto- och 
nettonormer inte skulle ligga på lokal nivå.

Kommunen var också förvaltningsorgan, som förväntades bedriva en effek
tiv förvaltning.82 Kommunerna hade en lång tradition, när det gällde tilldel
ning av välfärdsstatliga uppgifter. Förankringen i kommunen och dess admi
nistration torde generellt sett skapa bättre samordningsmöjligheter för den 
kommunala verksamheten än den statliga förvaltningen, som var sektorsvis 
uppdelad, bl a beroende på departementstillhörighet. Den tätare demokratis
ka kontrollen i kommunerna kunde också leda till en bättre bredd och balans 
än i mer ensidigt specialiserade fackmiljöer.

82. Se föregående not.
83. Se A Kjonstad - J F Bernt - A Kjellevold - H Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, 

2000, s 330.

Låt mig nu sammanfatta det rättsliga problemet. Det hade under de två se
naste decennierna upplevts som ett hot mot den kommunala självstyrelsen, att 
vi har fått en utveckling, där kommunerna genom speciallagstiftning fått ett 
alltmer omfattande ansvar för genomförandet av en centralt utformad 
välfärdspolitik baserad på idéerna om rättssäkerhet och likhet i tilldelning av 
fördelar och nackdelar. Samtidigt med denna utveckling hade innehållet i den 
kommunala självstyrelsen förändrats från att utgöra ett krav på frihet från 
statlig inblandning till en önskan om att förverkliga lokala gemensamma in
tressen, såsom kommunal handlings- och privatiseringsfrihet. Handling
sutrymmet för kommunerna hade kommit att bli mindre, eftersom kraven på 
välfärdstjänsterna band upp en stor del av resurserna. Fokus i den kommunal
politiska debatten hade blivit skev, eftersom så mycket uppmärksamhet gällde 
områden, där kommunen endast hade begränsade möjligheter att handla och 
prioritera självständigt.83

Vilka överväganden skulle man nu göra utifrån det anförda problemkom
plexet? Om man lade större vikt vid kommunal prioriteringsfrihet än nationell 
enhet på socialtjänstområdet, accepterade man därmed ett svagare rättsskydd 
för de grupper som var beroende av dessa förmåner från kommunen än vad de 
grupper erhöll, som fick sin sociala trygghet via socialförsäkringssystemet. 
Visserligen kunde rättssäkerheten i vissa fall också ifrågasättas när det gällde 
den enskildes ställning i socialförsäkringssystemet - av samtliga JO-anmäl- 
ningar som gjordes rörde de flesta socialförsäkringarna - men den både prin-
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cipiella och praktiska skillnaden skulle då vara att det skydd den enskilde fick 
avseende socialt bistånd skulle innefatta ett skydd för social service, inte en so
cial rättighet. Det senare skyddet erhölls för socialförsäkringarna. Om man 
verkligen menade att socialtjänsten skulle förvalta en nationell välfärdsnivå av 
minimikaraktär, måste man allvarligt fundera över vad det innebar, att kom
munerna hade ett mycket omfattande ekonomiskt och rättsligt ansvar för nå
got, som de endast i mycket liten utsträckning kunde ha inflytande över.

Då fattigvården i början av 1900-talet kom att handhas av kommunala sty
relseorgan innefattade detta en överföring dit från statliga ämbetsmän och 
från kyrkan. Då kunde kommunal handlings- och prioriteringsfrihet ses som 
något idealt. Den lokala fattigvårdsstyrelsen kunde fatta beslut om vem som 
skulle ha och vem som inte skulle ha fattigvård baserad på närhet och lokal
kännedom. Utvecklingen av fattigvården skedde lokalt. Detta medförde möj
ligheter att begränsa fattigvårdsutgifter måhända till ett minimum.

Frihet från ämbetsmannastyre, lokalt lekmannainflytande och närhet spe
lade inte någon större roll under 1990-talet. Socialtjänsten sågs som ett pro- 
fessionsområde med professionella handläggare och förvaltare. I ett välfärds- 
statligt perspektiv där denna fråga definierades som ett nationellt politiskt 
spörsmål, kom hänsyn till kommunal handlings- och prioriteringsfrihet att 
vika.

Hänsynen till kommunal handlings- och prioriteringsfrihet, närdemokrati 
och kommunen som effektiv serviceproducent var dock värdeargument, som 
inte helt hade förlorat i betydelse, när det gällde debatten om statlig styrning 
och kontroll av den kommunala socialtjänsten. Argumentet om hänsyn till de
mokratisk styrning hade relevans om man menade att målen för socialtjänsten 
skulle definieras på kommunalpolitisk och inte på nationalpolitisk nivå. Men 
det fick inte blandas ihop med principen om förvaltningsrättslig närhet, efter
som den egentligen inte hade med vare sig kommunalt eller statligt styre att 
göra.84

84. Se A Kjonstad - J F Bernt - A Kjellevold - H Hove, Sosial trygghet og rettssikkerhet, 
2000, s 332.

85. Se föregående not.
86. Se föregående not.

Argumentet om effektivitetsvärdet talade för kommunalt ansvar om det 
byggde på behovet av samordning och lokal legitimitet. Detta argument var 
dock inte särskilt hållbart i en situation, där lokalt styre ställdes mot statligt, 
eftersom staten hade stora möjligheter att samordna beslutsprocesser o dyl, 
större än kommunala organ.85

Argumentet om lokal självständighet eller hänsyn till lokalpolitisk hand
lings- och prioriteringsfrihet hade relevans när det gällde utveckling av olika 
slags service anpassad efter lokala förhållanden men hade ingen relevans, när 
det gällde att definiera en nationell minimistandard.86 Inte heller kommunerna 
har ifrågasatt att det var en nationell målsättning, att skapa social trygghet för 
dem som hade försörjningsbehov. Reglerna för att förverkliga målsättningen 
måste tillämpas likformigt och rättvist och det var endast staten som kunde ef-



1 Principrätten och försörjningsbehov 525

fektuera detta. Statens skyldigheter innebar, att den måste tillförsäkra med
borgarna social trygghet på lika villkor och upp till en viss nivå (riksnormen) 
samt en rimlig och acceptabel rättssäkerhet. Ändå var det kommunerna som 
hade hand om den faktiska hanteringen av det sociala biståndet och, vad vik
tigare var, finansieringen av detsamma.

Staten87 framhöll därför vikten av att det gjordes en sortering och systema
tisering av de principer och argument som kunde anföras när det gällde upp
giftsfördelningen mellan staten och kommunerna.88 För lokal och regional 
självstyrelse talade behovet av lokal demokratisk förankring och effektivare 
resursanvändning samt av variation och anpassning. För ett statligt ansvar ta
lade behovet av genomslag för nationella mål och garanti för likvärdiga förut
sättningar, av en enhetlig ledning och nationell överblick, av enhetlig tillämp
ning av regler. Att socialtjänsten gav uttryck för ett nationellt mål som krävde 
likvärdiga förutsättningar hade också staten uttryckligen framhållit i den pro
position där det föreslogs en återgång till den tidigare reglering av socialtjänst
lagen, som gällde före ändringarna 1998.89

87. Se PARK-utredningens slutbetänkande SOU 2000:85, Regionalt folkstyre och statlig läns
förvaltning.

88. PARK-utredningen, som var en parlamentarisk kommitté (dir.l997:80) hade till uppgift 
att utvärdera den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat och kom
mun som riksdagen beslutat om. Förslaget blev att denna verksamhet nu fortsätter t o m år 2006 
i utökad skala.

89. Prop 2000 eller 01:80.

Den enda möjligheten att uppnå en acceptabel rättssäkerhetsnivå ansågs 
från kommunalt håll vara att förändra principerna för försörjningsstödets fi
nansiering för att få till stånd en mer långsiktig stabilitet i resurserna inom den
na del av socialtjänsten. Ett ökat statligt ansvar för socialbidragskostnaderna 
var i ett kommunalt perspektiv nödvändigt av flera skäl. För ett sådant talade 
den nationella lagregleringen och målstyrningen av det sociala biståndet. Ett 
annat skäl var det starka samband som fanns mellan det statliga trygghetssys
temet och kommunernas kostnader för socialbidragen i form av övervältrings- 
kostnader i situationer, då staten snävade in kretsen av ersättningsberättigade 
i socialförsäkringssystemet. Ytterligare ett annat var variationerna i ekonomin 
som fick effekter för socialbidragskostnaderna och säkerligen var en stor del 
av förklaringen till det omfattande domstolstrotset. Det kommunala statsbi
drags- och utjämningssystem som fanns under 1990-talet var inte tillräckligt 
för att skapa likhet och rättssäkerhet för den enskilde medborgaren, varhelst 
hon eller han befann sig i Sverige.

Däremot underlät staten (åtminstone fram tom 2001) att dra den enda na
turliga slutsats som kunde dras av statens eget synsätt och det resonemang som 
staten själv fört i PARK-utredningen, dvs att finansieringen av det sociala bi
ståndet övergick till staten. Detta var högst anmärkningsvärt och blottade en
ligt kommunerna ett bristande ansvarstagande från statens sida i denna fråga. 
Bristen på ansvar gällde både i förhållande till kommunerna och till den en
skilde biståndssökanden.
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1.3.4 Slutsatser
De relativt omfattande förändringarna i 1980 års socialtjänstlag som ägde rum 
under 1990-talet kännetecknades inte i nämnvärd utsträckning av den värde
grund som präglat lagen vid dess tillkomst. Viljan att skapa positiva rättighe
ter av trygghetskaraktär hade tonats ned högst betydligt. Så talades inte längre 
om den sociala dimension av rättighetsbegreppet, som bestod i strävan att in
tegrera den enskilda människan i samhällsgemenskapen. Man såg inte längre 
rättigheten som ett sätt att tillvarata individens värdighet och självrespekt. 
Tillgodoseendet av försörjningsbehov sågs inte som ett skydd mot omyndig
förklaring. Inte heller framhölls att hjälpen skulle ges med iakttagande av den 
enskildes fysiska och psykiska integritet. 1998 års regler byggde på uppfatt
ningen att vederbörande hade blivit för snar att lita på det allmänna. Kravet 
på egenförsörjning hade ökat starkt. Integriteten och värdigheten iakttogs bäst 
genom att krav ställdes på behövande. Som framhållits återkom litet av tidi
gare lagstiftningars ”uppfostrande” tankegångar i 1998 års regler. Individens 
skyldighet att arbeta blev mer tydlig än vad den varit under 1980-talet. Sam
tidigt blev det allmännas (statens och kommunernas) åtaganden inte utforma
de som legala rättigheter i samma omfattning som tidigare utan även som skyl
digheter och som service.

I rättighetstanken ligger en önskan att skapa skydd för den som behöver 
detta skydd. Genom att rättighetsomfånget blivit klart mindre, måste detta be
tyda att staten uppfattat att skyddet inte behövde vara så omfattande och eller 
eller att kretsen av skyddsvärda individer inte var så stor. Som ovan har fram
kommit var förhållandena vid denna tidpunkt de motsatta. Man kan i och för 
sig göra gällande att den nya skyldighetsregleringen för det allmänna och in
dividernas skyldigheter att försörja sig själva (genom arbete) var två jämförba
ra storheter. Men ett sådant synsätt kunde på sikt få segregerande konsekven
ser. Endast den ”starka” individen kunde försörja sig själv. En reglering av det 
slag som 1998 års version av socialtjänstlagen utgjorde skapade ett underlag 
för bildandet av ett A- och ett B-lag. De unga med svårigheter att få fäste på 
arbetsmarknaden, invandrare med samma problem, de dåligt utbildade och de 
äldre hade oberoende av egna ambitioner större svårigheter att försörja sig än 
vad genomsnittet hade. En dylik uppdelning på olika individer var främmande 
för socialtjänstlagens ursprungliga reglering.

Välfärdsmålen var sålunda påtagligt nedtonade och rättighetstänkandet i 
flera avseenden ersatt av ett skyldighetstänkande. Både den formella och den 
materiella rättssäkerheten var klart försvagade i förhållande till den rättssäker
het som kännetecknade tillämpningen under 1980-talet. De materiella och for
mella rättviseprinciperna gavs ett annorlunda innehåll i 1998 års reglering.

Trots att staten i en rad olika sammanhang under 1990-talet poängterade 
vikten av att ta hänsyn till den kommunala självstyrelsen innebar decenniet en 
klar försvagning av kommunernas möjligheter att bestämma självständigt 
över sina tillgångar. En reell maktdelning med kommunerna var inte något 
som staten de facto arbetade för under 1990-talet. Staten hade dock inte minst
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genom kommunernas domstolstrots gjorts uppmärksam på att den existeran
de maktdelningen inte var den ultimata. Staten valde i det läget att delvis gå 
kommunerna till mötes genom att möjliggöra för kommunerna att ge färre 
människor ett socialt bistånd genom att begränsa den legala rättten till bi
stånd. Sättet att möta kommunernas behov att minska sina utgifter gick ut 
över de enskilda behövande individerna. En dylik lösning var inte lämplig i ett 
välfärdsstatligt perspektiv. Att inskränka den grundläggande välfärdsrättsliga 
rättighet som det individuella biståndet vid försörjningsbehov utgjorde, inne
bar samtidigt en inskränkning av välfärdsstaten.

Visserligen måste staten i ekonomiskt ansträngda tider kunna inskränka 
välfärdsrättigheterna utan att staten för den skull inte längre skulle betraktas 
som en välfärdsstat. Vissa krav måste dock vara uppfyllda. Dels får inskränk
ningarna inte vara alltför omfattande, så att det grundläggande syftet med den 
ifrågavarande välfärdslagstiftningen går förlorad, dels måste förändringarna 
genomföras på ett visst sätt. De måste vara tydliga och välmotiverade, de mås
te ”drabba” alla på ett likformigt sätt och de måste vara överprövbara. 1998 
års lagändringar var tämligen omfattande, de skapade oklarhet och förvirring 
bland de biståndssökande, de gällde inte alla fullt ut i alla situationer och över- 
prövbarheten var inskränkt. Både den formella och den materiella rättssäker
heten hade förändrats till det sämre.

Detta innebar att såväl de välfärdsstatliga som de rättsstatliga kriterierna 
hade försvagats under 1990-talets senare del i förhållande till vad som gällt ti
digare. Staten var inte på samma vis en uppenbar rätts- och välfärdsstat som 
den varit under 1980-talet. För att tydliggöra denna förändring väljer jag att 
uppfatta staten som en servicestat, som tillhandahöll bistånd till den enskildes 
försörjning främst som en serviceåtgärd. Den nya skyldighetsregleringen i 6 § 
fick ju samma rättsverkningar som kommunernas sociala åtgärder i 5 §. Ser
vicestaten kännetecknades inte av välfärdsstatens välfärdsrättigheter och rätts
statens höga rättssäkerhetskrav utan av att tillhandahålla service i mån av till
gångar och faktiska möjligheter.

Men servicestaten på detta område har måhända inte kommit för att stan
na. Från och med 2002 trädde en ny socialtjänstlag i kraft, vilken till stora de
lar var ett nytryck av den gamla lagstiftningen men med nya paragrafnummer. 
Vad gällde rätten till bistånd innebar den nya lagen en påtaglig återgång till de 
regler som gällde före år 1998. Detta ger nytt hopp för såväl rätts- som väl
färdsstaten!



2 Principrätten och försäkringsskydd 
vid sjukdom och moderskap eller 
föräldraskap

2.1 Principrätten och försäkringsskydd under 
1950- och 60-talen

2.1.1 Inledning
Även om sjuk- och moderskapsförsäkringarna kom att regleras i tre olika la
gar under 1950- och 60-talen, nämligen 1947 års lag om sjukförsäkring, som 
dock aldrig trädde i kraft, 1955 års lag om sjukförsäkring och 1962 års lag om 
allmän försäkring, var dock de ideologiska tankeramar som byggde upp lagar
na i stort sett desamma. Viktiga sådana var socialförsäkringslinjen och dess 
förhållande till understödslinjen, offentligrättsliga obligatoriska försäkrings- 
principeroch deras förhållande till privata affärsmässiga försäkringsprinciper, 
rättviseargumenten bakom den obligatoriska sjukförsäkringen och deras för
hållande till den frivilliga sjukförsäkringen, frågan om inkomstkompensation 
eller försörjning, om statlig, kommunal eller privat finansiering och sist men 
inte minst frågan om tillhörigheten till försäkringen, dvs om försäkringarna 
skulle vara generella eller selektiva.

Jag skall nedan återkomma till dessa och andra frågor som är av vikt att 
närmare undersöka för att avgöra i vad mån konstruktionen av sjuk- och mo
derskapsförsäkringarna byggde på principer signifikanta för en rättsstat och/ 
eller välfärdsstat. Jag börjar med att undersöka de rättspolitiska tankegångar 
och principer som låg bakom försäkringstanken och relaterar dem till rätts- 
statsideologin och välfärdsstatsideologin och fortsätter med att söka fastställa 
huruvida staten strävat att åstadkomma välfärdsstatlig materiell rättvisa, dvs 
om lagarna skapade möjligheter att fatta materiellt riktiga beslut (2.1.2). Den 
legala form, rättighetsformen, som reglerna om sjuk- och moderskapsförsäk
ringarna klätts i och den funktion dessa var tänkta att ha behandlas i det föl
jande avsnittet (2.1.3), där jag fortsätter med att fastställa möjligheterna till 
att förutse utfallet av ett beslut om sjukpenning eller moderskapspenning, dvs 
möjligheterna till formell rättssäkerhet. För att den försäkrade skulle kunna 
känna trygghet vid sjukdom och moderskap var det nödvändigt att hon eller 
han gavs möjligheter att i förväg ta reda på under vilka betingelser sjukpen
ning och moderskapspenning kunde utgå och sedan i efterhand kontrollera 
att utfallet kom att stå i överensstämmelse med lagens ord. För detta krävdes
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både materiella och processuelia regler, som var så klara och entydiga som 
möjligt.

Vem eller vilka hade makten över sjuk- och moderskapsförsäkringarna? 
Ovan har framgått att staten hade tagit ett kraftfullt grepp om socialförsäk
ringarna och orsaken härtill skall nedan söka beläggas. Vilken roll kom å ena 
sidan tillsynsfunktionen att ha och å andra sidan besvärsfunktionen? Kan man 
tala om en maktfördelning på detta område eller var maktcentreringen så om
fattande att rättsstatsidén i detta avseende inte fått något större genomslag 
(2.1.4)?

2.1.2 Försäkringsprincipen i rätts- och välfärdsstaten - 
en rättviseideologi

Vad innebar egentligen ett alltmer tilltagande försäkringstänkande bland soci
alpolitiker och lagstiftare på 1950-talet? Från att tidigare ha låtit nuet präglas 
av erfarenheter från det förflutna, började man att låta det bestämmas av för
väntningar på framtiden. Socialpolitiken präglades av en stark känsla av att 
framtiden var formbar. Försäkringarna sågs både som en konsekvens av och 
som en förutsättning för det kapitalistiska industrisamhället. När den enskilda 
individen sålde sin arbetskraft, måste vederbörande ha ett skyddsnät i form av 
försäkringar.1 Genom nya lagregleringar och nya legala områden blev allt fler 
av industrialismens faror efter hand omvandlade till ”sociala risker”, möjliga 
att diagnostisera och komma åt genom försäkringar. Detta gällde vid sjuk
dom, moderskap, invaliditet, arbetslöshet osv.2

1. Se exempelvis A Evers - H Nowotny, Über den Umgang mit Unsicherheit. Die Entdeckung 
der Gestaltbarkeit von Gesellschaft, 1987, s 34-38.

2. A Hugemark, Den fängslande marknaden, 1994, s 23.
3. R Titmuss, Social Policy, 1974, s 30 f.
4. A Hugemark, Den fängslande marknaden, 1994, s 29-34.

Socialforskaren Richard Titmuss har konstaterat tre idealtypiska modeller 
för socialpolitikens utformning. Den första av dessa modeller kallas i svensk 
litteratur för den marginella modellen. Den utgår från att under normala för
hållanden ombesörjs den enskildes välfärdsbehov av dels familjen, dels mark
naden. Ingripanden från staten sker endast då familj och marknad inte funge
rar. Familjens och marknadens skydd är huvudregel och statens ingripanden 
är undantag. Den andra modellen brukar kallas för prestationsmodellen. So
ciala förtjänster fördelas i relation till den enskildes förtjänst, arbetsprestation 
och produktivitet. Den tredje modellen, den institutionellt omfördelande mo
dellen, innebär ett tillhandahållande av universella förmåner vid sidan av 
marknaden med utgångspunkt i behovsprincipen.3

Den svenska socialpolitikens utveckling under 1940-1960-talen kan be
skrivas som en övergång från marginell till institutionell socialpolitik genom 
att individuellt behovsprövade förmåner ersatts av generella och resursomför- 
delande.4 Men de svenska välfärdsförmånerna kännetecknades inte enbart av 
generalitet. Prestationsmodellen fanns även den i det svenska välfärdssyste-
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met. Individens ställning på arbetsmarknaden kom genom inkomstbortfalls- 
kompensationsprincipen att få avgörande betydelse. Hur denna ställning såg 
ut, avgjorde om den försäkrade var en fullödig medlem av det svenska social
försäkringssystemet.

”Även om alla medborgare formellt är obligatoriska medlemmar i den allmänna 
försäkringen från 16 års ålder, måste ett arbetsvillkor tillfredsställas för att in- 
komstrelaterade bidrag skall utgå. I andra fall utgår olika former av grundbelopp, 
garantibelopp eller basbelopp. Dessa är i allmänhet extremt låga.5

5. S Marklund - S Svallfors, Välfärd efter prestation - om arbetstvång inom socialförsäk
ringen, Nordisk socialt arbeid nr 4, 1986, s 20.

6. K Tuori, Välfärdsstaten, risksamhället och den sociala rätten, i Retfærd nr 58, 1992, s 11.
7. Distributiv rättvisa har diskuterats ovan i avdelning III och i denna avdelning avsnitt 

1.2.5.2.
8. F Ewald, L’Etat providence, 1986.
9. K Tuori, Välfärdsstaten, risksamhället och den sociala rätten, i Retfærd nr 58, 1992, s 12.

Detta uttalande som gjordes på 1980-talet hade möjligen inte samma relevans 
på 1950- och 60-talen. Men i och med att grundbeloppens tillväxt minskat på
tagligt under senare decennier har skillnaden mellan kompensation för in
komstbortfall och ersättning med grundbelopp blivit alltmer kännbar.

De sociala problemen kom alltså att definieras och preciseras genom att 
hänföras till en riskkategori och försäkringen framstod som den generella lös
ningen på dessa problem. Risker låter sig beräknas och graderingen sker ge
nom försäkringen. Den är en samhällelig, kollektiv form av beredskap.

”Försäkringen gör risker och skador till samhälleliga fenomen. Risker och skador 
drabbar inte en ensam individ, utan en medlem av gruppen försäkrade, dvs befolk
ningen.”6

Genom att risker blev sociala risker i välfärdsstaten kom socialförsäkringssys
temet på sikt att utvidgas till ett socialskyddssystem, som byggde på principen 
om distributiv rättvisa innefattande en fördelning av samhällets goda efter be
hov.7 Alla oberoende av om man hade ett förvärvsarbete eller inte hade behov 
av ekonomisk trygghet. Kaarlo Tuori framhåller med hänvisning till François 
Ewald8 att välfärdsstaten inte kan förstås ”som en institution för suverän 
tvångsmakt, utan snarare som en institution för ömsesidig försäkring. Skatter
na blir en sorts generella försäkringspremier, som inte står i direkt proportion 
till riskens storlek, medan välfärdsstatens tjänster och förmåner motsvarar för
säkringsersättningarna.”9

Inför tillkomsten av socialhjälpslagstiftningen hade vikten av socialhjälpen 
som en hjälp till självhjälp poängterats. Samma princip menade man skulle 
prägla sjukförsäkringen. Det var inte enbart staten som skulle sörja för den en
skilde vid sjukdom utan även den enskilde själv. Detta gällde alltså både soci
alhjälpen, där de sjuka utgjorde en mycket stor del av de hjälpsökande, och 
sjukförsäkringen. Så till vida övertogs det privaträttsliga tänkandet att den en
skilde hade att, genom egna avgifter som denne hade betalat in i förväg, sörja 
för att, om den risk som sjukdom utgjorde, inträffade, hon eller han skulle ha
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förskaffat sig rätten till en ersättning. Detta framhölls som en mycket viktig 
grund också för en offentligrättslig försäkring och inte enbart för en avtalsvis 
tillkommen privat försäkring. Avgifterna skapade en rätt till försäkringsför
månen i fråga, en rätt som sedan byggdes ut och gjorde till en legal rätt inne
fattande möjligheter till judiciell överprövning.10 Skyldigheten att betala sjuk
försäkringsavgiften motsvarades av rättigheten till sjukpenningen. Det var 
dock inte en fullständig korrelation mellan avgift och försäkringsbelopp, efter
som staten gick in och med hjälp av skatter ”fyllde ut” vad som fattades. Detta 
innebar att försäkringen till stor del faktiskt finansierades av staten. Men detta 
hindrade inte enligt statens egen uppfattning att det egna inbetalandet av en 
avgift skapade en ansvarskänsla för att använda försäkringen till det den var 
avsedd för. Staten var som ovan framgått mycket angelägen om att de försäk
rades egna avgifter inte blev alltför betungande utan att även de med en liten 
inkomst skulle kunna omfattas av försäkringen.

Två problemkomplex var härvid nödvändiga att lösa. För det första måste 
man bestämma sig för vilka som skulle omfattas av försäkringen. För det an
dra måste man avgöra hur själva grundkonstruktionen av försäkringen skulle 
se ut. Skulle den vara en grundersättning lika för alla försäkrade eller skulle 
den korrespondera med den faktiska förlust som den försäkrade gjort p g a 
sjukdomen, dvs vara baserad på principen om kompensation för inkomstför
lust? De båda problemkomplexen hängde ihop. Om tillhörigheten till försäk
ringen grundades på förvärvsarbete, kunde man konstruera en försäkring som 
enbart byggde på kompensation för inkomstbortfall. Det var dock statens be
stämda uppfattning att försäkringen skulle omfatta så många som möjligt. Ef
tersom rättigheten att omfattas av försäkringen var förenad med en försäk
ringsplikt hade staten på förarbetsstadiet till sjukförsäkringslagarna stora svå
righeter att logiskt placera in de icke förvärvsarbetande i försäkringen. Genom 
att de icke förvärvsarbetande saknade inkomst av förvärvsarbete var det svårt 
att ålägga dessa en försäkringsplikt innefattande ett avgiftstvång. De föll där
för principiellt sett utanför en försäkring baserad på kompensation för in
komstbortfall.

Svårigheterna gällde framför allt de gifta hemarbetande kvinnorna. Det var 
vid denna tid en politisk omöjlighet att låta dem stå utanför försäkringsskyd
det. Socialvårdskommittén fann att familjemedlemskapet fick utgöra den 
grund på vilken tillhörigheten till sjukförsäkringen för dem vilade. Enligt 1947 
års lag om sjukförsäkring byggde hemmafruarnas sjukförsäkring på familjege- 
menskapen, men eftersom den lagen aldrig kom att träda i kraft, kom princi-

10. A Christensen analyserade inom ramen för NORMA-programmet, se exempelvis Norma
tiva grundmönster i socialrätten, i Retfærd nr 78, 20. Årgång, 1997, s 69-79, (se även Norma 
1996:1, Normative Development within the Social Dimension: Studies on the Normative Patterns 
and their Development in the Legal Regulation of Employment, Housing, Family and Social Secu
rity from a European Integration Perspective) skyddet för etablerad position, ett begrepp som 
också använts i den europeiska kontinentala konstitutionella diskussionen (se nedan), såsom ett 
centralt normativt grundmönster nära kopplat till det marknadsfunktionella mönstret och till 
principen om kompensation för inkomstbortfall, en princip som även den av Christensen uppfat
tades som ett normativt mönster.
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pen aldrig att tillämpas i praktiken. 11955 års lag om sjukförsäkring ändrades 
grunden för tillhörigheten till försäkringen för gifta hemarbetande kvinnor, så 
att hemarbetet som sådant kom att ge rätt till en självständig tillhörighet. Man 
ansåg det viktigt att olika befolkningskategorier jämställdes ur sjukförsäk- 
ringssynpunkt. Så jämställdes de hemarbetande kvinnorna med egenföretagar
na och vice versa.

Den försäkringsprincip som staten valde som grund för sjuk- och moder- 
skapsförsäkringarna betecknades som universalitetsprincipen, dvs försäkring
arna omfattade alla försäkrade, dvs alla var skyldiga att låta sig omfattas av 
försäkringen. Det innebar att i försäkringsprincipen fanns ett krav på obliga
torisk tillhörighet. Förutom att försäkringen var universell och obligatorisk, 
var den också allmän, dvs den drevs av offentligrättsliga organ och den var del
vis skattefinansierad. Dessa tre komponenter i försäkringen skapade stora 
möjligheter för, ja, rent av nödvändiggjorde, en stark statlig styrning. Kravet 
på att försäkringen skulle omfatta alla medförde både grundersättningssystem 
och kompensationssystem för inkomstbortfall. Båda motiverades utifrån ett 
distributivt rättvisetänkande.

Att försäkringstanken i och för sig hade en koppling till försörjningstan
ken har framgått i det föregående, även om denna koppling efter hand kom 
att bli allt svagare. Den sjuke likväl som den friske behövde försörjning. För
säkringen medförde ett skydd mot att stå utan försörjning, när den risk som 
försäkringen gällde, realiserades. Eftersom man behövde medel för sin för
sörjning både när man var frisk respektive sjuk och när man födde barn och 
inte födde barn eller hade extra utgifter i samband med barnafödande res
pektive inte hade några sådana utgifter, var ersättningarna från sjuk- respek
tive moderskapsförsäkringarna närmast att uppfatta som ett system att ska
pa rättvisa mellan friska och sjuka och barnafödande och icke barnafö
dande.

Grundtanken bakom både sjuk- och moderskapsförsäkringarna var att de 
skulle fungera som prestationsrelaterade trygghetssystem. De utgjorde en 
trygghet för människor i produktiv ålder, dvs mellan 16 och 67 år som verk
ligen befann sig på arbetsmarknaden. Det innebar att tilläggssjukpenningen 
inte hade till syfte att skapa rättvisa mellan sjuka förvärvsarbetande och icke 
förvärvsarbetande vare sig dessa vara friska eller sjuka. Även om sjukpenning
försäkringen uppfattades som en universell försäkring, hade den ju genom att 
den byggde på principen om kompensation för inkomstbortfall en selektiv 
komponent. Moderskapsförsäkringen däremot var uttryckligen inriktad på en 
särskild grupp människor, nämligen de barnafödande och barnavårdande 
kvinnorna, dvs försäkringen var öppet könsrelaterad till kvinnor och då en
dast till de kvinnor som födde barn. Men till skillnad från sjukpenningförsäk
ringen (jag bortser här från de hemarbetande kvinnornas försäkringsskydd) 
omfattade moderskapsförsäkringen samtliga som hörde till gruppen barnafö
dande och barnavårdande kvinnor genom att de omfattades antingen av det 
statliga försäkringsskydd som en grundersättning utgjorde eller av detta jämte 
det skydd som en tillläggsersättning utgjorde. Sjukpenningersättningen gav sin
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påstådda universalitet till trots inte ett generellt grundskydd lika för alla, efter
som vissa, nämligen de utan inkomst eller med en inkomst under 1 800 kr 
(fr o m 1962 års lagstiftning) och som inte var hemarbetande kvinnor som var 
gifta eller hade barn under 16 år, föll utanför detta grundskydd. Den statliga 
styrpolitik som legat bakom denna skillnad i konstruktion mellan de båda er
sättningsformerna torde bottna i statens strävan att åstadkomma full syssel
sättning på arbetsmarknaden, den måhända viktigaste statliga viljeinriktning
en under denna tidsperiod. Staten önskade i första hand skydda dem mot sjuk- 
domsrisker som fanns på arbetsmarknaden, eftersom dennas välbefinnande 
var ett vitalt välfärdsintresse för staten. Inom ramen för den förda styrpoliti
ken låg att åstadkomma en så rättvis resursomfördelning som möjligt och den
na resursomfördelning gällde i första hand bland dem som befann sig på ar
betsmarknaden.

Den statliga styrpolitik som låg bakom de hemarbetande kvinnornas rätt 
till försäkringsskydd var uppenbarligen mer diffus. Staten uttryckte aldrig nå
gon önskan om att öka andelen hemarbetande kvinnor. Snarare var den stat
liga strävan den motsatta. I ”den fulla sysselsättningens” politik innefattades 
även kvinnorna. Kvinnors inträde på arbetsmarknaden stimulerades och un
derlättades genom bl a att barnomsorgsverksamheten började byggas ut. Till- 
läggspenningen inom moderskapsförsäkringen var ett annat exempel. Som 
ovan påpekats var det dock en politisk omöjlighet att hålla de hemarbetande 
kvinnorna utanför den statliga försäkringen, eftersom de tidigare haft möjlig
het att försäkra sig inom den frivilliga försäkringen. Skälen var främst enbart 
fördelningspolitiska, dvs man ville av politiska skäl åstadkomma rättvisa i till
delning mellan dem som utförde förvärvsarbete och dem som utförde hemar
bete. I så måtto önskade man åstadkomma jämlikhet mellan kvinnor och män. 
Detta rättvise- eller jämlikhetssyfte hade inte samma innehåll som det under 
1960-talet med allt större kraft framväxande jämställdhetssyftet. Staten kom 
att mot slutet av 1960-talet lägga fast en jämställdhetspolitik som hade en på
taglig styrpolitisk inriktning, nämligen kvinnor och män skulle ha samma möj
ligheter till förvärvsarbete, samhälleligt arbete, t ex fackligt arbete och hemar
bete. Jämställdhetssyftet kom att ligga stick i stäv med den särskilda reglering
en av de hemarbetande kvinnornas försäkringsskydd. Till detta återkommes 
mer ingående i det följande, eftersom det var först under 1970- och 80-talen 
denna motsättning kom i dagen.

När det gällde det styrpolitiska syftet bakom moderskapsförsäkringen var 
detta att antalet barnafödslar skulle öka, inte minst genom att antalet aborter 
skulle minska. Detta syfte omfattade hela gruppen kvinnor i fertil ålder, varför 
staten inte funnit skäl att utmönstra någon kategori från försäkringsskyddet. 
Den statliga viljeinriktningen var att skyddet skulle gälla både förvärvsarbe
tande och icke förvärvsarbetande barnafödande kvinnor. Inom gruppen som 
sådan kom skyddet att bli generellt. I möjligheten till tilläggspenning låg det 
ovan nämnda styrpolitiska syftet att göra det attraktivt för förvärvsarbetande 
kvinnor att föda barn. I kompensationen för inkomstbortfall låg principen om 
distributiv rättvisa.
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Om vi går tillbaka till grundskyddet inom sjukförsäkringen var detta inte 
universellt utan de som inte tillhörde gruppen hemmamakar (och senare även 
egenföretagare) stod trots att de omfattades av försäkringen utanför den all
männa obligatoriska försäkringens ersättningssystem. De kunde inte avgifts
beläggas, eftersom de inte hade en inkomst överstigande ett visst belopp. Även 
om staten inte ville ha en arbetstagarförsäkring kom den svenska sjukförsäk
ringen inte att fullt ut bli universell. Det fanns de som föll utanför.

Sammanfattningsvis kan framhållas att rättvisan bland dem som gjordes 
försäkringspliktiga inte främst var baserad på inbetalda avgifter såsom inom 
det privata försäkringssystemet, eftersom staten stod för en stor del av kostna
derna. Den var inte heller grundad på önskan att skapa jämvikt mellan de för
värvsarbetande som gjort ett inkomstbortfall och de förvärvsarbetande som 
inte gjort det, eftersom även, som framhållits, vissa sjuka, nämligen de hemar- 
betande, och samtliga barnafödande som inte haft ett inkomstbortfall erhöll 
förmåner. Den likhetsprincip som tillämpades gällde mellan sjuka och friska 
samt mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer.

Som anförts ovan i avdelning I finns i själva likhetsbegreppet inget som an
ger vilka kriterier som är relevanta utan däri ligger endast ett krav på likhet i 
fördelning eller tilldelning av fördelar eller nackdelar. Om man tillämpar en 
sådan renodlad princip om lika delning, kan resultatet givetvis bli, att det kan 
råda stora olikheter mellan människor. Om alla fick en lika stor grundsjuk
penning kunde beroende på den enskildes ekonomiska situation i stort, veder- 
börandes försörjningsbörda osv, olikheter föreligga både mellan sjuka och 
friska liksom mellan sjuka inbördes.

När det gällde tilläggssjukpenningen, vars storlek grundades på den sjuk
penningklass som vederbörande tillhörde, blev kompensationen i relation till 
det inkomstbortfall man haft. Inkomst kan ses som ett tillvägagångssätt att 
tillfredsställa sina behov. Att täcka upp förlust av inkomst blir att täcka upp 
behov. I detta fall kunde man hänvisa till den distributiva likhetsprincipen, 
nämligen till en likhet i det goda som var och en uppnår. Om man enbart tog 
hänsyn till inkomst eller till inkomstbortfall var det lättare att på ett ungefär 
säga när två människor objektivt sett hade det lika bra. En objektiv likhet kun
de då råda mellan både sjuka och friska och mellan sjuka inbördes. 1 båda fal
len var dock utgångspunkten hur pass nära tilläggssjukpenningen anslöt till 
principen om kompensation för inkomstbortfallet.

För att komma dithän att likhetsnormen skulle appliceras på friska och sju
ka samt barnafödande och icke barnafödande hade i statliga utredningar lik
hetsnormen diskuterats, såväl när det gällde tillhörigheten till försäkringen, 
frågan om ett fast enhetligt förmånsbelopp, olika sjukpenningklasser, privata 
eller offentliga försäkringar, obligatoriska eller frivilliga försäkringar som för
säkringar i förhållande till socialhjälp m fl. Det likhets- eller rättvisetänkande 
som legat bakom statens val i dessa olika situationer byggde inte enbart på för- 
delningspolitiska argument utan även på styrpolitiska överväganden av olika 
slag. Staten ville åstadkomma inkomstutjämning mellan olika grupper i sam
hället. Vidare önskade staten med införandet av obligatoriska allmänna so-
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cialförsäkringar skapa starka medborgare som inte stigmatiserades. Staten 
stärkte då också sin egen ställning genom att både själv utgöra och ha en ”av
talspart" i likhet med en privaträttslig avtalspart. Staten önskade även stärka 
kvinnans ställning och bedriva en aktiv befolkningspolitik. En rad olika styr- 
ningsmekanismer var följaktligen inbyggda i försäkringarna.

2.1.3 Rättighets- och förutsebarhetsprinciperna
När man skall avgöra om den enskilda människan hade en legal rätt till ersätt
ning från sjukpenningförsäkringen respektive från moderskapsförsäkringen är 
det viktigt att fastställa med vilken grad av precision eller brist på precision 
som de ifrågavarande lagbestämmelserna angav förutsättningarna för att er
sättning skulle utgå. Var de villkor som byggde upp "rätten" till sjukpenning 
respektive moderskapspenning vaga och mångtydiga eller hade de en så pass 
omfattande precision att det tämligen klart framgick när den enskilde uppfyll
de förutsättningarna för ersättning eller inte uppfyllde dem? Var det möjligt 
för den som fått avslag på en ansökan om sjuk- och moderskapspenning att få 
detta avslag rättsligt prövat i högre instans?

I 1955 års sjukförsäkringslag var de lagregler som gav de försäkrade sjuk
penning och moderskapspenning språkligt utformade som rättighetsbestäm- 
melser med de försäkrade som adressater. Detsamma gällde motsvarande reg
ler i 1962 års lag om allmän försäkring. Besvärsmöjligheterna till riksförsäk
ringsverket och i sista instans till försäkringsdomstolen i kombination med 
statlig tillsyn lade grunden till en legal rättighetsstruktur inom sjuk- och för
äldraförsäkringen.

Ovan har i flera sammanhang framkommit att de formella rättsstatsgaran- 
tierna rörde förhandenvaron av och konstruktionen av rättsmedel, vilka med
förde att den enskilde kunde få omprövat ett beslut, som var fattat av ett lokalt 
organ. Hit hörde även graden av frihet som den beslutsprövande instansen 
hade tilldelats, när den skulle avgöra om en förmån skulle utgå eller inte. I den 
juridiska doktrinen var man ense om att en legal rättighet var för handen när 
den rättsliga prövningen var bestämd av i lag klart uppställda förutsättningar 
samtidigt som besvärsförfarandet erhållit en "betryggande” utformning." 
Frågan om sociala förmåner utformats som rättigheter för den enskilde fick 
bedömas med ledning av i vad mån det förvaltningsrättsliga förfarande som 
det lokala organet, i detta fall de allmänna sjukkassorna eller försäkrings
kassorna, skulle använda sig av erbjöd garantier för en allsidig sakprövning av 
de lagfästa bestämda förutsättningarna för förmånen i fråga och därigenom 
skapade möjligheter för den enskilde att på ett tillfredsställande sätt utföra sin 
talan. Om dessa förutsättningar var uppfyllda, hade utifrån rättsstatliga ut
gångspunkter den enskilde en "rätt” till förmånen i fråga, oberoende av vad 
som sagts härom i förarbeten.11 12

11. H Eek, Socialrätt, 1954, s 78.
12. Se H Eek, Socialrätt, 1954, s 78 f.
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Möjligheten för den enskilde att göra gällande en förmån som en legal 
rättighet kom därmed att variera beroende på nämnda faktorer. All rättstil
lämpning utmärktes visserligen, såsom framhållits ovan, av ett visst mått av 
skönsmässighet. Men denna skönsmässighet måste grundas på en objektiv be
dömning, som på ett eller annat sätt gick att utläsa ur lagen.

”Myndigheten äger icke att vid sina beslut fullfölja något annat syfte än avgörandet 
av vad som i fallet är objektivt riktigt: det är detta objektivt riktiga beslut, som myn
digheten skall fatta.”13

13. Se H Sundberg, Allmän förvaltningsrätt, 1955, s 67 f.
14. H Eek, Socialrätt, 1954, s 79 och H Eek, ET 1941, s 65 ff.

Den förvaltningsrättsliga litteraturen i mitten av 1900-talet byggde dessa ar
gument på att den förvaltningsrättsliga lagstiftningen uppställde vägledande 
normer eller i förarbetena förklarade de syften som den rättsliga prövningen 
skulle präglas av. Även om det beslutande organet uttryckligen tillagts en vid
sträckt rätt att avgöra, om en åtgärd var lämplig eller inte, måste tolkningen 
av lämpligheten ske utifrån lagens syfte, dvs maktanvändningen måste vara lo
jal.14

Även om ett visst mått av skälighet präglade sjukförsäkringen var denna 
inte utformad på samma sätt som inom socialhjälpsverksamheten, där det fria 
skönet utgjorde en självständig faktor. Inom sjuk- liksom inom moderskaps- 
försäkringen var förutsättningarna för en objektiv rättstillämpning betydligt 
större. Visserligen var reglerna många och präglade av en stor detaljrikedom, 
vilket kunde leda till en viss oöversiktlighet med avsaknad av klarhet och 
stringens som följd. Denna komplexitet hade på ett tidigt stadium kommit att 
prägla socialförsäkringarna. Så bestod redan 1947 års lag om allmän sjukför
säkring av 125 paragrafer, varav åtskilliga var tämligen omfattande. De kva
lifikationsregler som kvalificerade den enskilde som sjukpenningförsäkrad 
(9 §) eller innehavare av en legal rätt till sjukpenning (21 §) eller moderskaps- 
ersättning var inte särskilt enkla och tydliga. Även de handlingsregler som 
hade den enskilde som adressat var tämligen komplicerade (se exempelvis 31 § 
och 45 §). Detsamma gällde de förvaltningsrättsliga procedurreglerna, som 
ofta var hämtade från andra förvaltningsrättsliga områden eller i varje fall inte 
skapade för försäkringsprocessen enbart.

Ur rättssäkerhetssynvinkel var det givetvis av största vikt att handhavandet 
av dem skedde på ett sådant sätt att öppenhet och insyn var möjliga. Av för
arbetena har framgått att man var mycket angelägen om att de allmänna sjuk
kassorna skulle ha kvar sin nära koppling till den enskilde. Syftet var givetvis 
att man från statligt håll såg förtjänster med att sjukkassorna trots att de nu 
handhade en allmän obligatorisk sjukförsäkring skulle ha kvar den täta kon
takt med den enskilde försäkrade som kännetecknat kassorna under den pri
vata sjukförsäkringens giltighetstid.

Som framkommit ovan utgjordes de allmänna sjukkassorna under 1950-ta- 
let av centralsjukkassor och lokalsjukkassor. Detta dubbelkassesystem ersattes
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1962 av ett enkassesystem. Administrationsnämnden som låg bakom detta 
förslag,15 såg dock endast rättssäkerhetsfördelar ur den enskildes synvinkel 
med detta och stora förtjänster ur servicesynpunkt.16 Nämnden framhöll med 
skärpa vikten av att alla möjligheter till förenklingar tillvaratogs. Sjukförsäk
ringen var ju en synnerligen omfattande verksamhet, där antalet utbetalningar 
per år kunde räknas i åtskilliga miljoner. Ofta rörde det sig om ganska små 
belopp. Mycket stod därför att vinna genom förenklingar för sjukkassorna. 
Dessa förenklingar påverkade inte de rättigheter som lagstiftningen gav de för
säkrade.17 Att man inte tog tag i frågan om sjukkassornas förstatligande torde 
hänga samman med kassornas lokala förankring och närhet till den enskilde 
försäkrade. Man vågade sig helt enkelt inte på någon större administrativ för
ändring,18 eftersom ett förstatligande av sjukkassorna krävde en ändring av 
metoden för sjukförsäkringens finansiering med åtföljande genomgripande 
ändringar i den rättsliga regleringen. Det rättsstatliga öppenhetskravet ansågs 
bäst kunna tillgodoses genom att ha kvar ett sjukkassesystem.

15. SOU 1960:35.
16. SOU 1960:35 s 69.
17. SOU 1960:35 s 69.
18. SOU 1960:35 s 50.

Genom att sjuk- och moderskapsförsäkringarna inte byggde på öppet 
skönsmässiga rekvisit, genom att regleringen av det administrativa beslutsfat
tandet kom att utvecklas alltmer och genom att sjukkassornas tidigare förtro
genhet med försäkringshantering bibehölls genom en försiktig förändringspo- 
litik samt sist men inte minst genom ett överprövningssystem skapades de för
sta förutsättningarna för framväxten av ett rättsstatligt tänkande på 
försäkringsområdet. Men man kom aldrig särskilt långt i detta avseende under 
den nu aktuella tidsperioden.

Även om de rättsliga traditionerna inom den offentliga sektorn inte hade 
gamla anor, var fallet det motsatta inom civilrätten. Den rättsliga regleringen 
av privata försäkringar låg nära ett av civilrättens kärnområden, nämligen av
talsrätten. Ovan har den nära kopplingen mellan offentliga och privata försäk
ringar framhållits. De förra kom att ”låna” en hel del av de senates juridifie- 
ring. Den med tiden alltmer ökade detalj- och kompliceringsgraden hos de of
fentligrättsliga försäkringarna kom att kräva ett specifikt juridisk-tekniskt 
förhållningssätt.

Lokalsjukkassorna och senare lokalkontoren för centralsjukkassorna fatta
de sålunda årligen flera miljoner beslut. Dessa var av stor betydelse för den en
skildes försörjning. Den relativa komplexitetsgraden i regelsystemet till trots 
fattades besluten av icke juridiskt utbildade handläggare. Överhuvudtaget 
saknades akademiskt utbildade personer i försäkringsadministrationen. Staten 
uppfattade den lokala förankringen och det folkliga inslaget som viktigare än 
att utveckla ett professionstänkande, något som präglat försäkringsadminis
trationen under flera decennier. Först fr o m 2000 har man på allvar försökt 
bryta detta förhållande. Även om handläggarna ofta hade en god kompetens 
omfattande de försäkringsfrågor som de dagligen kom att syssla med, torde
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risken för bristande överblick och kringsyn generellt ha lett till en i snäv me
ning regelstyrd tillämpning. Detta kunde i och för sig medföra en god förutse
barhet och kontrollerbarhet, samtidigt som möjligheten att uppnå materiell 
rättssäkerhet blev mindre. Beslut i besvärsärenden hos riksförsäkringsverket 
fattades inte heller av juridiskt sakkunniga utan av statliga tjänstemän. Att för
lägga en besvärsavdelning hos det statliga riksförsäkringsverket stod inte i 
överensstämmelse med ett rättsstatligt tänkande (se nedan 2.1.4). Risken för 
politiserade tolkningar av författningstexterna kunde inte uteslutas med så 
stora möjligheter till statligt maktutövande. Detta skapade givetvis inte en for
mell rättssäkerhet för den enskilde.

Tillkomsten av försäkringsdomstolen medförde dock förutsättningar här
för, även om möjligheterna att skapa vägledande prejudikat inte var särskilt 
stor (se 2.1.4). Men enbart tillkomsten av ett juristdominerat organ betydde 
mycket för den rättsliga hanteringen av en komplicerad regelmassa och bidrog 
på sikt till ökad förutsebarhet och kontrollerbarhet.

2.1.4 Maktdelningsprincipen
Sjuk- och moderskapsförsäkringarna kom att utformas som en påtaglig statlig 
uppgift. Hur förhöll sig detta till ett rättsstatligt tänkesätt? Rättsstatens upp
gift är att förhindra okontrollerad statlig maktutövning och tillförsäkra med
borgarna ordning och frihet. Detta kan man visserligen tänka sig att en stark 
statsstat gör men förr eller senare blir det på den enskildes bekostnad. Rätts
statens syfte är att begränsa och kontrollera statsmakten för att därigenom 
skapa skydd för den enskilde. Den statliga maktutövningen måste regleras så 
att förutsättningar för legitimitet, förutsebarhet och kontrollerbarhet skapas. 
Denna reglering sker genom maktfördelning.

Trots statens uppfattning om sjukförsäkringen som en hela folkets försäk
ring kom, som framkommit ovan, redan den första lagstiftningen om en all
män sådan att kännetecknas av en tämligen komplicerad struktur. Detta kom 
i lika hög grad att gälla också de andra socialförsäkringarna. Att fastställa 
rätten till sjukpenningen liksom sjukpenningens storlek var inte enbart en stat
ligt administrativ hantering utan nödvändiggjorde också en tolkning av de oli
ka rekvisiten. Detta tolkningsarbete var inte sällan så komplicerat att det kräv
de ett expertkunnande. Socialförsäkringarna kom därför på sikt att kräva ett 
handhavande av rättsligt sakkunniga. Socialminister Gustav Möller var på 
1930-talet uttalat emot en juridifiering av sjukförsäkringen, vilket innebar att 
han bl a motsatte sig tillkomsten av en socialförsäkringsdomstol. Sjukförsäk
ringen skulle skötas av staten själv enligt hans uppfattning.19 Staten önskade 
vidmakthålla denna uppfattning vid sjuk- och moderskapsförsäkringarnas till
komst så till vida att så få ingrepp i de allmänna sjukkassornas organisation 
och arbetssätt ansågs önskvärda och att de överprövande organen inte utgjor-

19. B Rothstein, Att administrera välfärdsstaten: några lärdomar från Gustav Möller, i Arkiv 
för studier i arbetarrörelsens historia, nr 36-37, s 75 och 81.
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des av domstolar utan av myndigheter. Detta innebar att inga jurister tilläm
pade sjuk- och moderskapsförsäkringarna. Staten ville inte veta av någon 
maktdelning på detta område.

Men denna inställning gick inte att fullt ut vidmakthålla, när sjukförsäk
ringen rent faktiskt började tillämpas under senare delen av 1950-talet. Kravet 
på en rättslig hantering av försäkringarna växte sig allt starkare och ledde till 
förvaltningsrättsliga reformer av olika slag, bl a tillkomsten av försäkrings- 
domstolen.

Men staten valde att ha kvar sin överprövande ställning genom att den gjorde 
riksförsäkringsverkettillbesvärsinstans.Statensmaktställningvisavidenenskilde 
blev genom denna konstruktion mycket stark. Genom att besvärs- och tillsyns
funktionerna låg på samma statliga myndighet kom staten att få en roll som 
både ”åklagareoch domare”. Denna statliga maktkoncentration påverkade även 
sjukkassorna eller försäkringskassorna, vilka kom att inta en påtagligt under
ordnad ställningsåsomobjekt förriksförsäkringsverkets  tillsyn i dessolika former 
och i vetskap om att deras beslut kunde ändras av besvärsavdelningen på verket. 
Statens makt var följaktligen stark i både första och andra instans.

Försäkringsdomstolen var formellt en från staten helt fristående domstol. 
Statens önskan var att den skulle fungera som hela folkets domstol, vilket 
innebar att någon fullföljdsbegränsning inte fick ske. Detta ledde till att juri- 
difieringen av socialförsäkringen inte blev så tydlig som man skulle kunnat 
förvänta, eftersom prejudikatbildningen blev ganska svag. Staten menade att 
alla försäkrade skulle ges möjligheter att överklaga, varför det inte fanns tid 
och resurser att ägna sig åt en prejudicerande verksamhet. Situationer kunde 
inträffa där försäkringsdomstolen drev en linje och riksförsäkringsverkets be- 
svärsavdelning understödd av tillsynsavdelningen en annan. På grund av större 
möjligheter att påverka sjuk- och försäkringskassorna kom inte så sällan ver
kets linje att segra.

Förekomsten av lekmannadomare var ett annat inslag i domstolens verk
samhet med tydlig koppling till statens intressen.

2.1.5 Slutsatser
Försäkringstänkandet blev ett av välfärdsstatens viktigaste kännetecken.

Bakom försäkringstanken låg idén om risksamhället. Genom att avkräva 
medborgarna avgifter för försäkringsförmånerna, tillförsäkrades dessa förmå
nerna som en hjälp till självhjälp. Här gällde inte i första hand ett solidaritets
tänkande, där de fattiga av solidaritetsskäl och för att undvika motsättningar 
mellan olika grupper skulle få sina försörjningsbehov täckta utan försäkrings- 
principen byggde till skillnad från försörjningsprincipen som grundidé på att 
den enskilde hade ett eget ansvar för sin situation. Men detta ansvar kunde den 
enskilde i vissa situationer inte bära själv, utan staten såg som sin uppgift att 
tillhandahålla ett försäkringsskydd för olika i livet förekommande risker, mot 
att den enskilde inbetalade vissa (låga) premier.

Principen om inkomstbortfallskompensation var nära kopplad till idén om
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hjälp till självhjälp. Denna idé var i sin tur nära kopplad till statens önskan att 
upprätthålla arbetslinjen.20 Den politik som staten förde syftade till att uppnå 
full sysselsättning, en önskan som lät sig väl förenas med den kraftfulla eko
nomiska tillväxt som gällde under nu aktuella decennier. Arbetslinjen byggde 
på teorier som hade vetenskaplig förankring och som betonade arbetets värde 
för det allmänna välbefinnandet och för hälsan. Det fanns grundläggande ar- 
betsrelaterade behov hos individen, vilka tillfredsställdes genom arbete. Soci
alförsäkringarna var inte tänkta att ta över hela ansvaret för den enskilde utan 
ett visst ansvar skulle den enskilde även fortsättningsvis ha.

Den resursomfördelning som socialförsäkringarna medförde ledde till en 
ökad frihet för den enskilde men också till ett ökat beroende. I och med att för
valtningsmyndigheternas befogenheter på försäkringsområdet ökade, kom 
den enskildes rätt att bli beroende av deras beslut. Den enskildes legala rätt i 
förvaltningsförfarandet underlättades genom att villkoren för rätt till ersätt
ning inte var öppet skönsmässiga och genom att möjligheterna till överpröv
ning och tillsyn var tämligen goda. Arbetslinjen och principen om hjälp till 
självhjälp var nära kopplade till den enskildes privatautonomi, dvs dennes rätt 
till självbestämmande inom sin privata sfär. Reglerna om tillhandahållande av 
trygghet på detta område var inte enbart baserade på önskan att åstadkomma 
social rättvisa utan även på tilltron till den enskildes förmåga till självbestäm
mande. Kravet på en rättslig hantering av försäkringarna hade under denna 
tidsperiod blivit tydligare och förvaltningsrättsliga reformer i syfte att stärka 
den enskildes autonomi hade ägt rum. Skyddet av privatautonomin hade ock
så påverkats av det avtalsrättsliga synsätt som gällde för de privata försäkring
arna, ett synsätt som sedan förts över på hanteringen av de offentliga försäk
ringarna.

Välfärdsmålen formulerades som åtgärder vid inträffandet av sociala ris
ker. De sociala risker och den sociala utsatthet som sjukdom och barnafödan
de innebar möttes från statens sida av ett grundbelopp i pengar, som utgick till 
alla eller nästan alla som befann sig i den ifrågavarande situationen. Det upp
fattades som institutionellt omfördelande (se ovan 2.1.2). Tilläggsersättningen 
utgick efter arbetsprestation. Den enskilde hade ”tjänat in” denna ersättning. 
Den var lättare att motivera i ett rättighetsperspektiv. Staten konstruerade er
sättningen med arbetslinjen som bas. Det var rimligt att en välfärdsstat ekono
miskt bistod sina medborgare som p g a sjukdom och barnafödande gjorde en 
inkomstförlust. Det var välfärdsstatens uppgift att kompensera för denna och 
därmed täcka de ekonomiska behov som eljest skulle uppstå, när ingen lön re
gelbundet flöt in.

Att det var staten som skulle kompensera för inkomstförlusten (och inte ett 
privat försäkringsbolag) motiverades med att den enskilde i förväg betalat in 
avgifter till staten, vilket medfört att, om försäkringsfallet inträffade, vederbö
rande skaffat sig rätt till ersättning. Den nu nämnda omständigheten låg även 
till grund för statens skyldighet att betala grundersättningen. Försäkringsprin-

20. Se exempelvis SOU 1958:17, SOU 1964:50 och SOU 1964:51.
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cipen kunde göras universell och den svenska statens strävan var otvivelaktigt 
att försäkringen skulle omfatta alla eller i det närmaste alla. Den svenska sta
ten hade höga välfärdsmål. Men de som inte hade någon inkomst kunde inte 
betala försäkringsavgifter. Staten stod inför ett dilemma. I förarbeten synlig- 
gjordes detta framför allt när det gällde de hemarbetande kvinnorna.

Tanken på att den enskilde skaffade sig en rätt till försäkringen, en rätt till 
självhjälp, behövde dock tonas ned för att målen om universalité! och genera
lity skulle kunna bibehållas. En försäkringsplikt innefattande obligatorisk till
hörighet krävde även en skattefinansiering och en offentligrättslig organisa
tion. Även om de traditionella försäkringsrättsliga principerna tunnades ut, 
var statens syfte med försäkringarna fortfarande mer baserat på försäkrings
tanken än på försörjningstanken. Det innebar att försäkringarna byggde på 
principen om en generell distributiv rättvisa innefattande en fördelning av 
samhällets goda efter behov.

Förutom det resursomfördelande syfte som försäkringarna hade, använde 
staten dem även i styrpolitiska syften. Syften som att främja jämlikhet mellan 
hemarbetande och förvärvsarbetande, att få antalet barnafödslar att öka, att 
få antalet aborter att minska kan nämnas. Även det generella syftet att täcka 
upp behov hörde hit. Inkomst sågs som ett tillvägagångssätt att tillfredsställa 
behov. Att täcka förlust av inkomst blev därmed också ett sätt att täcka behov.

Sjukpenning- och moderskapsförsäkringarna kom redan i 1947 års sjukför
säkringslag att utformas som legala rättigheter. Även om villkoren för rätt till 
ersättningarna för den enskilde p g a sin detaljrikedom framstod som delvis oö
verskådliga, vilket också gällde de förvaltningsrättsliga procedurreglerna, torde 
ett visst mått av formell förutsebarhet och kontrollerbarhet ha funnits beroende 
på den under 1950- och 60-talen framväxande försäkringsadministrationen 
med ett enkassesystem, en besvärsavdelning på riksförsäkringsverket och en 
särskild slutinstans på försäkringsområdet, nämligen försäkringsdomstolen.

Maktdelningen på socialförsäkringsområdet var mycket svag. Under flera 
decennier såg staten detta som ”sitt” område. Från statligt håll hade man 
mycket tydligt gjort gällande att någon organisatorisk och/eller ekonomisk in
blandning från kommunernas sida ville man inte ha. Inte heller önskade man 
någon ”inblandning” från juristkåren. Efter åtskilligt diskuterande inrättades 
dock försäkringsdomstolen. Genom lekmannamedverkan säkrade staten sin 
medverkan i rättstillämpningen. Staten önskade inte inrätta en stark prejudi
katinstans. Detta undvek man genom att alla försäkrade gavs möjlighet att 
överklaga, varför det inte fanns tid eller möjlighet för domstolen att skapa pre
judikat i någon högre utsträckning.

De rättsstatliga principerna om legalitet, formell rättssäkerhet, öppenhet 
samt välfärdsmålen baserade på distributiv rättvisa kom i viss och alltmer 
ökande omfattning att prägla sjuk- och moderskapsförsäkringarna under 
1950- och 60-talen. Statens styrning av området var mycket stark. Under dessa 
decennier lades otvivelaktigt grunden för en social trygghet vid inträffandet av 
de ifrågavarande riskerna. Om så skedde utifrån rätts- och välfärdsstatliga 
principer var detta enligt ovan anförda definition tecken på en stark stat. Slut-
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satsen blir att staten under denna tidsperiod var stark i vissa avseenden men 
svag i andra, såsom i maktdelningshänseende. Detta innebar paradoxalt nog 
att där staten styrningsmässigt framstod som starkast var den i rättsstatlig be
märkelse som svagast.

2.2 Principrätten och försäkringsskydd under
1970- och 80-talen

2.2.1 Inledning
I de följande avsnitten skall i likhet med vad som gjorts ovan i avsnitt 2.1 av
seende tidsperioden 1950-70 de rättsstatliga och välfärdsstatliga principer 
som beskrivits i avdelning I appliceras på den omfattande rättsliga materia rö
rande försäkringsskydd som var aktuell under 1970- och 80-talen och som be
handlats ovan i avdelning III. För att få en helgjuten bild av vilka rättsliga prin
ciper som byggde upp försäkringsskyddet under de aktuella decennierna har 
jag undersökt konstruktionen av sjuk- och föräldraförsäkringarna (jag inklu
derar häri även moderskapsförsäkringen, hemmamakeförsäkringen och ha- 
vandeskapsförsäkringen) med tonvikt på hur kompensationen för inkomst
bortfall har gestaltat sig för den enskilde, utvecklingen av de materiella rekvi- 
siten och sist men inte minst de organisatoriska och procedurala reglerna på 
området.

Kännetecknande för tidsperioden var att utbyggnaden av försäkringsskyd
det till sin grundstruktur var avklarad i början av 1970-talet. Lagen om allmän 
försäkring hade då redan funnits ett antal år. Handläggningsregleringen där
emot hade inte hållit jämna steg med innehållet i de faktiska skyddsreglerna. 
En förändring härvidlag skedde under den aktuella tidsperioden.

Att sjuk- och föräldraförsäkringarna verkligen utgjorde ett omfattande och 
viktigt skydd för den absoluta merparten av befolkningen framkom förutom 
av reglerna om tillhörighet till försäkringen även av försäkringskostnaderna, 
ärendeutvecklingen och måltillströmningen. Redan under mitten av det första 
decenniet av den undersökta tidsperioden hade kostnaderna för sjukförsäk
ringen sjudubblats i förhållande till vad som gällde under decenniet dessförin
nan. Under samma tid hade ärendeutvecklingen vid riksförsäkringsverkets be- 
svärsavdelning vad gällde inkomna och avgjorda ärenden fördubblats. Balan
serna hade sakta men säkert ökat från 1 800 ärenden till över 3 000. 
Målutvecklingen vid försäkringsdomstolen följde samma utveckling, en för
dubbling av inkomna respektive avgjorda ärenden under ifrågavarande tioårs
period. Balanserna var ungefär desamma.

Som tidigare framhållits var statens inflytande över den rättsliga norme- 
ringen och hanteringen av försäkringsskyddet vid sjukdom och föräldraskap 
mycket omfattande. Tveklöst använde staten detta skydd i fördelningspolitiskt 
och styrpolitiskt syfte.



2 Principrätten och försäkringsskydd vid sjukdom och moderskap ... 543

Jag avser nedan att påbörja genomgången av principrätten med en diskus
sion om försäkringsprincipen som fördelnings- och styrpolitik i syfte att söka 
fastställa förekomsten av principerna om formell respektive materiell rättvisa 
(2.2.2). Därefter fortsätter jag principrättsdiskussionen utifrån ett förvalt- 
ningsperspektiv på rättssäkerheten i rätts- och välfärdsstaten (2.2.3). Rättig- 
hetsprincipen diskuteras därefter (2.2.4) och till sist principen om maktdelning 
(2.2.5). Avsnittet avslutas med några sammanfattande slutsatser (2.2.6).

2.2.2 Försäkringsprincipen som fördelnings- respektive 
styrpolitik - formell och materiell rättvisa

2.2.2.1 Försäkringsprincipen i sjuk- och föräldra
försäkringarna

Försäkringsprincipen innefattar i sin renodlade form ett skydd mot en risk, där 
skyddet står i proportion till en utgiven motprestation. Sjuk- och föräldraför
säkringarna under 1970- och 80-talen, som här är föremål för analys, skilde 
sig i flera avseenden från privaträttsliga försäkringsformer med ett försäk
ringsbolag som försäkringsgivare och en enskild som försäkringstagare. Dessa 
byggde på individuella försäkringsavtal där motprestationen, premien, var 
noga avpassad efter det erhållna försäkringsskyddet. Sjuk- och föräldraförsäk
ringarna byggde inte på avtal utan reglerades i lag och var generella till sin na
tur. Alla försäkrade, dvs i Sverige bosatta, erhöll av staten ett ekonomiskt 
skydd i händelse av sjukdom och föräldraskap, om vissa villkor var uppfyllda. 
Den försäkrades motprestation, som tidigare i viss utsträckning ansetts moti
vera det erhållna skyddet, hade kommit att ändra karaktär. De egenavgifter 
som den enskilde betalade in till staten, hade aldrig tjänat syftet att fullt ut 
täcka vederbörandes risksituation. Dessa ersattes också så småningom av ar
betsgivaravgifter som tillsammans med statsbidrag finansierade försäkringar
na. Egenföretagarna bidrog dock med egenavgifter.

Det som ovan i avdelning III framhållits om skillnaderna mellan de privata 
försäkringarna och sjuk- och föräldraförsäkringarna kvarstod även under 
denna tidsperiod och hade snarare fördjupats i förhållande till vad som gällde 
under 1950- och 60-talen. Sjuk- och föräldraförsäkringarna var generella, 
obligatoriska och reglerade i lag och inte individuella, frivilliga och avtalsba- 
serade. Sjuk- och moderskapsförsäkringarna hade dock redan på 1950-talet i 
doktrinen hänförts till det regelkomplex som rörde statens förhållande till den 
enskilde och inte till civilrätten, dit privatförsäkringarna hänfördes, med den 
följdverkan att den försäkrade inte kunde använda det civilrättsliga regelsys
temet om en fordrans utkrävbarhet på sjuk- och moderskaps- eller föräldra
försäkringarna och inte heller regler om pantsättning, belåning osv. När nu 
sjuk- och föräldraförsäkringarna finansierades med skatter och sociala avgif
ter, vilka inte stod i relation till den riskkategori den enskilde tillhörde och nå
gon riskpremie i privatförsäkringsrättslig mening över huvud inte känneteck-
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nade de statliga försäkringarna,21 fanns följaktligen inte många gemensamma 
kännetecken mellan sjuk- och föräldraförsäkringarna och privatförsäkringar
na.22 Det är därför befogat att ifrågasätta, om man kunde tala om en försäk- 
ringsprincip som grund för statens åtagande att bistå den enskilde i de ifråga
varande situationerna. Det enda till synes gemensamma kriteriet var en upp
kommen risk. Sjukdom var och är en försäkringsbar risk också i privaträttsliga 
sammanhang. Men det var annorlunda med havandeskap och moderskap eller 
föräldraskap. Dessa sociala risker hade andra utgångspunkter än risker inom 
privatförsäkringssystemet. Social utsatthet, vilket uttryck denna utsatthet än 
tog sig, kunde vara försäkringsbar beroende på politisk gångbarhet och poli
tiska beslut. Därmed är inte sagt att denna utgjorde en ur privaträttslig synvin
kel ekonomiskt intressant försäkringsbar risk. I egentlig mening förenade allt
så inte heller riskkriteriet en socialförsäkring och en privatförsäkring.

21. Jfr den nya inkomstpensionen, där ersättningen är relaterad till avgiften.
22. Jfr T Erhag, Socialförsäkringen och det nya pensionssystemet - ny syn på rättsförhållan

det mellan försäkringsgivare och försäkringstagare i den obligatoriska försäkringen, i L Vahlne 
Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, 2002, s 128-156.

Den sociala risk som staten försäkrade den enskilde mot utgjordes inte av 
sjukdomsfallet eller barnafödandet och vården av barn som faktiska företeel
ser utan av en viss bestämd följdeffekt som sjukdomen respektive barnafödan
det kunde medföra, nämligen inkomstbortfall. Försäkringarnas syfte var att 
åstadkomma fortsatt försörjning för den enskilde, trots att en situation hade 
inträtt som medförde ett avbräck i löneutbetalningen. Sjukdomen och barna
födandet skapade ett avbrott i utförandet av förvärvsarbete. Arbetsgivaren an
sågs (till en början) inte kunna göras skyldig att utbetala lön, när vederböran
de inte fick något arbete utfört. Den enskilde skulle då stå utan försörjning om 
inte försäkringsskyddet funnits. Statens beslut att lagreglera den enskildes för
sörjning i en dylik situation var något, som inte ingick i den liberala rättssta
tens åtagande. Dennas främsta uppgift ansågs vara att ge ett negativt skydd för 
att erhålla frihet. Men den postliberala rättsstatsideologin innefattade som 
framhållits i tidigare avsnitt även ett positivt skydd. Detta gällde i än högre 
grad för välfärdsstaten. Vad innebar detta i förevarande sammanhang?

2.2.2.2 Rätts- och välfärdsstatliga element i sjuk- och
föräldraförsäkringarna

2.2.2.2.1 Kompensationen av inkomstbortfallet
I avdelning I ovan har den postliberala rättsstaten beskrivits, en stat som gav 
uttryck för en värdefördelning. I än högre grad gällde detta för välfärdsstaten. 
Statens ansvarstagande för den enskildes försörjning illustrerade statens in
ställning til! det sociala värde som befolkningens välfärd innebar. Härvid kom 
staten att lägga vikt vid olika komponenter, beroende på vilken principiell in
ställning staten intog till försörjnings-kompensationsproblematiken. Att den 
offentligrättsliga försäkringsprincipen innehöll normativa inslag av försörj-
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ningskaraktär var otvivelaktigt men samtidigt innehöll den ett flertal andra 
normativa inslag.

Att försäkringsstrukturen ändå fanns där önskar jag först påvisa. Därefter 
går jag in på de olika normativa inslag som kännetecknade kompensationen 
för inkomstbortfallet under 1970- och 80-talen och försöker fastställa deras 
rätts- respektive välfärdsstatliga karaktär.

Låt mig nu mer ingående beskriva de normativa element i försäkringsprin- 
cipen som staten såg som essentiella under perioden 1970-1990 och hur dessa 
var relaterade till rättsstaten och välfärdsstaten. Låt mig återigen knyta an till 
den sociala risk som inkomstbortfall p g a sjukdom utgjorde. Som ovan kon
staterats var själva basen för den försäkringsbara risken den omständigheten 
att ett inkomstbortfall inträffat. Att just kompensera ett inkomstbortfall ge
nom att tillhandahålla ett försäkringsskydd förklarades med att detta låg i linje 
med andra situationer då rättsordningen gått in med ett skydd. Skyddet för 
äganderätten var det som vanligtvis anfördes. Den som etablerat sig som ägare 
skulle skyddas i denna position. Det innebar då att den som etablerat sig som 
inkomsttagare skulle skyddas i sin inkomstposition. Men alla inkomstavbrott 
skulle inte kompenseras, endast de som av staten ansetts skyddsvärda (se ned
an). 1 de fall när skyddet för den etablerade positionen som sådan var det enda 
syftet eller huvudsyftet, var analogin med äganderättsskyddet tydlig.23 Själv
klart låg det olika värden bakom upprätthållandet av äganderättsskyddet, men 
dessa behövde inte lyftas fram varje gång man gjorde skyddet gällande. I den 
mån principen om kompensation för inkomstbortfall framträdde i renodlad 
form var det naturligt att i likhet med principen om äganderättsskyddet för
lägga den till den rättsstatliga principvärlden. Båda principerna gav uttryck för 
ett frihetsideal. I äganderättsskyddet låg ett krav på personlig rörelsefrihet. För 
att uppnå detta krävdes att staten inte ingrep mot äganderätten. När det gällde 
skyddet mot inkomstbortfall var skyddet från statens sida inte ett negativt 
skydd utan ett positivt skydd. I rättsstatsideologin ingick, som ovan framhål
lits, inte endast att staten gav medborgaren ett negativt skydd utan även ett po
sitivt skydd, som då med nödvändighet gav uttryck för en mer påtaglig värde
fördelning.

Den omständigheten att den renodlade kompensationen för inkomstbort
fall fungerade som ett komplement till löneinkomsten innebar en koppling till 
förvärvsavtalet. Pacta sunt servanda är basen i alla marknadsekonomiska sam
manhang och lika viktig som legalitetsprincipen är i andra sammanhang. Båda 
ingick i rättsstatens bas. Under 1960-talet hade begreppet förvärvsarbete givits 
en tämligen formell bestämning i rättstillämpningen även om det näraliggande 
begreppet arbetstagare kommit att ”mjukas” upp genom att det i rättstillämp
ningen kommit att präglas av olika sociala hänsyn. Tillvägagångssättet att ska
pa kompensation för inkomstbortfall genom att räkna fram en sjukpenning-

23. Jfr T Erhag, Socialförsäkringen och det nya pensionssystemet - ny syn på rättsförhållan
det mellan försäkringsgivare och försäkringstagare i den obligatoriska försäkringen, i L Vahlne 
Westerhäll (red), Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, 2002, s 128-156.
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grundande inkomst för den enskilde kom att medföra ett mer påtagligt när
mande till lönearbetet än vad som gällde för systemet med sjukpenningklasser. 
Beskattningen av sjukpenningförmåner bidrog ytterligare till att likheten med 
lönearbetet framträdde. Kopplingen till löneavtalet och dess iakttagande var 
utslag av ett rättsstatligt tänkande. Samtidigt låg i en lagreglering, vilken bygg
de på uppfattningen att den som drabbades av sjukdom hade utgifter, som var 
anpassade efter arbetsinkomstens storlek och att därför kompensation borde 
ske i proportion till inkomstförlusten, ett välfärdsstatligt tänkande. 1 kompen
sationstanken låg det sociala momentet och förverkligandet av ett välfärdsmål 
av ekonomiskt ideologisk natur. Genom införandet av reglerna om sjukpen
ninggrundande inkomst uppnåddes också en mycket större överensstämmelse 
med det faktiska inkomstbortfallet, varför det sociala syftet med kompensa- 
tionsreglerna uppfylldes i högre utsträckning. Målsättningen att skapa en 
kompensation som var så verklighetsnära som möjligt var det välfärdsstatliga 
huvudsyftet med rättsreglerna om sjukpenninggrundande inkomst. Att ge en 
fullödig kompensation i en situation av sjukdom, havandeskap och föräldra- 
skap åt den förvärvsarbetande var det centrala välfärdsmålet och den rättsliga 
regleringen härom var ett nödvändigt medel att förverkliga detta mål.

Men en så nära överensstämmelse som möjligt mellan det faktiska inkomst
bortfallet och kompensationen var samtidigt ett utslag av formell rättvisa, ett 
av rättsstatens viktigaste kriterier. Att sedan den sjukpenninggrundande in
komsten endast var baserad på 90 % av den framtida beräknade inkomsten 
var ett politiskt och ekonomiskt ställningstagande i syfte att förhindra miss
bruk av försäkringen. 90 %-regeln gav sålunda uttryck för en formell rättvisa 
med tydliga styrpolitiska inslag.

Vidare skulle en beskattning av sjukpenningförmånen leda till rättvisa mel
lan det beskattade lönearbetet och försäkringsförmånen. Detta var en fördel- 
ningspolitisk målsättning om formell rättvisa. Den rättsliga normeringen var 
här den centrala komponenten och inte målet att åstadkomma nämnda rättvi
sa. I denna del fungerade rättten som en rättsstat. Detsamma gällde för den del 
av rätten som präglades av det styrpolitiska strävandet att undvika överkom
pensation. Dessa rättsliga tankegångar var också de baserade på önskan att 
tillhandahålla formell rättvisa. Rätten i sig var det centrala, inte det styrpoli
tiska faktum, som i och för sig sågs som viktigt, att ingen skulle lockas att sjuk
skriva sig av den anledningen att socialförmånerna framstod som särskilt för
delaktiga.

Vid vissa förvärvsavbrottssituationer såsom arbetslöshet, studier m m er
höll den försäkrade, trots avsaknad av ett faktiskt inkomstbortfall, ändå sjuk
penning. Två krav måste vara uppfyllda, nämligen en tidigare arbetsetablering 
och en förvärvsavsikt för framtiden. Här kunde det inte vara fråga om någon 
formell rättvisa, eftersom i så fall den enskilde skulle erhålla en kompensation 
för en faktisk förlust. Så var ju inte fallet i dessa situationer. Här måste andra 
skäl ha legat bakom. Välfärdsreglernas utformning, inriktning och omfattning 
var en spegling av skiftande politiska övertygelser. Som framhållits ovan i av
snitt 2.1.2 var det i första hand arbetskraften som skulle ges ett försäkrings-
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skydd. Att sjukpenning inte utformades som en - högre eller lägre - grunder
sättning gemensam för alla som var sjuka och arbetsoförmögna utan som en 
ersättning för först och främst dem i arbetslivet byggde för svenskt vidkom
mande på kontinentala influenser som anammades av politikerna under 1940- 
talet. Arbetslinjen var den grundläggande princip som kommit att prägla stora 
delar av det svenska välfärdssystemet. När man nu gjorde avsteg från princi
pen om kompensation för inkomstbortfall, vilken princip får ses som ett utslag 
av principen om arbetslinjen, torde detta formella avsteg ändå få ses som i 
ideologisk överensstämmelse med den senare principen. Arbetsetableringen 
och förvärvsavsikten talade härför. Även de som gjort ett förvärvsavbrott av 
en eller annan anledning ansågs i rättstillämpningen vara skyddsvärda. Kret
sen av skyddsberättigade utökades utöver vad som formellt framgick av lagens 
regler. De uppfattades fortfarande som tillhöriga kretsen av förvärvsarbetande 
och som sådana skyddsvärda subjekt i välfärdsstaten.

Den timberäknade metoden för beräkning av sjukpenning infördes för att 
förbättra kompensationen vid korttidssjukdom hos anställda och då särskilt 
för dem som arbetade deltid eller i skift liksom för dem som var säsongs- eller 
feriearbetande. Utgångspunkten var i vad mån den försäkrade på grund av 
sjukdom rent faktiskt fått avstå från arbete. Någon kompensation för lön un
der en helg, som hon eller han gick miste om, ersattes inte, såvida vederböran
de inte skulle ha arbetat då. För vissa kom kompensationen i högre grad att 
svara mot det faktiska bortfallet men långt ifrån i alla fall. Konstruktionen av 
den timberäknade metoden innebar egentligen ett avsteg från inkomstbort- 
fallskompensationsprincipen därigenom att ersättningen baserades på den lön 
som utgick för den tid man faktiskt skulle ha utfört förvärvsarbete. 1 en ordi
när månadslön ingick ersättning också för dagar då man vanligtvis inte arbe
tade, exempelvis helger.

Dessa regler, som generellt syftade till att skapa en så god överensstämmel
se mellan kompensation och inkomstbortfall som möjligt inom olika grupper 
av försäkrade och sinsemellan dem, var formella rättviseregler av juridisk-tek- 
nisk karaktär tillhöriga ideologin om rättsstaten.

Detta gällde också reglerna om ett sjuklönesystem. Men liksom reglerna om 
den timberäknade metoden gav reglerna om sjuklön uttryck också för politis
ka och ekonomiska värden, som fanns vid sidan av den rent resursomförde- 
lande målsättningen. Sjuklönen kunde användas som ett styrpolitiskt instru
ment för arbetsmarknadspolitiska syften, men det var inte dessa syften som 
var de primära, utan det var det fördelningspolitiska syftet. Kopplingen till 
faktiskt innehav av förvärvsarbete blev särskilt tydlig genom krav på en aktu
ell arbetsgivare. Sjuklönereglerna gav uttryck för en formell rättvisa inom ka
tegorin förvärvsarbetande, medan de med svag förankring till arbetsmarkna
den stod utanför.

Men med sjuklönens införande överlämnade staten en del av ansvaret (och 
finansieringen) till arbetsgivarna, vilket innebar att statens möjligheter till styr
ning principiellt sett blev mindre. Genom detaljerad lagstiftning styrdes dock 
arbetsgivarnas handhavande av sjuklönen tämligen ingående.
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2.2.2.2.2 De materiella orsakerna till inkomstbortfallet
Jag har nu undersökt principen om kompensation för inkomstbortfall såsom 
varande en försäkringskomponent med fördelnings- och styrpolitiska effekter 
och funnit, att regelsystemet till stor del innebar regler om formell likhet i be
tydelsen likhet mellan inkomstbortfall och kompensation men också likhet 
mellan olika grupper i kompensationshänseende. Men till försäkringsprinci- 
pen hör givetvis också, vilka orsaker till inkomstbortfall som av staten accep
terats att bli kompenserade. I sjukförsäkringen är orsaken till inkomstbortfal
let arbetsoförmåga p g a sjukdom, i havandeskapspenningen arbetsoförmåga 
p g a havandeskap och i föräldraförsäkringen vård av barn. I vissa fall i för
äldraförsäkringen krävdes också att ett behov att avstå från förvärvsarbete fö
relegat. Som ovan framhållits kunde allehanda sociala behov i princip göras 
till föremål för skydd, om politisk majoritet fanns härför. Att just nu nämnda 
situationer ansetts skyddsvärda och böra bli föremål för statens fördelnings
politik hängde samman med välfärdspolitiska mål som staten ville uppnå.

Ursprungssyftet med en sjukförsäkring var som framhållits att skydda ar
betskraften, vilken var livsviktig för staten. Ett lands materiella välstånd var 
helt avhängigt av arbetskraftens kroppsliga och timliga väl. Också den politis
ka stabiliteten var beroende av att arbetstagarna kunde försörja sig och inte 
kom att ligga staten till last för att överleva. Både sjukdoms- och arbetsoför- 
mågebegreppens förändring över tid speglade förändrade värdemönster. Utan 
att lagtexten förändrades skedde i ekonomiskt goda tider en inkorporering av 
ersättningsberättigade, medan motsatsen var för handen i ekonomiskt dåliga 
tider. Begreppen visade sig vara mångtydiga och vaga och kunde därför rym
ma olika välfärdspolitiska ställningstaganden. Det snäva sjukdomsbegrepp 
som i medicinska sammanhang uppfattades som ett biologiskt begrepp av na
turvetenskaplig karaktär utvisande objektivt påvisbara tecken på sjukdom 
uppfyllde lättare de formalrättsliga kraven på förutsebarhet och kontroller
barhet än det socialmedicinska sjukdomsbegreppet som i sig hade integrerat 
en vårdideologi som poängterade en helhetsbild av patienten inte endast ur 
medicinsk utan även ur psykosocial synvinkel. I det senare kunde sjukvårds- 
politiska, arbetsmarknadsmässiga och etiska värden med krav på materiell 
rättvisa mellan dem som exempelvis brutit ett ben och dem med diffusa rygg
smärtor integreras. Ett beslut om sjukpenning med användande av det social
medicinska sjukdomsbegreppet gav i första hand uttryck för en materiell rätts
säkerhet men också en formell rättssäkerhet. En sådan låg i botten, därför att 
det sociala inslaget och de subjektiva symptomen inte enbart kunde ligga till 
grund för sjukdomsrekvisitet, utan en medicinsk komponent måste alltid vara 
för handen. Även sjukdomsbegreppet i vanligt språkbruk hade en välfärds- 
rättslig potential, vilken visade sig i utvecklingen av rättstillämpningen.

Ovan har också framgått att med en generös tolkning av begreppet arbets
oförmåga kunde kretsen av ersättningsberättigade ökas, med en strängare 
kunde den minskas. Olika socialpolitiska, samhällsekonomiska, ideologiska 
och etiska hänsyn låg bakom begreppet och dess aktuella innehåll. Begreppet 
torde kunna hänföras till både den rättsstatliga och den välfärdsstatliga ideo-
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login. Detta var mycket påtagligt, när det gällde arbetsoförmåga vid långa 
sjukfall. Här var de styrpolitiska möjligheterna många och begreppet använ
des över tid både i utestängande och inkorporerande syfte. Ibland ansågs en 
formell rättvisa vara för handen, ibland en materiell dylik. Gruppen mellan vil
ka jämförelser gjordes fluktuerade också över tid.

Havandeskapspenning var år 1980 en ny rättslig företeelse uppbyggd av re- 
kvisiten arbetsoförmåga p g a havandeskap. Det fördelningspolitiska skälet 
bottnade i den orättvisa som ansågs föreligga mellan å ena sidan kvinnor som 
tvingades använda sina föräldrapenningdagar före nedkomsten p g a att de ar
betade i fysiskt ansträngande arbeten och å andra sidan dem som kunde arbeta 
ända fram till nedkomsten och inte behövde nyttja föräldrapenning i förtid. 
Att komma till rätta med denna orättvisa anfördes vara den fördelningspoli
tiska huvudmålsättning som lagstiftaren ville uppnå med den nya regleringen. 
Syftet skulle då vara att skapa formell rättvisa mellan olika grupper av gravida 
kvinnor. Ideologin var närmast rättsstatlig, eftersom målet inte var ett utpräg
lat välfärdsstatligt mål, där rätten endast var ett medel att nå fram till detta 
mål. Här var i stället rätten, gestaltad i den nya rättsliga regleringen om ha
vandeskapspenning, det primära.

Men rättsreglerna medförde samtidigt påtagliga skyddseffekter för de kvin
nor som berördes härav. De slapp fysiskt ansträngande arbetsuppgifter genom 
att de antingen blev omplacerade eller fick havandeskapspenning. Vidare 
skyddades både kvinnan och fostret för att utsättas för blyhaltig inverkan un
der hela graviditeten. Dessa mål var av annan karaktär än de som innebar för
verkligande av formell rättvisa. Här var syftet att åstadkomma materiell rätt
visa mellan gravida och icke gravida kvinnor och mellan gravida kvinnor in
bördes. Övervägandena var av välfärdsstatlig natur.

Föräldraförsäkringen kännetecknades av en rad både fördelningspolitiska 
och styrpolitiska karakteristika. Rättvisa skulle skapas mellan barnfamiljerna 
och den övriga befolkningen, inom gruppen av barnfamiljer och, slutligen, för
äldrarna sinsemellan. Denna rättvisa byggde inte endast på formell ekonomisk 
rättvisa utan på en materiell rättvisa, där lagstiftaren sökt täcka in så många 
faktiska, såsom skyddsvärda ansedda, situationer som möjligt. Eftersom 
inkomstbortfallskompensationsprincipen var den som låg till grund för fördel
ningspolitiken och eftersom den i främsta rummet byggde på formell rättvisa 
låg här, liksom när det gällde sjuk- och havandeskapsförsäkringarna, rättsstat
liga hänsyn i botten.

Föräldraförsäkringen torde dock vara den försäkring som präglats mest av 
välfärdsstatliga ideologier. Detta kan på ett sätt synas överraskande, eftersom 
regelsystemet var mycket juridiskt-tekniskt utan särskilt många vaga och 
mångtydiga rekvisit. Den styrpolitiska inriktningen hos regelverket var uppen
bar; det skulle vara attraktivt att föda. Sveriges födelsetal under 1970- och 80- 
talen var, med vissa fluktuationer, låga, liksom de flesta europeiska staters. 
För svenskt vidkommande var det en viktig välfärdspolitisk uppgift att skapa 
goda betingelser för att vårda barn från födelsen och avsevärd tid framåt. De 
olika situationer, då föräldrapenning kunde utgå, speglade de ekonomiska,
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politiska och ideologiska värden som staten utgick ifrån som centrala och som 
därför kom att rättsliggöras.

Men det fanns en annan styrpolitisk inriktning som var viktig, ja den kom 
med tiden att bli allt viktigare, nämligen jämställdheten mellan föräldrarna. 
Statens målsättning var att fäderna skulle vårda barnen i samma utsträckning 
som mödrarna. Lagregleringen gjordes år 1974 formellt könsneutral. Syftet 
var inte enbart att skapa en formell rättvisa mellan könen utan först och främst 
en materiell rättvisa. Reglerna gav uttryck för denna substantiella välfärds- 
norm, men rent faktiskt kom den inte att infrias under den aktuella tidsperio
den. Statens styrpolitiska agerande kom att få endast begränsad effekt.

Till sin huvudkaraktär var alla tre slagen av föräldrapenning baserade på 
principen om inkomstbortfallskompensation. Den sjukpenninggrundande in
komsten användes även här som utgångspunkt för kompensationen. Men även 
en grundersättning fanns inom försäkringen, en ersättning baserad på en ga
rantinivå som utgick till den som uppfyllde villkoren i övrigt men saknade för
värvsarbete. Även inom den särskilda föräldrapenningen fanns föräldrapen
ningdagar, som utgick med garantinivån lika för alla oberoende av förvärvs
arbete.

Denna grundersättning var av samma karaktär som grundnivåersättningen 
inom sjukförsäkringen, den s k hemmamakeförsäkringen. Den senare gjordes 
formellt könsneutral genom att reglerna ändrades från att avse en hemmafru
försäkring till att gälla alla oberoende av kön. Syftet var att åstadkomma en 
formell rättvisa mellan könen men däremot inte en materiell rättvisa. Här fö
relåg sålunda en skillnad i förhållande till föräldraförsäkringen. Staten önska
de inte att fler män skulle bli hemarbetande. Regleringen var formellt fördel- 
ningspolitisk utifrån ett rättsstatligt perspektiv utan några styrpolitiska mål. 
Detsamma gällde föräldrapenning med garantinivåbelopp. Liksom i hemma- 
makesjukpenningen var ersättningsbeloppen inget man kunde försörja sig på, 
utan de fungerade mer som en allmän erkänsla av dem som p g a avsaknad av 
förvärvsarbete aldrig kunde erhålla försäkringsförmåner som medförde för
sörjningsmöjligheter. Att de över huvud fanns, som delar av sjuk- och föräld
raförsäkringarna, låter sig svårligen förklaras vare sig i ett rättsstatligt eller i 
ett välfärdsstatligt perspektiv. Historiskt-politiska förklaringar torde ligga 
bakom, förklaringar som inte haft sådan tyngd, att de medfört att skäl ansågs 
finnas för att behålla hemmamakeförsäkringen. Den ansågs 1984 ha spelat ut 
sin roll. Garantinivån inom föräldraförsäkringen ansågs dock inte kunna ut
mönstras utan att tämligen djupgående ingrepp måste göras i densamma.

2.2.3 Rättssäkerheten i förvaltningen av rätts- och 
välfärdsstaten

I avdelning III har ett antal myndigheter som sysslat med sjuk- och föräldra
försäkringarna under 1970- och 1980-talen undersökts, nämligen de allmänna 
försäkringskassorna, riksförsäkringsverket, försäkringsdomstolen samt, efter 
1979, försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen. Vilka rättsstatliga
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och välfärdsstatliga karakteristika var synliga i organisationen och förvalt
ningen av det allmänna sociala skydd av grundläggande betydelse för de flesta 
människor som skyddet vid sjukdom och föräldraskap utgjorde?

2.2.3.1 De allmänna försäkringskassorna
Jag börjar med de allmänna försäkringskassorna, vars rättsliga ställning har 
diskuterats utifrån närrättsliga utgångspunkter. I flera olika avseenden har sla
gits fast att försäkringskassorna var att jämföra med statliga myndigheter. I 
försäkringskassorna arbetade ”typiska” myndighetspersoner. De var nämli
gen personer som tilldelats makt över allmänheten och som stod i ett överhets
förhållande till dessa. Den normativa relationen innebar att försäkringstjäns- 
temannen var i den positionen att denne kunde och skulle göra något gentemot 
andra människor, nämligen tilldela dem som uppfyllde villkoren härför sjuk
penning eller föräldrapenning. Genom att tjänstemannen var anställd hos kas
san och där intagit en viss plats, hade tjänstemannen kvalificerats att utföra 
tilldelningsuppgifter genom kvalifikationsregler i lagen om allmän försäkring 
eller i riksförsäkringsverkets författningar eller allmänna råd.24

24. Jfr R Johansson, Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska 
begränsningar i klientarbete, 1997, s 87 ff.

25. Å Frändberg, Rättsstatens organisation, 1986, s 34.

Försäkringskassans interna struktur var hierarkiskt uppbyggd i så måtto att 
centralkassorna var överordnade lokalkassorna, vilket innebar att tjänstemän
nen på centralkontoren utövade en viss kontroll av och tillsyn över tjänstemän
nen på lokalkontoren. Som högsta chef för kassan fanns en direktör. I en extern 
struktur var de allmänna försäkringskassorna underordnade en dem överord
nad myndighet, riksförsäkringsverket, som utövade en mycket stark kontroll- 
och tillsynsfunktion. Kassorna hade också allmänt sett en mycket viktig påver
kan på det omgivande samhället, på folk i allmänhet. Denna normativa funk
tion var som regel mycket komplex, bestående av både service och kontroll.

Frågan är nu om de allmänna försäkringskassorna hade de kännetecken 
som brukar anföras som typiska för en rättsstatlig förvaltningsorganisation. 
Ovan har framgått att försäkringskassorna hade en lång tradition bakom sig. 
Även om givetvis vissa förändringar skett, var det utmärkande för försäkrings
kassorna att deras organisation och funktion var mycket permanenta. 1 den 
rättsstatliga ideologin framhålles att permanenta organ kan underkastas en ef
fektiv fortlöpande kontroll.2S Iakttagande av legalitetsprincipen låter sig lätta
re göras i ett organ som inte är tillfälligt. Kunskap och erfarenhet om hur man 
tillämpar lagarna är viktiga komponenter för att uppnå legalitet och rättssä
kerhet. En enhetlig tillämpning under en längre tidsperiod är ju lättare att få 
till stånd i ett organ som inte hela tiden byter skepnad och struktur.

Men även om kravet på permanens var uppfyllt, var detta givetvis ingen ga
ranti för att rättsenligheten och likheten inför lagen verkligen iakttogs. Den 
stora mängden ärenden, den icke rättsutbildade personalen och de förhållan-
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devis komplicerade lagreglerna skapade grogrund för en rättstillämpning som 
kunde vara ojämlik över tid och mellan olika kassor. Riksförsäkringsverket 
hade visserligen till uppgift att verka för en likformig rättstillämpning och 
trots att verket arbetade kraftfullt för att styra rättstillämpningen i en viss rikt
ning, var det oundvikligt att enskilda fall gav uttryck för en avvikande tillämp
ning.26 För den enskilde var en dylik rättsolikhet inte förenlig med vad hon el
ler han hade rätt att förvänta sig i ett rättsstatligt perspektiv.

26. Se under avsnitt 2.3.4 mer härom.
27. Exempelvis graviditetsstörningar, abort m m, se L Westerhäll-Gisselsson, Om sjukdom 

och arbetsoförmåga, 1983, s 192 ff.

Riksförsäkringsverkets uppgift var givetvis mycket central från rättsstatlig 
synvinkel. Det var då viktigt att verket var konsekvent i sina strävanden att 
skapa en enhetlig tillämpning hos försäkringskassorna. Så var väl som regel 
fallet, men verket kunde också gå ut till kassorna med anvisningar om att iakt
taga exempelvis ett visst förhållningssätt till symptomdiagnoser för att sedan, 
efter att ha konfronterats med sparkrav från riksrevisionsverket, komma med 
anvisningar med helt motsatt innehåll.27 Den rättsstatliga ideologin krävde att 
varje rättsorgan, och särskilt då ett med riksförsäkringsverkets betydelse, skul
le vara konsekvent i sin rättsutövning.

Att fatta ett beslut i plenum var ett tillvägagångssätt som i sig låg i linje med 
ett vidmakthållande av en konsekvent rättstillämpning. Detta tillvägagångs
sätt kom endast i undantagsfall till användning i myndighetssammanhang. Det 
var som huvudregel en företeelse som förekom hos försäkringsdomstolen och 
senare hos försäkringsöverdomstolen.

En konsekvent rättsutövning hos försäkringskassorna torde för att vara ac
ceptabel ur rättsstatlig synvinkel vara kombinerad med möjligheter till intern 
kontroll innefattande en väl avvägd hierarkisk struktur i uppbyggnaden av 
kassornas tjänstemannastruktur. Att strukturen var hierarkisk med inbyggda 
kontrollmöjligheter har redan framkommit. Detta var inte liktydigt med att en 
förvaltning, som skulle svara mot en god internstruktur, alltid var optimal ut
ifrån rättsstatsideologiska utgångspunkter.

I avdelning I har den viktiga rättsstatliga regeln rörande förvaltningsmyn
digheters integritet i sin myndighetsutövning anförts. Regeln står att finna i re
geringsformen 11:7. Ingen myndighet får bestämma hur en annan myndighet 
skall fatta beslut. Denna regel gällde också de allmänna försäkringskassorna i 
förhållande till andra myndigheter, främst riksförsäkringsverket. Kanalerna 
för riksförsäkringsverket att i förväg påverka kassornas beslutsfattande var 
många och utnyttjades i vid omfattning, men detta innebar inte att verket kun
de gå in och bestämma hur kassans beslut explicit skulle se ut. Däremot kunde 
verket efter det att kassan fattat sitt beslut använda sin tidigare ex officiopröv- 
ning eller sina överprövningsmöjligheter för att ändra respektive försöka få 
ändrat beslutet i egen riktning.

Sammanfattningsvis gör jag gällande att försäkringskassornas beroende i 
förhållande till riksförsäkringsverket var mycket starkt. Att betrakta försäk-
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ringskassorna som självständiga i sin materiella rättsutövning skulle ha varit 
en kraftig överdrift p g a den påverkan på kassorna och deras tillämpning som 
verket utövade under 1970- och 80-talen. Samtidigt är det viktigt att framhålla 
att de formella rättsstatliga kraven om en egen hierarkisk organisatorisk upp
byggnad och frihet från inblandning i beslutsfattandet var uppfyllda.

Om man ser på de funktioner som försäkringskassorna hade att uppfylla i 
förhållande till de försäkrade, utgjordes dessa i första hand av ett beslutsfat
tande om att utfå sociala försäkringsförmåner av olika slag, i detta samman
hang sjuk- och föräldrapenning. Vid de långa sjukfallen hade försäkringskas
san också att i vissa fall fatta beslut om rehabilitering och om eventuella för
måner under rehabiliteringstiden. Kassan kunde också besluta om nedsättning 
eller indragning av sjukpenning om den försäkrade inte ställde upp på de re
habiliterande åtgärder som kassan önskade. Det fanns också andra situatio
ner, där nedsättning och indragning av socialförsäkringsförmåner kunde ske 
såsom en sanktion för att den försäkrade inte uppfyllde ålägganden från för
säkringskassan.28

28. Se L Westerhäll, Rights, Obligations and Sanctions in Social Law, Scandinavian Studies 
in Law, 1988, s 198.

29. Se L Holmqvist, M Leijonhufvud, P O Träskman, S Wennberg, Kommentar till brottsbal
ken del II, 1998, s 20:1-100, Studentutgåvan II, s 396—482.

Ett grundläggande rättsstatligt krav är att en myndighet (domstol) inte skall 
ha olika rättsliga funktioner. Det är tvivelsutan två tämligen skilda åtgärder 
att å ena sidan ge ett gynnande förvaltningsbeslut och å andra sidan utdela en 
sanktion. Principiellt sett skall ett annat organ, antingen sido- eller överordnat, 
fatta sanktionsbeslutet, om man skall leva upp till rättsstatens krav på separe
ring av förvaltningsuppgifter med artskilda funktioner. Med ett välfärdsstat- 
ligt synsätt får dylika Sanktionsregler inte integreras med förmånssystemet, då 
detta i sådana fall användes för andra målsättningar än de välfärdsrättsliga.

De beslut som en försäkringskassa fattade var ofta av stor betydelse för den 
enskilde och dennes dagliga försörjning. Det var därför mycket viktigt att for
mellt riktiga beslut fattades, att den enskilde blev behandlad på ett korrekt 
sätt, att tjänstemannen levde upp till sina serviceskyldigheter i förvaltningsla
gen, att skyndsamhet i beslutsfattandet skedde, att den försäkrade fick del av 
vilka överklagandemöjligheter som fanns osv. Om nu detta inte skedde, kräv
de rättsstaten att det skulle finnas möjligheter att utkräva ansvar av försäk- 
ringskassetjänstemannen. Tjänstefelsbestämmelsen i brottsbalken 20:4 kunde 
bli tillämplig, men den upphörde att gälla år 1975 för att sedan år 1989 åter
införas.29 Bestämmelserna om statens skadeståndsansvar i skadeståndslagen 
2:3 kunde också aktualiseras.

Vidare fyllde JO en mycket viktig rättsstatlig funktion. Ärenden från de all
männa försäkringskassorna var under den aktuella tiden en tämligen stor 
grupp hos JO, men kom under 1990-talet att bli betydligt större.

Ytterligare en mycket viktig faktor av betydelse för den enskildes rättssä
kerhet var graden av tillgänglighet hos de allmänna försäkringskassorna. Till
gängligheten var viktig i flera olika avseenden. Dels kunde man se den som en
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teknisk-organisatorisk fråga om antalet försäkringskassor, var de var belägna, 
deras öppettider och telefontider osv, dels som en formell-processuell fråga om 
kommunikation till den enskilde och insyn i försäkringsärendet, om talerätt, 
om rättsmedel osv. Den faktiska möjligheten att överklaga var även en ekono
misk fråga för den försäkrade. Därför var möjligheten att erhålla rättshjälp 
många gånger av stor betydelse för den enskilde. 1972 års rättshjälpslag 
(1972:429) kom att få en viss betydelse på socialförsäkringsområdet genom 
att den försäkrade kunde få hjälp att formulera sina yrkanden, att lyfta fram 
rättsfrågan och argumentera (skriftligt) på ett rättsligt adekvat sätt, något som 
inte varit fallet tidigare och som betydde mycket för att strukturera upp över
klagandemöjligheterna och processföringen. Tidigare hade allt härvidlag legat 
på den besvärsprövande instansen. År 1990 ändrades rättshjälpsreglerna och 
det blev betydligt svårare för att inte säga omöjligt att erhålla rättshjälp, vilket 
givetvis var ett klart steg tillbaka ur rättsstatlig synvinkel.30

Trots de allmänna försäkringskassornas lokala förankring upplevde åtskil
liga människor ett främlingskap och en anonymitet i sina kontakter med för
säkringskassan. Den enskilde mötte ofta flera handläggare och hanteringen av 
övergången från ett ”vanligt” sjukfall till ett ”långt” sjukfall framstod inte så 
sällan som gåtfullt för den enskilde. Den enskilde upplevde detta som en all
män ”otillgänglighet” med auktoritära inslag. Expansionen av myndighetsför- 
valtande inslag i den enskildes vardag, vilken generellt sett skedde under 1970- 
och 80-talen, bidrog till att hos den enskilde skapa ett främlingskap inför de
taljrikedomen hos de ofta integritetsingripande åtgärder som förvaltningen 
innefattade. Detta gällde också de allmänna försäkringskassorna och bidrog 
till att trots en god teknisk-organisatorisk och formell-processuell tillgänglig
het den individrelaterat meningsskapande tillgängligheten kunde vara sämre. 
Ur rättsstatlig synvinkel var det viktigt att myndigheten och dess tjänstemän 
inte var anonyma utan kunde identifieras och individualiseras. Detta hörde 
ihop med möjligheterna till synlighet, ansvarsutkrävande och kontroll.

2.2.3.2 Riksförsäkringsverket
Under åren 1970-1990 hade riksförsäkringsverket ett antal olika funktioner, 
av vilka de flesta är intressanta att studera ur rättsstatlig och välfärdsstatlig 
synvinkel. Jag börjar med riksförsäkringsverkets rättsbildande funktion under 
denna tidsperiod.

I den närrättsliga avdelningen har karaktären och omfattningen av riksför
säkringsverkets normgivning diskuterats och det har då framkommit att det 
inte är självklart till vilket organs normgivningsområde socialförsäkringsom
rådet hör enligt den normgivningsstruktur som 1974 års regeringsform tillhan
dahöll. Jag har dock antagit, att socialförsäkringarna faller under regeringens 
restkompetens, och har undersökt möjligheterna till delegation av denna till

30. Se förordning (1990:998) om ikraftträdande av lagen (1989:360) om ändring i rätts
hjälpslagen (1972:429), m m.
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riksförsäkringsverket. Trots att min slutsats inte är invändningsfri, utgår jag 
från att regeringen öppnat för möjligheter till delegation till riksförsäkrings
verket.

Om det hade gällt en delegation inom riksdagens obligatoriska område till 
regeringen som sedan subdelegerat till en förvaltningsmyndighet, skulle denna 
endast ha rätt att utfärda verkställighetsföreskrifter. Och om det var fråga om 
en delegation av regeringen av dess egen restkompetens uppkommer frågan, 
om myndigheten både kunde utfärda föreskrifter som grundade sig på denna 
delegation, dvs hade samma omfattning som själva restkompetensen och där
för kunde fylla ut lagen i materiellt hänseende, och utfärda föreskrifter som 
rörde verkställigheten i inskränkt bemärkelse, dvs ingen materiell utfyllnad av 
lagen. Svaret på denna fråga torde vara jakande.

Men frågan kompliceras av att när det gällde den normgivning vi nu disku
terar hade riksdagen gått in och genom lagstiftning skapat 1962 års lag om all
män försäkring. Ur rättsstatlig synvinkel var det självklart, att en förvaltnings
myndighet med delegation till sig inte fick utge föreskrifter om det som riks
dagen lagstiftat, vilka innehöll materiella bestämmelser. Detta gällde också i 
den situationen att riksdagen hade lagstiftat på ett område, som egentligen låg 
utanför det obligatoriska området. Ett problem var, om hela det ämne som la
gen i fråga behandlade, dvs socialförsäkringarna, var undantaget regeringens 
restkompetens eller om det endast var de delar som lagen uttryckligen behand
lade, som var undantagna. Detta framgick inte klart i förarbetena. Att man 
måste iaktta försiktighet härvidlag, så att inte normgivningen skedde av fel or
gan, var självklart viktigt ur rättsstatlig synvinkel, eftersom det mycket väl 
kunde vara så att riksdagen beslutat att inte lagstifta om en viss fråga. Om då 
riksförsäkringsverket genom sin subdelegation ändå skulle meddela materiella 
föreskrifter härom, skulle dessa strida mot lagen och dess intentioner.

När nu riksdagen genom 1962 års lag om allmän försäkring gjort socialför
säkringsområdet, åtminstone de delar som lagen omfattade, till sitt, fick alltså 
inte riksförsäkringsverket genom föreskrifter tillföra rättsområdet något vä
sentligt nytt, såsom regeringsformen uttrycker det. Som ovan framhållits hade 
riksförsäkringsverket gjort detta i minst två fall. I en föreskrift från verket gavs 
begreppet arbetsoförmåga ett annat innehåll än det som lagen angav och i en 
annan föreskrift uppställdes ett formkrav på läkarintyg som bevismedel, vilket 
inte hade sin motsvarighet i lagtexten med rättsförluster för den enskilde som 
följd, såvida formkravet inte efterlevdes. I det förra fallet skedde inte endast en 
utvidgning av lagtexten i 3:8 andra stycket lagen om allmän försäkring, utan 
denna gavs ett helt annat innehåll än lagtexten. I det senare fallet skedde en 
mycket påtaglig utvidgning av det lagreglerade området. I detta avseende stred 
riksförsäkringsverkets normgivning mot regeringsformens normgivningsbe- 
stämmelse i 8:13. Den torde också ha stridit mot den formella lagkraftens 
princip i regeringsformen 8:17.

Riksförsäkringsverkets normgivning var ett utslag av dess tillsynsfunktion 
och som sådan en del av dess förvaltande uppgifter. Verkets förvaltning var i 
normgivningshänseende mycket kraftfull. Riksförsäkringsverket hade förut-
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om bindande föreskrifter dessutom ett flertal andra ”uttrycksmedel”, en be
teckning verket självt använde, vilka under den ifrågavarande tidsperioden 
kom att alltmer systematiseras och delas upp i allmänna råd, riksförsäkrings
verket anser, riksförsäkringsverket rekommenderar m m. Verkets ambitioner 
var tvivelsutan att ”täcka in” hela socialförsäkringsområdet med sina ut
trycksmedel och, som ovan framkommit, utövade verket sina styrpolitiska am
bitioner visavi försäkringskassorna på ett ingripande och omfattande sätt.

Till skillnad från socialstyrelsens tillsyn, för vilken ovan redogjorts, bottna
de riksförsäkringsverkets tillsyn dels i ovannämnda normgivningsdelegation 
från regeringen, dels i bestämmelser om verkets skyldighet att arbeta för en lik
formig och enhetlig rättstillämpning. Dessa bestämmelser var centrala i ver
kets uppbyggnad av sin maktposition. Staten hade följaktligen givit verket sto
ra maktbefogenheter, något som låg i linje med statens önskan att styra soci
alförsäkringarna i den politiskt önskvärda riktningen.

Givetvis stred ett överskridande av normgivningskompetensen, i likhet med 
det jag ovan velat göra gällande, mot rättsstatsideologin. Men även om det 
aldrig varit lagstiftarens mening, var det ur rättsstatlig synvinkel diskutabelt 
att låta den rättsbildande funktionen, som i en demokrati av svenskt slag skall 
ligga hos folket, utövas av ämbetsmän i en statlig förvaltning i en sådan om
fattning och på ett sådant sätt att försäkringskassetjänstemannen ofta uppfat
tade det som om denne inte tillämpade lagen utan riksförsäkringsverkets all
männa råd. Dessa råd, som inte var bindande till sin natur, kom ändå i prak
tiken att fungera som rättesnöre vid beslutsfattandet hos försäkringskassan.

Men riksförsäkringsverket agerade också rättsbildande genom andra instru
ment än sina skriftliga uttrycksmedel. Anda fram till försäkringsadministra- 
tionsreformen den 1 januari 1979 hade riksförsäkringsverket rätt att självmant 
ta upp försäkringskassornas beslut till prövning, s k ex officioprövning. Kas
sorna hade också att i vissa fall överlämna ärenden till verket för prövning, s k 
underställning. Dessa båda institut var egentligen utslag av verkets tillsyns
funktion trots sin närhet till besvärsfunktionen. Instituten medförde att verket 
kom att få en mycket ingående kunskap om försäkringskassornas hantering av 
försäkringsärendena och bidrog till att verkets uppfattning om hur bestämmel
serna om sjukdom och föräldraskap skulle tolkas och tillämpas kraftfullt slog 
igenom. Detta låg givetvis i linje med bestämmelsen om att verket skulle verka 
för en likformig rättstillämpning. Ur rättsstatsideologisk synvinkel gällde att 
riksförsäkringsverket inte fick bestämma hur en kassa i ett konkret fall skulle 
fatta sitt beslut. Som ovan framhållits var kassan oberoende i sin myndighets
utövning härvidlag. Genom verkets ex officioprövning kunde dock i realiteten 
samma effekt som ett faktiskt ingripande i ett konkret fall åstadkommas. De 
rättsstatsideologiska skälen för oberoende myndigheter innebar, att påverkan 
från andra myndigheter kunde leda till att den förstnämnda myndighetens, i 
vårt fall försäkringskassans, oberoende sattes ur spel och att en ansvarsglidning 
skedde, som principiellt sett aldrig kunde vara till fördel för den enskilde i hen
nes eller hans relationer med denna myndighet. Detta innebar en maktkoncen
tration, som stred mot rättsstatliga maktdelningstankar (se nedan 2.2.5).
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2.2.4 Rättighetsprincipen

2.2.4.1 Inledning
1974 års regeringsform slog fast folksuveränitetens princip innefattande idén 
om en fri och stark stat, legitimerad av sitt folkliga mandat och sina etiska in
tentioner.31 Folket innehade makten att stifta lagar, handhade lagstyre. Om nu 
folket utövade den beslutande makten, hade regeringen hand om den verkstäl
lande makten och de fria, obundna domstolarna den dömande makten. Lag
styre och maktdelning utgör två hörnstenar i rättsstaten. En tredje utgörs av 
de individuella rättigheterna, av vilka de mänskliga och medborgerliga rättig
heterna intar en särställning. Både legalitet, maktdelning och rättigheter med
för rättsliga restriktioner av den politiska makten.

31. L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, 1990, s 29; se även A Peczenik, Vad 
är rätt?, 1995, s 60 ff.

32. Se ovan avdelning I avsnitt 2.4 om den skandinaviska rättsrealismen.

I detta avsnitt skall rättigheterna diskuteras. Utgångspunkten är trefaldig. 
Dels är den i början av 1970-talet förhärskande rättsteorin av intresse för hur 
man såg på och använde rättighetsbegreppet (avsnitt 2.2.4.2), dels fick de 
grundläggande fri- och rätttigheterna grundlagsstatus under denna period, 
dels hade de legala socialförsäkringsrättigheterna nått sin ”höjdpunkt”. Den 
senare kategorin av rättigheter brukade benämnas välfärdsrättigheter för att 
skilja dem från de konstitutionella individuella fri- och rättigheterna (avsnitt 
2.2.43),

2.2.4.2 Tidsperiodens rättsrealism
Naturrätten gav rättigheterna en särskild och uppburen dignitet. Med den 
rättsrealistiska kritiken32 liksom 1900-talets sekularisering och rationalism, 
förlorade naturrätten sin djupa förankring i det rättsliga och politiska tänkan
det. En mer instrumentell syn på rättighetsbegreppet gjorde sig gällande.

När rättsreaiisterna analyserade rättighetsbegreppet gjorde de det främst 
utifrån privaträttigheterna, framför allt äganderätten. Detta gällde de kända 
värdenihilisterna Hans Kelsen, Roscoe Pound, Axel Hägerström, Vilhelm 
Lundstedt, Karl Olivecrona och Alf Ross. Alla tog sin utgångspunkt i den kri
tik inom filosofin som riktade sig mot värdeobjektivismen. De uppfattade ob
jektiva värden som metafysiska konstruktioner och avvisade idén om en abso
lut rätt såsom den som naturrättarna gjorde sig till tolk för. Normativa utsa
gor sågs som uttryck för värderingar, sociala intressen och känslor. Man 
använde sig av ett sociologiskt rättvisebegrepp. Olika klasser omfattade olika 
normer och rättvisan i ett samhälle bestämdes ytterst av styrkeförhållandet 
mellan olika maktkonstellationer. Politiken utgick från skilda ideologier och 
värden och några eviga sanningar fanns inte i denna. Det politiska arbetet 
måste avklädas sin metafysiska dräkt och bäras upp av fakta och rationella 
överväganden. Detsamma gällde det rättsliga arbetet. Någon yttersta kraft
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som legitimerade rätten existerade inte. Rätten var sociala konventioner av oli
ka slag. Rätten utgjordes enbart av den positiva rätten.

Den del av rättsrealismen som benämndes värdenihilismen eller den s k 
Uppsalaskolan intog en kritisk inställning till juridiska begrepp och uppfattade 
dem som referenslösa samtidigt som man betonade deras nyttiga funktioner 
(t ex det tomma rättighetsbegreppet som tjänstgjorde som en ”järnvägsknut
punkt”). Detta innebar praktiskt-etiska svårigheter vid den rättsliga hante
ringen. Hur kunde man argumentera för att rättigheter var vidskepelse samti
digt som man betonade rättigheternas samhällsnytta?33

33. Peczenik pekar på denna orimlighet och anför en rad kritiska synpunkter på värdenihilis
men. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 394 ff.

34. Se A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 394.
35. Se L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, 1990, s 38.
36. Se O Petersson, Rättsstaten, 1996, s 27 f och L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och 

rättigheter, 1990, s 37.

I avdelning I har rättsstatens etiska bas framhållits. I den rättsstatliga lega- 
litetsprincipen ligger ett krav på att rättsreglerna måste uppfylla ett visst etiskt 
minimum. Uppsalaskolans värdenihilism var därför oförenlig med rättsstatens 
krav på rationalitet i det rättsliga beslutsfattandet inom den gällande rättsliga 
ramen. Formell rättssäkerhet i betydelsen förutsebarhet och kontrollerbarhet 
främjades inte av denna rättsskeptiska inställning. Följden kunde bli att lag
stiftningsmakten uppfattades som ett redskap för vilka politiska syften som 
helst.34

Rättsstaten hörde inte entydigt hemma vare sig i den naturrättsliga värde- 
objektivismen eller i den renodlade rättspositivismen. Men rättsstatens tre 
”ben” bestående av legalitet, maktdelning och individuella rättigheter krävde 
en jämvikt dem emellan. Under 1970- och 80-talen hade den renodlade rätts
realismen (värdenihilismen) mer eller mindre trängts tillbaka för en rättsposi- 
tivism baserad på ett utilitariskt tänkande. Den utilitariska moralfilosofin häv
dade att de handlingar och institutioner var rättvisa som medförde största 
möjliga nytta för samhället i stort. Den byggde på en lång tradition inom brit
tisk utilitarism, vilken gick tillbaka till bl a Bentham och Mill. Åtgärder som 
innebar en större nytta för vissa och en viss förlust för andra kunde accepteras. 
En majoritet hade råd att öka sin välfärd, även om detta betydde inskränk
ningar i fri- och rättigheterna för en minoritet.35 Den välfärdslagstiftning som 
växte fram under 1970-talet var präglad av en utilitarism, där begreppen rätt 
och rättvisa inte utgjorde några absoluta kategorier. Det rättvisa uppfattades 
som något som var beroende av eller funktionellt till det goda. Rättvisa var en 
nyttokalkyl. Både rättsrealismen och rättspositivismen ledde fram till ett teleo- 
logiskt förhållningssätt till rättigheterna. Rättspositivisterna utgick från att 
makten skulle utövas under lagarna men bara under lagar som det folksuverä
na styret antagit. De medborgerliga fri- och rättigheterna kunde med ett rätts- 
positivistiskt synsätt inte ha högre dignitet än den positiva rätten.36
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2.2.4.3 De individuella fri- och rättigheterna och
välfärdsrättigheterna

Ur rättsstatlig synvinkel kom detta förhållningssätt att leda till att de sociala 
rättigheterna ”trängdes tillbaka” i det avseendet att den enskildes ställning i 
välfärdsstaten blev mer osäker och villkorlig.37 Detta kan synas överraskande, 
eftersom det var under denna tidsperiod som den enskildes rätt preciserades 
genom införandet av de medborgerliga fri- och rättigheterna i 1974 års reger
ingsform. Som redan påpekats i avdelning I avsnitten 3.1 och 6.2.2 etablerades 
ett spänningsförhållande mellan de konstitutionella individuella fri- och rättig
heterna och de sociala välfärdsrättigheter som växte fram under 1950- och 60- 
talen och som kom att fullständigas under 1970- och 80-talen. Vari bestod 
detta spänningsförhållande?

37. Se L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, 1990, s 38.
38. G Petrén, Vägar för medborgarna att hävda sina rättigheter, i Om våra rättigheter II, 

1983, s 13.

Medborgerliga fri- och rättigheter hade i många länder vuxit fram ur ett na- 
turrättsligt synsätt. Så var inte fallet i Sverige. En stor politisk tveksamhet hade 
funnits inför att lagstifta om dem och låta dem ingå i grundlagen. Först några 
år efter det att regeringsformen trätt i kraft infördes merparten av de grund
läggande fri- och rättigheterna i densamma. Den politiska majoriteten menade 
att även den svenska grundlagen borde innehålla dylika rättigheter. Motive
ringen var att även formellt skapa en fullgod rättsstat. Att en sådan rent fak
tiskt redan existerade menade man vara fallet. Det socialdemokratiska partiet 
som då var regeringsbildande parti hade främst pragmatiska skäl till att införa 
rättighetskatalogen. Både rättsrealistiska och rättspositivistiska tankegångar 
avseende utformningen och tillämpningen av rättigheterna gjorde sig gällande, 
även om de under inflytande av FN-konventionen och internationella rätttig- 
hetsdeklarationer erhållit en rättsstatligt individualiserad utformning.

Under 1970- och 80-talen var synliggörandet av rättighetskatalogen i reger
ingsformen dåligt.38 De konstitutionella rättigheterna var föga föremål för de
batt. Över huvud var den konstitutionella debatten under denna tidsperiod i 
det närmaste obefintlig. Rättigheterna var som framhållits utpräglat individu
ella, i det att de var tillkomna för att tillvarata den enskildes skydd mot staten. 
Deras uttalade syfte var att begränsa statens makt. Av statsvetenskapliga fram
ställningar framgår att staten vid denna tid inte önskade begränsa sin makt, 
snarare tvärtom. Den ekonomiska tillväxten hade under 1950- och 60-talen 
varit enorm och förvandlingen från Fattigsverige till det välskötta Folkhemmet 
hade varit påtaglig för envar. Socialdemokraterna som då varit i regeringsställ
ning mer eller mindre i flera decennier önskade inte dela med sig av sin makt 
till individen. Visserligen eftersträvade det socialdemokratiska partiet att ska
pa ”starka” individer för att därigenom erhålla ett ”starkt” kollektiv. Denna 
styrka skulle sedan slå igenom i statsapparatens olika institutioner och medfö
ra uppkomsten av en stark stat. Detta innebar att individens styrka endast var 
en delmängd av kollektivets styrka.



560 Avdelning V Principrätten och social trygghet

Det var kollektivets styrka som var föremål för statens intresse i olika soci
ala trygghetsregleringar, vilka skapades eller förbättrades under 1970- och 80- 
talen. De rättigheter som fanns i dessa var inga individuella rättigheter i bety
delsen individens makt mot statens makt, utan här var det fråga om kollekti
vets makt innefattande fördelnings- och/eller styrpolitiska åtgärder visavi indi
viden. Det var följaktligen fråga om kollektiva eller sociala rättigheter, inte in
dividuella. Staten kunde när helst staten önskade förändra innehållet i, 
omfånget av eller tillhörigheten till rättigheterna (se nedan avsnitt 2.3.2). Det 
var statens egna rättigheter, rörande vilka staten hade en oinskränkt makt. 
Staten distribuerade dessa rättigheter till enskilda i syfte att uppnå ett kollek
tivt mål. Man kallade företeelserna för rättigheter, därigenom att den enskilde 
tilldelades rådigheten över vissa handlingsalternativ såsom möjligheten att 
överklaga när vissa förutsättningar var uppfyllda. Rättsliga institutioner ställ
des härvid till individens förfogande. Men denna ”delegation” av kollektiv 
makt till individen var endast temporär och kunde när som helst återkallas. 
Den enskildes ställning i välfärdsstaten var alltså osäker och villkorlig. Den var 
avhängig av tillgången på materiella resurser och statens vilja att använda re
surserna på det ifrågavarande området. De sociala rättigheternas avhängighet 
av ekonomiska resurser skapade det ovan nämnda spänningsförhållandet i re
lation till de medborgerliga fri- och rättigheterna.

2.2.5 Maktdelningsprincipen
Den rättsstatliga maktfördelningsläran syftade till att hindra oönskad maktut
övning genom att sprida makten på flera för att undgå maktkoncentration och 
för att få olika maktpositioner att förhålla sig till varandra (se avdelning I av
snitt 2.2). Maktdelning kan också uttryckas som ett krav på maktfunktioner
nas separering.39 Ett och samma organ skall inte utöva flera olika rättsfunk- 
tioner. Syftet är naturligtvis att förhindra intressekonflikter, som hotar legali- 
teten, förutsebarheten, kontrollerbarheten och rättslikheten. Det är därför 
viktigt att hålla i sär normgivningsmakt och dömande makt, normgivnings- 
makt och kontrollerande makt, dömande makt och verkställande makt, dö
mande makt och ”motpartsmakt”, en makt i likhet med en åklagarfunktion.

”Generellt talat innebär hela idén om rättsfunktionernas separering att rättsorgani- 
sationen skall ha inbyggda motvikter. En rättsorganisation är inget industriföretag, 
där alla funktioner skall samverka mot gemensamma, specificerade mål. En rättsor
ganisation skall vara ett ’principiellt polariserat’ system - mellan dess organ och oli
ka funktioner skall av principiella skäl råda vissa spänningsförhållanden för att 
garantera att enskilda ej utsätts för rättskränkningar.

Detta är maktdelningsläran i dess yttersta konsekvenser. Dessa spänningsförhål
landen är i sin tur en förutsättning för utvecklandet av separata yrkesroller inom 
rättsorganisationen, vilket möjliggör en psykologisk internalisering av rättsstatsvär- 
dena. De personliga relationer man kan iaktta i vardagsarbetet i en någorlunda ut
vecklad rättsstat mellan jurister, som utövar skilda funktioner inom rättsorga-

39. Se Å Frändberg, Rättsstatens organisation, 1986, s 36 f.
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nisationen, är fascinerande i sin subtila balans mellan å ena sidan gemenskap i tan
kemönster och grundvärderingar, och å andra sidan distans, betingad av de skilda 
yrkesrollerna.”40

40. Å Frändberg, Rättsstatens organisation, 1986, s 38 f.
41. Se avdelning III angående domar om s k faderskapspenning.

Riksförsäkringsverkets funktioner var under 1970-talet inte uppbyggda i en
lighet med de rättsstatliga principerna om maktdelning. Nästan samtliga funk
tioner, som rättsstaten krävde skulle vara åtskilda, var sammanförda inom en 
och samma myndighet. Riksförsäkringsverket hade en regelskapande funk
tion, vilken har diskuterats ovan, samtidigt som verket ex officioprövade, prö
vade efter underställning eller på grund av att den enskilde besvärat sig över 
ärenden, där verket intog ställning som det allmännas representant i proces
sen. Före 1979 fattade verket också beslut i dessa ärenden. Detta var ett klart 
avsteg från de rättsstatliga principerna. Maktkoncentrationen var fullständig. 
Risken för maktövergrepp kunde inte uteslutas vid en dylik funktionsanhop- 
ning på ett och samma organ.

Det olämpliga i att riksförsäkringsverket innehade en beslutsfattande funk
tion samtidigt som det intog partsställning och hade tillsyns- och kontrollfunk
tioner inkluderande en omfattande normgivning påtalades av försäkringsad- 
ministrationsutredningen. Utredningens arbete ledde fram till skapandet av en 
mellaninstans bestående av fristående domstolar, de tre försäkringsrätterna. 
1979 förlorade alltså riksförsäkringsverket sin funktion som mellaninstans 
mellan försäkringskassorna och försäkringsdomstolen. I stället inrättades om
budsmannaenheten såsom ett organ att å det ”allmännas” räkning vara part i 
socialförsäkringsmål. Enheten var alltid part i de mål som gick till försäkrings- 
överdomstolen men avgjorde själv i vad mån man ville vara part, då den en
skilde besvärade sig. Ombudsmannaenheten samarbetade nära med tillsynsen- 
heten på verket, varför den allmänna partsfunktionen och tillsyns-, kontroll- 
och normgivningsfunktionerna i det närmaste sammanföll.

Ombudsmannaenheten svarade för urval av beslut och domar för sprid
ning, dvs avgjorde vilka rättsfall från försäkringsöverdomstolen som skulle 
vara prejudicerande. Detta innebar att verket hade en kraftig inverkan på 
praxisbildningen inom socialförsäkringen. Det kunde inträffa att i en situa
tion, där försäkringsöverdomstolen och riksförsäkringsverket hade olika upp
fattningar i en rättsfråga, något som yttrat sig så att verket genom ombuds
mannaenheten besvärat sig i en viss riktning men domstolen kommit till ett an
nat slut, ombudsmannaenheten underlät att inkludera domen i de 
rättsfallssammanställningar som verket gjorde för försäkringskassornas räk
ning i praxisinformerande syfte.41

Även om riksförsäkringsverket efter 1979 inte längre utgjorde ett besluts
fattande organ i socialförsäkringsmål, vilket givetvis var ett mycket stort fram
steg ur rättsstatsideologisk synvinkel, hade steget inte tagits till att skapa en 
helt fristående ombudsmannaenhet. De allmänna partsintressena sammanföll 
med de statliga kontroll- och tillsynsintressena. Den rättsstatliga maktdel-
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ningsprincipen och funktionssepareringen hade inte iakttagits. Fortfarande 
var koncentrationen av olika centrala rättsliga funktioner kopplad till ett enda 
organ, en statlig myndighet, som handhade uppgifter som borde ha handhafts 
av från staten fristående organ. Man hade sålunda inte tagit steget fullt ut mot 
en maktdelning.

Tillkomsten av försäkringsrätterna fyllde två viktiga maktdelningsfunktio- 
ner. Dels övertog de riksförsäkringsverkets roll som mellaninstans, dels bidrog 
de till att skapa bättre möjligheter att åstadkomma goda materiella avgöran
den och att underlätta prejudikatbildningen genom att färre mål nu gick till 
den högsta instansen. Åtminstone var detta avsikten. Antalet mål kom dock i 
verkligheten att öka. Jag återkommer till detta.

Att två fristående domstolsinstanser fanns på socialförsäkringsområdet bi
drog, trots det fortsatt starka statliga inflytandet genom verket, till att den 
ökande juridifieringen inom både sjuk-(havandeskaps-) och föräldraförsäk
ringarna kom att påverkas av ett juridiskt-professionellt förhållningssätt med 
iakttagande av de rättssäkerhetsprinciper som präglade förvaltningsprocessla- 
gen. Här speglades också rättsstatens öppenhet, synlighet och tillgänglighet.

Lekmannadomarna i försäkringsöverdomstolen ville staten ha frihet att 
självständigt utse utan att det skedde på förslag exempelvis från arbetsmark
nadens parter. I praktiken kom dock ett förslagsställande att äga rum, till vil
ket regeringen som regel höll sig. Lekmannaledamöterna sågs som statens rep
resentanter i domstolen och hade till syfte att motverka ett alltför kraftigt ju- 
ridiskt-tekniskt synsätt på socialförsäkringarna. Denna faktor jämte 
riksförsäkringsverket som representant för allmänintresset i processen i för
säkringsöverdomstolen innebar en ojämlikhet i styrkeförhållandena mellan 
tillvaratagandet av den enskildes rätt och statens, som ju i och för sig inte be
hövde vara varandras motpoler. Trots diskussioner härom kom aldrig ett sär
skilt organ med uppgift att tillvarata den försäkrades rätt att inrättas under nu 
ifrågavarande tidsperiod.

Att rättsorgan skall vara oberoende i sin myndighetsutövning innebär inte 
ett förnekande av beroendeförhållanden av olika slag. Så kräver rättsstaten ett 
kontrollberoende i överprövningssituationer, i vilka rättsorganisationen skall 
tillhandahålla en instansordning. Instansordningen i sig har direkta rättssäker- 
hetsfördelar för den enskilde men också indirekta i det att den medför ett kon- 
formitetstryck från rättsorganisationen. En instansordning med oberoende 
domstolar underlättar också ansvarsutkrävandet av enskilda myndighetsper
soner för deras myndighetsutövning. Man skall kunna bedöma myndighetsut
övandets rättsenlighet eller avsaknad av sådan och ha sanktioner samt organ 
som handhar dessa sanktioner.

Sammanfattningsvis kan sålunda framhållas att maktdelningsprincipen fått 
ökat genomslag under den aktuella tidsperioden vad gäller den rättsliga han
teringen av försäkringsskydd även om vissa avvikelser från den förekom.



2 Principrätten och försäkringsskydd vid sjukdom och moderskap ... 563

2.2.6 Slutsatser
De slutsatser som kan dragas om principrätten rörande försäkringsskyddet på 
1970- och 80-talen ger vid handen att rättsstatliga och välfärdsstatliga princi
per var intimt sammanflätade med varandra vad gällde både konstruktionen 
av och det materiella innehållet i sjuk-, havandeskaps- och föräldraförsäkring
arna. Jag har tidigare framhållit att ideologin om välfärdsstaten innebar en 
ökad materialisering av rätten. Denna materiella rationalitet kännetecknades 
av en målstyrning vad gällde ekonomiska, sociala, politiska och etiska värden. 
Men det har ovan framkommit att även rättsstaten ger uttryck för värden och 
en fördelning av dem. Socialpolitiska, fördelningspolitiska och styrpolitiska 
värderingar är etiska i så måtto att de ger uttryck för vad som är gott eller ont 
för människor. Rättsstaten måste innehålla institutionella garantier för för
verkligande av dem, vilket innebär att välfärdsstaten inte kan fungera utan 
rättsstaten. Men det är inte endast formella rättsliga garantier som rättsstaten 
tillhandahåller utan även materiella. Det innebär att rättsstatliga och välfärds
statliga värden går in i varandra, men att man kan tala om mer renodlade väl
färdsstatliga värden, när rätten framstår enbart som ett medel att förverkliga 
ett statligt mål avseende kollektivets välfärd.

Den rättsstatliga grund på vilken välfärdsstaten vilade under denna tidspe
riod var stabil, trots att välfärdsstaten i vissa avseenden framstod som osäker 
och villkorlig för den enskilde. Den försäkringsprincip som präglade försäk
ringarna i fråga synliggjorde både den statliga fördelnings- och styrpolitiken. 
Kopplingen till den privaträttsliga försäkringsstrukturen hade avsevärt försva
gats och ersatts av statens beslut att genom lagreglering åstadkomma inte ett 
negativt skydd som vid de grundläggande fri- och rättigheterna utan ett posi
tivt skydd för den enskilde.

En välavvägd kompensation för det inkomstbortfall som den försäkrade 
haft vid sjukdom, havandeskap eller föräldraskap var välfärdsstatens viktigas
te mål samtidigt som en så nära överensstämmelse som möjligt mellan faktiskt 
inkomstbortfall och kompensation härför var ett utslag av formell rättvisa i 
rättsstatlig bemärkelse. Sjukdoms- och arbetsoförmågebegreppens ”förmåga” 
att återge förändrade välfärdspoiitiska värdemönster hade en välfärdsrättslig 
potential samtidigt som den gav uttryck för en välfärdsstatlig otrygghet och 
osäkerhet.

De rättsstatliga rättssäkerhetsgarantierna förstärktes under denna tidspe
riod p g a förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessuella reformer. I flera 
olika avseenden hade de allmänna försäkringskassorna kommit att erhålla 
kännetecken som var utmärkande för en rättsstatlig förvaltningsorganisation. 
Det gällde däremot inte riksförsäkringsverket, till vilket en statlig maktkon
centration hade ägt rum, vilken klart stred mot rättsstatliga maktdelningstan- 
kar. Om man bortser från nämnda maktcentrering var de rättsstatliga rättssä
kerhetsgarantierna på sjuk- och föräldraförsäkringsområdena tämligen väl 
tillgodosedda, vilket medförde acceptabla möjligheter för den enskilde att 
komma i åtnjutande av de aktuella försäkringsförmånerna.
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Sociala risker såsom sjukdom, havandeskap och föräldraskap var ett utflö
de av vad en politisk majoritet ansåg vara skyddsvärda företeelser. Staten för
fogade över den fördelnings- och styrpolitik som de ekonomiska ersättningar 
som utgick i dessa situationer utgjorde. Genom att den enskilde givits möjlig
heter att vidta vissa åtgärder såsom att överklaga, uppfattades företeelserna 
som rättigheter. Men den oinskränkta rådigheten över dessa rättigheter hade 
staten. Staten distribuerade dem i syfte att uppnå kollektiva mål.

Dessa kollektiva eller sociala rättigheter var ett välfärdsstatligt fenomen. 
Syftet var att uppnå ett visst mål. Rätten användes som ett medel att nå målet. 
Rätten var inte det primära utan det var målet om välfärd i visst avseende. Om 
jag återvänder till rättsstatens förutsättningar om lagstyre eller legalitet, makt
delning och individuella rätttigheter var de kollektiva välfärdsrättigheterna att 
hänföra till folksuveränitetens princip om lagstyre. Det torde inte råda någon 
tvekan om att det folkliga lagstyret genom dessa välfärdsrättigheter förstärktes 
och då på bekostnad av de båda andra komponenterna. Även om rättsstaten 
utgjorde den ”bottenplatta” på vilken välfärdsstaten vilade, kännetecknades 
välfärdsstaten sålunda av omständigheter som inte fanns i rättsstatsideologin, 
nämligen statens ansvarstagande för att skapa skydd mot vissa sociala risker 
och som en följd därav sociala rättigheter innefattande ett positivt skydd då 
riskerna realiserades. Det var alltså fråga om ett skydd av staten, inte mot sta
ten. De sociala rättigheterna hade följaktligen inget med maktdelning eller in
dividuella rättigheter att göra. Folksuveräniteten hade således stärkts på de an
dra rättsstatliga ideologiernas bekostnad.

Trots det nu beskrivna spänningsförhållandet mellan rättsstat och välfärds
stat kom under 1970- och 80-talen den enskildes osäkra och villkorliga ställ
ning i välfärdsstaten inte att ställas på sin spets, därför att de kollektiva rättig
heterna fortsatte att expandera. Det kollektiv som omfattades av rättigheterna 
fick också som regel del av dem, även om marknadskrafternas rörelse åter
speglades i de konjunkturkänsliga reglerna. Först under 1990-talet kom spän
ningarna upp till ytan på ett mer påtagligt sätt.

2.3 Principrätten och försäkringsskydd under
1990-talet

2.3.1 Inledning
Den rättsliga regleringen och hanteringen av offentligt försäkringsskydd vid 
sjukdom och föräldraskap under 1990-talet skilde sig i åtskilliga avseenden 
från den som präglade de två tidigare decennierna. Då kännetecknades legali- 
teten av både rättsstatlig och välfärdsstatlig fördelnings- och styrpolitik och 
den rättsliga förvaltningen av denna fick en ur maktdelningssynvinkel något 
så när väl uppdelad struktur, trots en alltför stor maktkoncentration till riks
försäkringsverket. Statens sedan 1950-talet fasta grepp om sjukförsäkringen
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fortsatte under 1970- och 80-talen. Maktdelningen förstärktes dock i det av
seendet att ytterligare en domstolsinstans tillskapades.

Rättigheterna i sjukförsäkringen var i egentlig mening inga individuella 
rättigheter i betydelsen den enskilda individens makt mot statens makt utan 
här var det fråga om kollektivets rättigheter innefattande fördelnings- och/eller 
styrpolitiska åtgärder visavi individen. Staten gjorde gällande en oinskränkt 
makt över dessa rättigheter medförande obegränsade möjligheter att fritt änd
ra i dessa. Statens makt över kollektivet kunde ”delegeras” till den individ som 
uppfyllde vissa förutsättningar, men ”delegationen” kunde närhelst exempel
vis vid förändrad politisk viljeinriktning eller av ekonomiska skäl, om staten 
så önskade, återkallas. Trots välfärdsstatens expansion under denna tid var 
den enskildes rättssäkerhet i betydelsen av förutsebarhet och rättslikhet på vis
sa områden osäker.

Under tidsperioden 1970-1990 gjorde dock inte staten allmänt bruk av sin 
makt att dra in givna ”delegationer”; tvärtom utökades dessa. Försäkrings- 
överdomstolen arbetade med inriktningen att integrera fler i kretsen av ersätt- 
ningsberättigade, exempelvis när det gällde tolkningen av sjukdomsbegreppet. 
Trots den nämnda osäkerheten fick de traditionella rättsstatsgarantierna en 
fastare utformning genom lagstiftningen om förvaltningsförfarandet och om 
förvaltningsrättsskipningen. Genom sitt viktigaste uttrycksmedel, normgiv- 
ning, sökte staten förankra den välfärdsstatliga utvecklingen i ett någorlunda 
acceptabelt rättsstatligt fundament. I förhållande till de båda tidigare årtion
dena menar jag mig ha underlag för att göra gällande en både rätts- och väl- 
färdsstatlig utveckling under denna tidsperiod i en för den enskilde positiv 
riktning. Detta skulle då med utgångspunkt i den definition som jag valt att 
göra av vad som utgör en stark stat innebära att staten blivit ”starkare” under 
1970- och 80-talen än vad den varit under 1950- och 60-talen.

Den rättsliga regleringen av försäkringsskydd vid sjukdom och föräldra- 
skap under 1990- och början av 2000-talen var i flera avseenden mer komplex 
och motstridig än vad som varit fallet under de föregående decennierna. De 
mycket täta lagändringarna, de kraftiga besparingsåtgärderna och den kon
trollstruktur (i form av kvalitetssäkring) som präglade försäkringslagstiftning- 
en under denna tid i kombination med flera förvaltningsprocessuella föränd
ringar, som i och för sig pekade i olika riktningar, torde ha haft stor betydelse 
för hur de rätts- och välfärdsstatliga principerna utvecklades. Nedan skall jag 
försöka ta ställning till hur dessa och andra faktorer har påverkat utvecklingen 
av principrätten rörande försäkringsskyddet. Jag börjar med att undersöka le- 
galitets- och rättssäkerhetsprinciperna i ett konstitutionellt perspektiv (2.3.2). 
I avsnitt 2.3.3 behandlas de materiella rättvise- och rättssäkerhetsprinciperna. 
I avsnitt 2.3.4 diskuteras rättighetsprincipen och frågan om likformig tillämp
ning. Maktdelningsprincipen undersöks i avsnitt 2.3.5 och i avsnitt 2.3.6 pre
senterar jag några slutsatser av vad jag kommit fram till.
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2.3.2 Legalitetsprincipen och principen om formell 
rättssäkerhet i ett konstitutionellt perspektiv

Sjuk- och föräldrapenningförsäkringarna tillhörde välfärdsstatens centrala 
rättigheter. De ingick i regelkomplex som var ytterligt detaljerade och som 
ändrats ett antal gånger under 1990-talet. Antalet lagregler var mycket stort 
och tillsammans med annan rättslig normering såsom den från regeringen och 
från riksförsäkringsverket blev reglerna oerhört många. Därtill kom icke bin
dande allmänna råd, vilka hade stor betydelse för de allmänna försäkringskas
sornas rättstillämpning. Den stora mängden regler, deras omfattande detalje- 
ringsgrad och den höga ändringsgraden var faktorer som påverkade legaliteten 
i negativ riktning. Legaliteten var, som framhållits åtskilliga gånger i det före
gående, nära kopplad till förutsebarheten, den formella rättssäkerhetens vikti
gaste kriterium. Förutsebarheten blev försämrad trots den höga detaljerings- 
graden, då reglerna var många och föremål för ständiga ändringar. Detta inne
bar en urgröpning av legaliteten.

Det som framstod som särskilt allvarligt var att de centrala rekvisiten sjuk
dom och arbetsoförmåga förändrades med ingripande effekter för den enskil
de som följd. Orsaken till förändringarna angavs vara att skapa ökad tydlig
het. Som framhållits ovan åstadkoms ingen dylik ökning av klarheten och tyd
ligheten i lagtexten utan resultatet blev det motsatta. Genom dessa lagänd
ringar framstod de kollektiva sjukförsäkringsrättigheterna än mer såsom till
höriga statens maktsfär. Sjukpenningrättigheten exponerades under 1990-ta- 
let tydligt som en rättighet som inte låg i den enskilda individens händer.

Den höga ändringstakten av lagstiftningen på socialförsäkringsområdet vi
sade att det fanns grundad anledning till minskad tillit till den statliga norm- 
givningen. Under 1990-talet inträffade vissa omständigheter, som medförde 
att statens anseende som god avtalspart och god normgivare ifrågasattes.42 
Fråga uppkom om eventuellt avtalsbrott från statens sida, då staten agerade 
som normgivare i samband med retroaktiv lagstiftning.43 Vilka argument 
kunde anföras för att staten inte borde bryta avtal och/eller lagstifta retro
aktivt?

42. L Westerhäll, Staten som avtalspart och som normgivare eller Normgivningsmaktens etik, 
JT 1998/99, s 525 ff.

43. Jfr B Bengtsson, Det allmännas ansvar - enligt skadeståndslagen, 2 uppl, 1996.

Principerna om att avtal skall hållas och att lagstiftning inte bör ske retro
aktivt så att den enskilde drabbas har både etiska och rättsliga grunder. Att 
motivera att avtal skall hållas är inte svårt. ”Pacta sunt servanda” måste givet
vis gälla såväl för staten som för den enskilde. Staten blir skadeståndsansvarig 
vid avtalsbrott i enlighet med de regler som gäller härför.

Däremot är det svårare att motivera att staten inte skall lagstifta retroaktivt 
så att enskilda drabbas. Vi har ett konstitutionellt förbud mot retroaktiv lag
stiftning i regeringsformen 2:10. Detta förbud rör dock enligt sin ordalydelse 
endast straff- och skatterättslig lagstiftning men genom den regelmässiga före
komsten av övergångsbestämmelser anses det ha en större räckvidd.
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Om man nu menar att en extensiv tolkning av regeringsformen 2:10 jämte 
förekomsten av övergångsbestämmelser inte är ett tillräckligt incitament för 
staten att avhålla sig från retroaktiv lagstiftning, kan argument hämtas från 
rättstillämpningen.44 Bör inte de argument som ligger till grund för vad man 
skulle kunna kalla rättstillämpningens etik också gälla för normgivaren? 
Normgivningens etik i en rättsstat måste vara minst lika viktig för den enskilde 
medborgaren som rättstillämpningens etik. Rättssäkerhetsaspekter gör sig gäl
lande vid både normgivning och rättstillämpning. Den enskilde skall med stöd 
av rättsregeln något så när kunna förutse om hon eller han har rätt till ersätt
ning eller inte, exempelvis i ett sjukpenningärende. Förutsebarhet kräver att 
förutsättningarna inte plötsligt ändras. Detsamma gäller tillgodoseendet av 
kravet på kontrollerbarhet. Regeln måste vara klar och entydig, så att den en
skilde i efterhand kan kontrollera, att beslutet står i överensstämmelse med re
geln. På vissa områden, t ex social trygghet, bör inte heller rättsregelns existens 
plötsligt upphöra eller innehållet i den radikalt förändras, så att möjligheterna 
till förutsebarhet och kontrollerbarhet av den anledningen upphör.

44. Jfr H Strömberg, Ett rättsfall om prövning av ett regeringsbesluts laglighet, JT 1993-94, 
s 364-368 och Ett HD-fall om prövning av en förordnings grundlagsenlighet, JT 1996-97, s 450- 
453.

45. Se min artikel Staten som avtalspart eller Normgivningens etik, i JT 1998/99, s 525 ff. och 
däri anförda källor.

Gynnande förvaltningsbeslut får inte ändras till nackdel för den som beslu
tet gäller. Detta är en grundläggande förvaltningsrättslig huvudregel, som hin
drar förvaltningsmyndigheter och domstolar att ändra sådana beslut, även om 
förutsättningar skulle vara för handen för en ändring. Om den enskilde kan 
lita på myndigheter och domstolar i detta avseende, vore det än mer befogat 
att kunna lita på staten. Har den enskilde fått ett gynnande beslut, kan staten 
inte under pågående avtalstid ändra förutsättningarna för detsamma och 
”tvinga” myndigheter och domstolar att bryta mot denna princip. Den enskil
de skall kunna vara säker på att få behålla en erhållen rättsposition.

Principen att få behålla en erhållen rättsposition kallas också tillitsprinci- 
pen och anses i många europeiska stater ha konstitutionella konsekvenser. Om 
tillitsprincipen erkändes i Sverige som en självständig konstitutionell princip i 
normgivningen, skulle man inte behöva konstatera ett civilrättsligt avtalsbrott 
av staten, för att den enskilde skulle bli kompenserad. Även i offentligrättsliga 
sammanhang skulle den enskilde vara skyddad och säker på att få behålla den 
rättsposition hon eller han erhållit.

Man kan se normgivningen som en existentiell konflikt mellan makt och 
tillit, vilken bara kan övervinnas, om staten bygger normgivningen på idén om 
en allmänmänsklig gemenskap. Normgivning liksom rättstillämpning är ett 
påfordrat handlande, genom att normgivaren liksom tillämparen måste välja 
vad som skall ingå i regeln respektive avgörandet.

Hur kommer ett sådant val till stånd?45 I hög grad torde det grundas på 
normgivarens eller rättsanvändarens uppfattning om mänskligt liv, främst det 
egna livet. Å ena sidan handlar det om vilken hänsyn hon eller han vill ta till
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de människor som är involverade i saken, å andra sidan om hur pass upptagen 
vederbörande är av själva ”maktutövningen” - utifrån förväntningar som rå
der i samhället, på den egna arbetsplatsen osv. Tillit och omsorg har alltid 
ställts mot maktutövning, men dessa element är inga absoluta motsatser. Bäg
ge elementen är väsentliga och nödvändiga. Tillitselementet är det existentiella 
förhållandet mellan normgivaren och dem som berörs av regeln. Där aktuali
seras den etiska dimensionen i den allmänmänskliga gemenskap, som upp
fordrar normgivaren att handla ”rätt” vid det enskilda normbeslutet. Maktel
ementet är normgivarens uppgift som representant för samhällets institutio
ner. Den etiska dimensionen är där ett riktigt handlande generellt sett.

Bestämmelserna i regeringsformen 2:18 om egendomsskyddet och 2:10 an
dra stycket om retroaktiv lagstiftning har aldrig tillämpats i Sverige på föränd
ringar i socialförsäkringssystemet till skillnad från vad som varit fallet i exem
pelvis Norge, Tyskland och Österrike. Svårigheter att tillämpa egendomsskyd
det med dess privaträttsliga bakgrund på det offentligrättsliga regelverk som 
de sociala förmånerna utgör har dock påtalats i dessa länder.46 Skillnader i so
ciala förmånssystem, där förmånen förvärvas genom att den enskilde eller den
nes arbetsgivare betalar avgifter och system som finansieras enbart med skat
ter har också diskuterats.47 I det förstnämnda systemet är argumenten för att 
uppfatta förmånen i fråga som egendom som omfattas av skyddet tämligen 
uppenbara. Men även i ett system av det sistnämnda slaget kan den enskildes 
förväntningar på trygghetssystemet inte negligeras. Tvärtom, genom att man 
applicerar det konstitutionella egendomsskyddet på sociala förmåner, som 
man inbetalt avgifter för, finns anledning att också ge skydd för andra förmå
ner, såsom skattefinansierade förmåner, som den enskilde enligt lag har för
väntningar på.

46. A Kjonstad, Trygderettighetenes grunnlovsvern, s 9 ff; H Zacher, Decisions by Constitu
tional Courts on questions of Social Law - A European Survey, s 107 ff och T Tomandl, Consti
tutional Protection of Social Security Benefits in Austria, Germany and Italy, s 135 ff, i 
Trygderettighetenes grunnlovsvern (A Kjonstad ed) 1994.

47. C Krause, The right to property, i Economic, Social and Cultural Rights (eds Eide - 
Krause - Rosas) 1995, s 143-157.

48. C Taube, Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative con
stitutional law, 2001, s 230 ff.

Tilliten till rättsliga positioner har nära anknytning till ytterligare en annan 
generell konstitutionell princip, nämligen den enskildes krav på likabehand
ling. Denna princip har fått en central betydelse genom att den har tvingat lag
stiftaren att inom ramen för det sociala trygghetssystemet skapa en så enhetlig 
struktur som möjligt och att främja likabehandling mellan persongrupper.

Tillitsprincipen och likabehandlingsprincipen är nära sammankopplade 
med varandra och båda kräver, att det måste föreligga goda skäl för att kunna 
försvara inskränkningar i trygghetsförmåner. Åtstramningarna måste vara 
proportionella och rimliga och får inte strida mot likhetsprincipen. Avsakna
den av konstitutionellt skydd för sociala rättigheter i Sverige står i dålig sam
klang med den svenska anpassningen till art 6 i Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna.48
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Ovan har i flera sammanhang poängterats den nära kopplingen mellan le- 
galitet och rättssäkerhet i betydelsen förutsebarhet och likhet. Om invändning
ar kan resas mot utformningen och utvecklingen av legalitetsprincipen kan 
man som regel (dock inte alltid) anföra närbesläktade invändningar mot både 
förutsebarhets- och likhetsprinciperna.

De ständiga lagändringarna av centrala delar av sjuk- och föräldraförsäk
ringarna inverkade givetvis menligt inte endast på försäkringarnas legalitet 
utan även på möjligheten för den enskilde att förutse utfallet av tillämpningen 
av lagen. Tilltron till lagen och dess olika funktioner minskade och i doktrinen 
har detta fenomen klassats som rättsmanipulering. Rättssäkerhet förutsätter 
ett elementärt mått av ”rättslugn”.49 Respekten för lagen försvinner liksom 
viljan till hörsamhet gentemot densamma. Dessa till den bristande legaliteten 
kopplade effekterna har inflytande på rättssäkerheten som minskar och i den 
mån rättssäkerheten minskar försvagas återigen legaliteten.

Utmärkande för lagändringarna har varit att olika positiva skäl för desam
ma har anförts. Så har exempelvis utökningen av sjuklönen motiverats med 
dess fördelar ur rehabiliteringssynvinkel, minskningsregeln med en likhetsre
gel, insnävningen av sjukdoms- och arbetsoförmågebegreppen med en renod
ling medförande förbättrade möjligheter att låta ”rätt departement betala", 
förändringarna i föräldraförsäkringen med förbättringar för föräldrarna eller 
ökad jämställdhet föräldrarna emellan osv. Enligt mitt förmenande har de skäl 
som anförts inte genomgående varit de verkliga skälen till lagändringen i frå
ga. Jag skulle vilja kalla de mål man anfört för lagändringen i fråga för kamou
flagemål och den strategi som staten använt sig av för en kamouflagestrategi. 
De verkliga skälen till de många lagändringarna på sjuk- och föräldraförsäk
ringarnas område under 1990-talet torde i de flesta fallen ha varit besparings
skäl. Välfärdsmålen var inte längre lika högt satta. En påtaglig demontering av 
välfärden ägde rum under dessa år, något som man från statligt håll var föga 
villig att erkänna. Att anföra kamouflagemål bidrog också till en försvagning 
av rättssäkerheten. Att de reella målen inte klargjordes på ett tydligt och enty
digt sätt bidrog till att möjligheterna att förutse vilka konsekvenser som följde 
av lagtexten och dess tillämpning självklart blev mycket sämre. Avsikten var 
att snäva in kretsen av ersättningsberättigade och att, om de befanns ha rätt 
till ersättning, denna ersättning skulle bli mindre p g a ändrade kompensa- 
tionsnivåer. Reglerna var besparingsregler rätt och slätt.

Nu kan man väl inte säga att alla de genomförda förändringarna hade en 
omvälvande betydelse för den försäkrade i så måtto att dennes tilltro till skyd
det vid sjukdom och föräldraskap i grunden förändrades. De sjunkande kom- 
pensationsnivåerna fick räknas hit. Däremot torde det förändrade innehållet i 
begreppen sjukdom och arbetsoförmåga ha haft större betydelse. Begreppen 
erhöll i och med lagändringarna en klart försämrad tydlighet. Förutsebarheten 
blev i det närmaste obefintlig. Detta visade också den skiftande rättstillämp
ningen. En plötslig förändring som innebar djupgående ingrepp i de mest cen-

49. Å Frändberg, Om rättssäkerhet, JT 2000, s 280.
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trala rekvisiten, vilka haft en tämligen konsekvent innebörd alltsedan 1944 års 
förslag till lag om allmän sjukförsäkring,50 var ägnad att minska tilltron till 
försäkringen. Fråga var om denna minskade tilltro var av en sådan omfattning 
att den skulle kunna ha haft konstitutionella konsekvenser. Den klart minska
de möjligheten att erhålla rehabilitering för den som var arbetslös och bedöm
des kunna utföra ett tänkt lättare arbete på arbetsmarknaden torde strida mot 
tillitsprincipen. Den enskilde skall med fog kunna räkna med att de grundläg
gande rekvisiten för rätt till ersättning åtnjuter konstitutionellt skydd mot ge
nomgripande förändringar. Den enskilde har också fog för att räkna med att 
lagändringar inte strider mot likhetsprincipen. Regeln om minskade möjlighe
ter för arbetslösa att erhålla rehabilitering stred mot likhetsprincipen. Hon el
ler han bör ha ett konstitutionellt skydd mot att lagstiftaren skapar orättvisa 
lagar (se nedan om materiell rättsvisa och materiell rättssäkerhet, avsnitt 
2.3.3). Ett bristande iakttagande av tilltros- och likhetsprinciperna skapar en 
negativ oro i rättssystemet, vilken inverkar särskilt menligt på den rättstrygg
het som en god förutsebarhet innebär.

50. SOU 1944:15.
51. A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 53.

2.3.3 De materiella rättvise- och rättssäkerhetsprinciperna 
Jag har ovan förhållit mig till de talrika lagändringarnas inverkan på de for
mella möjligheterna att förutse utfallet av ett rättsligt beslut på försäkrings
skyddets område och den inverkan ett berättigat konstitutionellt skydd, dvs ett 
skydd bestående i två på varandra följande riksdagars samstämmiga beslut 
kan ha på dylika ändringar. Men jag har inte tagit ställning till den materiella 
innebörden av rättvisa rättighetsregler, som medför en materiell rättssäkerhet. 
Jag avser att försöka fastställa vad en dylik rättvisa med åtföljande rättigheter 
och rättssäkerhet innebär.

Vad är då återigen materiell rättvisa och vilka exempel på en sådan står att 
finna på nu aktuella område? Formell likhet inför lagen är en konsekvens av 
att verksamheten vid alla myndigheter eller myndighetsliknande organ såsom 
de allmänna försäkringskassorna, riksförsäkringsverket och förvaltnings
domstolarna bestäms av generella rättsregler. Fördelar och nackdelar får en
dast tilldelas i den mån och i den utsträckning som rättsreglerna anger. Likhet 
inför lagen i en materiell mening innebär både att verksamheten bestäms enligt 
generella regler och att ingen diskriminering får förekomma. Peczenik bestäm
mer begreppet materiell likhet eller materiell rättvisa så att de av rättsreglerna 
gjorda distinktionerna mellan olika människor måste ha en etisk motivering.51 
Rättsreglerna och/eller tillämpningen av desamma får inte ge uttryck för etiskt 
omotiverade föreställningar om att en viss grupp försäkrade skall tilldelas 
bättre förmåner eller ha större chans att erhålla något positivt, t ex rehabilite
rande åtgärder. Den omständigheten att försäkringskassornas och förvalt
ningsdomstolarnas myndighetsutövning kan förutses med stöd av lag är ett
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viktigt värde, dvs den formella rättssäkerheten är ett värde i sig, som måste 
sammanvägas med andra värden. Resultatet av denna sammanvägning utgörs 
av den materiella rättssäkerheten. Sammanvägningen går till på följande sätt.

Den ovan i avdelning I avsnitt 1.2 anförda ”materialiseringen” i välfärds
staten (Weber) innebar att olika slags etiska, ideologiska eller politiska syn
punkter tilldelades större roll i rätten, i både lagstiftningen, rättstillämpningen 
och förvaltningen. Genom denna materialisering uppnådde rätten legitimitet. 
Rättens formella rationalitet fick dock inte försvinna, utan den måste även 
fortsättningsvis spela en stor roll i rättstillämpningen.52 De grundläggande fri- 
och rättigheterna måste vara integrerade i den formella rättssäkerheten. Om 
den enskilde ständigt utsätts för oförutsedda ingripanden från statens sida, 
hjälper det inte med fria val, majoritetsbeslut osv. Om staten är förpliktad att 
inskränka sin egen maktutövning genom att inte träda in på området för den 
enskildes frihet och grundläggande rättigheter, tillhandahålles ett utrymme, 
inom vilket den enskilde kan förutse beslut med stöd av lagen. Grundläggande 
processrättigheter53 utgör viktiga rättssäkerhetsgarantier för upprätthållandet 
av fri- och rättigheterna. Samtidigt ger de grundläggande fri- och rättigheterna 
uttryck för ett etiskt ställningstagande innefattande en likhet i fördelning av 
fördelar och nackdelar.

52. M Weber, Wirtschaft und Gesellschaft 5 uppl, 1999; se även A Peczenik, Vad är rätt?, 
1995, s 62.

53. J Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des 
demokratisches Rechtsstaats, 1994, s 155 ff.

54. Jag använder mig alltså av Peczeniks syn på materiell rättssäkerhet, se Vad är rätt?, 1995, 
s 94.

Ovan har de många lagändringarna avseende kompensationsnivån m m 
och deras inverkan på förutsebarheten diskuterats. Eftersom den senare starkt 
reducerats har principen om den formella rättssäkerheten inte iakttagits. Då 
förutsebarheten ligger till grund för den materiella rättssäkerheten54 kan redan 
nu konstateras, att materiell rättssäkerhet inte heller var för handen när det 
gällde tillämpningen av de rättsregler som gällde kompensationsnivån inom 
sjuk- och föräldraförsäkringarna, eftersom de ändrades för ofta för att den en
skilde skulle ha en rimlig chans att ”hänga med” i förändringarna. Det innebar 
att även om de rättsskipande och/eller myndighetsutövande beslut som försäk
ringskassan fattade i sig kunde anses som etiskt godtagbara, kunde de aldrig 
nå upp till den nivå av etisk godtagbarhet som skulle krävas för materiell rätts
säkerhet, eftersom det viktiga etiska värde som förutsebarhet utgjorde inte var 
uppfyllt.

Men det kan ändå vara intressant att undersöka i vad mån andra etiska vär
den har påverkat beslutsfattandet. Hade det etiska målet om social välfärd 
uppnåtts och de etiska värden som låg till grund för detta mål iakttagits? Sva
ret på dessa frågor är givetvis beroende av vad som mer konkret avsågs med 
social välfärd.

Försäkrings- och försörjningsprinciperna har diskuterats ovan i flera sam
manhang. I korta ordalag innefattade den förra en kompensation för ett in-
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komstbortfall och den senare en kompensation av ett behov upp till en viss mi
niminivå. Välfärdsmålet inom sjuk- och föräldraförsäkringarna var att kom
pensera för det gjorda inkomstbortfallet, inte att kompensera behov. Optimalt 
skulle för förverkligande av denna princip kompensationen vara 100 %. Styr
politiska överväganden av innebörden att det inte skulle vara ”lika bra” att 
vara sjuk och arbetsoförmögen som att vara frisk och i arbete var en i sig an
märkningsvärd inskränkning i kompensationsprincipen, officiellt baserad på 
principen om arbetslinjen men också bottnande i statens misstro mot den en
skilde och dennes ärliga avsikter. Men denna redan i och med införandet av 
lagreglerna om inkomstbortfallskompensation ”institutionaliserade” miss
trosprincip fick inte göras hur omfattande som helst. Balansen i förhållande till 
kompensationsprincipen måste ge uttryck för etiskt välgrundade avvägningar. 
90 %-regeln uppfattades som en dylik etiskt välgrundad avvägning.

När nu kompensationen som lägst hamnade nere på 65 %, är det berättigat 
att ställa sig frågan om en kompensation på en så låg nivå gav uttryck för ett 
etiskt välavvägt välfärdsmål. Ju lägre ner man kom, desto mer urholkad blev 
den materiella kompensationen, även om man formellt kunde hänvisa till att 
man vid uträknandet av förmånens storlek baserat sina kalkyler på en viss pro
centsats. För personer med liten inkomst var risken stor, att en lågt satt kom- 
pensationsnivå gjorde att vederbörande hamnade under existensminimum. 
Kombinerat med en hel rad andra välfärdsurholkande lagändringar som på
verkat sjuk- och föräldrapenningens storlek under 1990-talet, såsom utökad 
karenstid, förändringar i inkomstunderlaget p g a att flera poster som tidigare 
räknats in i den sjukpenninggrundande inkomsten inte längre gjorde detta, 
starkt minskade möjligheter att fylla ut det av staten icke kompenserade ut
rymmet med kompletterande avtalsvis tillkomna sjukförsäkringar, den s k 
minskningsregeln, minskad kompensation vid semester, minskade möjligheter 
för föräldrar att fritt planera föräldraledigheten på det för familjen ekono
miskt mest lönande sättet och sist men inte minst de ständigt pågående diskus
sionerna om golv- och taknivåerna inom försäkringen, regler som utestängde 
många unga från att komma in i försäkringarna och som utestängde ett p g a 
löneökningar ständigt ökande antal människor från att få en kompensation 
för det belopp som översteg 7,5 gånger basbeloppet, gjorde det berättigat att 
starkt ifrågasätta, huruvida en etiskt välgrundad avvägning legat till grund för 
reglerna om kompensation för inkomstbortfall. En rättsskipning, som innebar 
en tillämpning av dessa regler, gav uttryck för ett förmånssystem som förutom 
att det var otydligt, osäkert och instabilt inte heller utifrån de syften som för- 
säkringsprincipen var tänkt att tjäna nådde upp till en etiskt acceptabel nivå 
vad gällde gjorda avvägningar.

Besparingsskälen innebar att staten använde sjuk- och föräldraförsäkring
arna som en konjunkturregulator. Kunde inte staten vidmakthålla välfärdsmå- 
len p g a ekonomiska orsaker, stod givetvis inget annat till buds än att ”de
montera” välfärdsstaten för att använda ett i massmedia vanligt uttryck. Men 
som framhållits måste denna demontering göras på ett etiskt välavvägt sätt. 
Hade staten under flera decennier uppträtt som en välfärdsstat, hade den en-
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skilde medborgaren bibringats den uppfattningen, att hon eller han kunde räk
na med att bli kompenserad på en etiskt rimlig nivå vid inträffandet av olika 
sociala risker, såsom sjukdom och föräldraskap. Vederbörande byggde sin till
tro till statens förmåga att tillhandahålla en social trygghet i dylika risksitua
tioner och vidtog dispositioner utifrån ett dylikt trygghetstänkande. Medbor
garna hade utifrån förutsebarhetskriteriet en befogad rätt att utgå från att allt
för snabba och alltför genomgripande förändringar inte inträffade. De skulle 
få skälig tid på sig att ställa om till de nya förutsättningarna. De hade också 
ett befogat krav på att de förändringar som vidtogs, gjordes utifrån ett väl av
vägt distributivt likhetsbegrepp. De etiska värden som förutsebarhet, tilltro 
och likhet innefattade, var sådana som måste ligga till grund för de avvägning
ar staten gjorde i besparingstider.

Så hade dock inte skett, utan förändringar hade kommit snabbt, i vissa fall 
oväntat, och alldeles för tätt utan att den enskilde haft en rimlig chans till om
ställning. Resultatet av den minskade tilltron till de statliga försäkringarna vi
sade sig dels i stora övervältringskostnader från sjukförsäkringen till social
tjänsten, dels i en ökning av privata trygghetsalternativ. Den flexibilitet som 
en effektiv konjunkturregulator krävde kunde aldrig erhållas med hjälp av de 
sociala trygghetssystemen. I stället tydliggjordes att det etiska målet om social 
välfärd inte längre var huvudmålet, utan att detta hade ersatts av mål som inte 
primärt hade något att göra med välfärdsmål.

2.3.4 Rättighetsprincipen och frågan om en likformig 
tilllämpning

Den försäkrade hade enligt lagen om allmän försäkring erhållit en legal rätt till 
sjukpenning respektive föräldrapenning. Rättigheterna fanns angivna i lag
text, de var överprövbara och staten utövade tillsyn över dem genom riksför
säkringsverkets försorg. Några formella förändringar, exempelvis vad gällde 
möjligheterna till överprövning av lämpligheten av sjukpenning- och föräldra
penningbesluten ägde inte rum under 1990-talet. Detta var en skillnad i för
hållande till vad som gällde för rätten till socialhjälp, där en inskränkning i 
rätten att överklaga medelst förvaltningsbesvär ägde rum. Men jag menar att 
det ändå finns fog att diskutera omfattningen av rätten till sjuk- och föräldra
penning under 1990-talet i förhållande till vad som var fallet under 1970- och 
80-talen. Utgångspunkten är följande.

De legala rättigheterna på sjukförsäkringsområdet, vilka varit ett redskap 
för att fördela förmåner på ett så rättvist och likformigt sätt som möjligt med 
tillgodoseende av individens krav på förutsebarhet och kontrollerbarhet, blev 
under 1990-talet av olika skäl ”underminerade”. Även om förmånerna for
mellt fanns kvar som en rättighetslagstiftning tillämpades rekvisiten för att er
hålla de olika förmånerna på ett annorlunda och mer inskränkande sätt, i vissa 
avseenden utan att någon ändring skett i lagtexten. Så var fallet vad gällde 
rätten till sjukpenning. Både begreppet sjukdom och begreppet arbetsoförmå-
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ga tolkades på ett annorlunda och mer inskränkt sätt än tidigare, vilket inne
bar att kretsen av ersättningsberättigade snävades in betydligt. Rätttigheten 
kom följaktligen inte så många till del som tidigare.

Teknikerna att hantera de sociala rättigheterna under 1990-talet var såle
des skiftande. Så ägde en övergång från legala rättigheter till servicerättigheter 
rum på socialtjänstområdet, dvs det processuella basvillkoret för att konstitu
era en rättighet lyftes ut och ersattes inte av något annat. På sjukförsäkrings
området använde man sig inte av processuella-formella förändringar utan av 
förändringar avseende de materiella basvillkoren. Den legala grunden för för
ändringarna den 1 oktober 1995 och den 1 januari 1997 var som framkommit 
ovan svag. Förändringar som var minst lika genomgripande som de på social
tjänstsidan skedde på ett mer fördolt sätt än de som ägde rum inom social
tjänsten, vilka föregicks av en öppen och omfattande diskussion om olika 
åsiktsriktningar.

Att rättighetsbegreppets omfattning inte öppet diskuterades torde bl a 
hänga samman med den ”avjuridifiering” som präglade rättstillämpningen på 
socialförsäkringsområdet vid denna tid. Detta berodde bl a på riksförsäkrings
verkets administrativa föreskrifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll 
av försäkrings- och bidragsärendena vid de allmänna försäkringskassorna.55 
Riktlinjerna angav de åtgärder försäkringskassan skulle vidta för att säkra och 
kontrollera likformighet, rättssäkerhet och kvalitet i ärendehandläggningen. 
Med ärendehandläggning avsågs handläggning, beslut och utbetalning av för
säkrings- och bidragsärenden. Vad som var god kvalitet i ärendehandläggning
en ansågs framgå av verkets allmänna råd för respektive förmån. Generellt 
gällde att de förhållanden som kunde ha betydelse för beslutet i ett ärende 
skulle finnas dokumenterade i ett beslutsunderlag. Av allmänna råd framgick 
vad som var väsentligt för beslutet inom respektive förmånsområde.

Rent faktiskt kom rättstillämpningen att ersättas av omfattande förmåns- 
visa checklistor angående vilka punkter som skulle kvalitetssäkras respektive 
kvalitetskontrolleras vad gällde förmånen i fråga. Dessa byggde på "en risk- 
och väsentlighetsanalys” gjord av verket utifrån verkets föreskrifter och all
männa råd. Åtgärderna var mycket formella till sin natur och innebar alltså att 
handläggaren skulle ”bocka av” att en rad moment i handläggningen var iakt
tagna. Formell ärendehantering och ärendehandläggning var det primära med 
kvalitetskontrollen, dock med det vällovliga syftet att åstadkomma ”en likfor
mig tillämpning”.

Kunde en likformig rättstillämpning åstadkommas på det nu beskrivna sät
tet? För att besvara frågan krävs att man allmänt sett vet hur en likformig 
rättstillämpning går till.

Som framkommit i avdelning I måste för att likformighet skall få en mening 
man precisera, i vilken relation man talar om likformighet. För en likformig 
rätt till socialförsäkringsförmåner, t ex sjukpenning, gäller att inte alla med 
sjukdomen X har rätt till ersättning utan endast de som utifrån sina individu-

55. RAF 1997:1.
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ella förutsättningar har en arbetsnedsättning på minst en fjärdedel. Det for
mella likhetskravet säger alltså inte mycket, utan det är de utanför likhetsbe
greppet liggande kriterierna, som avgör vilka kategorier likhetsnormen skall 
komma att användas på. Det kan vara fråga om likhet i fördelning (likformig 
rätt till förmåner som i exemplet ovan) eller likhet i behandling (exempelvis 
möjligheten att erhålla rehabilitering).

Likhetskravet är det mest grundläggande etiska kravet på en rättsordning, 
men i detta krav ligger då också att det får sitt materiella innehåll genom för
härskande humanitetsföreställningar. En rättsordning, som inte uppmärksam
mar sådana krav, riskerar att på sikt förlora allmänhetens förtroende.

Kravet på likformighet i avgöranden av individuella mål måste alltså alltid 
”anpassas” till att det är det lika, som skall behandlas lika, annars kan likhets
principen leda till sin absoluta motsats. När lagens generella, standardiserade 
lösningar skall tillämpas på den skiftande verklighet i vilken vi alla lever, mås
te detta ske med skälighet och billighet, dvs ett visst mått av flexibilitet, ett fritt 
skön för att undvika att högsta rätt blir högsta orätt. Att tala om ett förmåns- 
eller bidragsbeslut som ”rätt eller fel” är egentligen omöjligt. Det finns inte nå
gon teoretisk sanning i ett dylikt beslutsfattande. Beslutet kan däremot betrak
tas som riktigt eller rimligt om det står i överensstämmelse med lagens ord och 
syfte. Detta kräver inte endast en formell utan även en materiell tillämpning av 
likhetsprincipen. Den formella likhetsprincipen räcker inte.

Om vi återvänder till den ”handbok i kvalitet”, som riksförsäkringsverket 
utgivit, kan följande sägas.

Med tanke på den oerhörda mängd av ärenden som dagligen hanterades vid 
de allmänna försäkringskassorna, torde säkerligen behov finnas av goda ruti
ner, så att ett visst mått av likformighet i tillämpningen fanns mellan landets 
försäkringskassor. Jag vänder mig inte mot en strävan som har detta syfte, 
men jag vänder mig mot att detta var den enda bild av likformighet och kva
litet som presenterades. Den som läste dessa riktlinjer förleddes att tro, att till
varon var mycket enkel, dvs vidtog man alla de åtgärder som stod anförda un
der varje enskilt förmånsslag, hade man åstadkommit en likformig tillämp
ning. Så var självklart inte fallet. Försäkringskassornas lagstadgade syfte var 
inte att ägna sig enbart åt formell ärendehantering utan även åt materiell rätts
tillämpning.

I riktlinjerna för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av försäkrings- och 
bidragsärenden borde uttryckligen ha framhållits vikten av att först och 
främst klara av den materiella användningen av rättsreglerna, den som inne
fattade de svåra tolkningarna och de intrikata tillämpningsproblemen. Vis
serligen hänvisade riktlinjerna, om än litet undanskymt, till de gängse rätts
källorna och till riksförsäkringsverkets olika uttrycksmedel. Men en handläg
gare fick ingenstans ”skolning” i den materiella tilllämpningens svårigheter i 
likhet med den ”skolning” i formell ärendehantering som riktlinjerna var 
tänkta att tjäna. Trots att de beslut som handläggaren fattade i de allra flesta 
fall innebar myndighetsutövning, kom handläggarens roll att reduceras till 
formell ärendehantering i stället för materiell rättstillämpning, som lagen
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krävde. Nu beskrivna ärendehantering hade föga eller intet med förvaltnings- 
rättsskipning att göra. Verket hänvisade till sin skyldighet att verka för en 
likformig rättstillämpning. Följden blev att försäkringskassorna blev ängsliga 
felfinnare med resultatet att tid inte stod att finna för en självständig rätts
tillämpning.

All rättstillämpning har sålunda både ett materiellt och formellt innehåll. 
Många författare har under tidernas lopp pekat på skillnaden mellan det ”go
da” beslutet, som bygger på allmänmänsklig gemenskap och det formellt kor
rekta beslutet, som ger uttryck för en maktsituation. Konstellation godhet
makt kännetecknade naturrättstänkarna. Thomas ab Aquino utgick från om
sorg och etik, medan Thomas Hobbes med ett maktpolitiskt perspektiv utgick 
från begreppet rätt. Under 1900-talet hade som framhållits ovan synen på den 
neutrala rätten dominerat med utgångspunkt från en rättsrelativism, där allt 
som kunde iklädas en korrekt argumentation var ”rätt”. Även om rätts
tillämpningen ofta framställdes som en rationell teknik, fungerade den inte så 
i praktiken. Rättstillämpningen var inte objektiv och neutral och skulle inte 
heller vara det. Normen som tillämparen, om det nu var kassatjänstemannen 
eller domaren, var satt att tillämpa, innehöll alltid begrepp som var både vaga 
och mångtydiga och där man vid tolkningen av desamma använde sig av vär
deföreställningar, byggda på grundläggande humanitets- och välfärdsprinci- 
per såsom exempelvis människovärdesprincipen, autonomiprincipen, god
hetsprincipen och solidaritetsprincipen. I en konkret rättstillämpningssitua- 
tion ingick dessa värden, när man avgjorde saken. Det var de som 
kännetecknade den materiella rättstillämpningen och de materiella rättssäker
hets-, rättvise- och likformighetsbegreppen. Inom dessa materiella begrepp 
fanns ett flexibilitetskrav för att möta de skiftande fallens egenart. Att ett så
dant krav kunde komma på kollisionskurs med den formella likhetsprincipen 
var uppenbart.

Jag avser att nedan med ett konkret exempel illustrera vad en formell rätts
tillämpning (eller snarare ärendehantering i den ovan anförda bemärkelsen) 
utan beaktande av individuella falls materiella egenart kunde medföra för den 
enskilda människan men också för staten i ett rättsstats- och ett välfärdsstats- 
perspektiv. Exemplet rör rehabilitering.

Hur skulle man i ett materiellt rättviseperspektiv närma sig den rätts
tillämpning som innebar att rehabilitering gavs till den arbetstagare som hade 
anställning men att rehabilitering inte gavs till den arbetslösa arbetstagaren? 
Vilken etisk måttstock borde rättstillämparen anlägga på en dylik rehabilite- 
ringssituation ? Jag har diskuterat detta i artikeln Normgivningens etik - exem
plet rehabilitering.56 Jag återger nedan mina tankar hämtade från denna arti
kel.

Jag utgick i artikeln från ett funktionellt förhållningssätt till rättigheter, 
skyldigheter och enskilda rättsregler. Ett sådant skapar förståelse för en upp-

56. Festskrift till Anna Christensen, 2000, s 575 ff. Jfr nu även S Ekblad, Rehabilitering - från 
tyst kunskap till profession, FoU, Försäkringskassan Stockholms län, 2002.
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fattning av rätten som ett autonomt normsystem, som utvecklar sig självt och 
förhåller sig till impulser från omvärlden på grundval av sin egen karaktär. 
Med en funktionell syn på rätten synliggörs samspelet mellan rätt och samhäl
le. En analys av rätten förutsätter en föreställning eller en idé om vad rätten är 
och hur rätten bestäms som system. Rätten ses som ett öppet och flexibelt 
normsystem, där rätten hela tiden utvecklas som svar på sociala behov av olika 
slag.

Om syftet är att bestämma vad som ”är” gällande rätt, i det här fallet möj
ligheten att erhålla rehabilitering, blir detta ett resultat av en sammansatt pro
cess baserad på en rad rättskällefaktorer, varav givetvis lagtext och avgöran
den i högsta instans är centrala utgångspunkter men inte de enda och inte alltid 
de utslagsgivande. Bland aktuella argument i en rättslig diskurs ingår nämligen 
också synpunkter på den aktuella regelns rimlighet, det som hos Eckhoff kallas 
reella hänsyn. Dessa skiftar från tid till annan, antingen för att de faktiska för
hållandena ändrar sig eller för att värderingar och förhållningssätt förändras. 
Det innebär att rättens innehåll också förändras över tiden, utan att någon lag
ändring behöver ha skett eller utan att högsta instans meddelat en ny dom av 
visst innehåll.

Den funktionella synen på rätten bygger på uppställandet av en användbar 
normteori. En normteori utgör basen för hur man uppfattar rätten. I den rätts- 
teoretiska diskussionen brukar man tala om två normteorier, nämligen den de- 
ontologiska och den teleologiska. Deontologen är inte primärt intresserad av 
de följder en handling får, inte heller av de mål handlingen leder fram till. In
tresset gäller handlingen som sådan. Den deontologiska normteorins begräns
ning är att den endast tar hänsyn till handlingen som sådan utan att väga in 
konsekvenser och faktiska omständigheter. I etiken går det dock inte att bara 
se till handlingen som sådan. Det är nödvändigt att också se till dess följder. 
Om man till exempel säger, att du inte får vålla skada, måste dock konsekven
serna av handlingen eller underlåtenheten att handla vägas in. Det är här den 
teleologiska normteorin kommer in i bilden. Den innebär, att den handling är 
rätt, som leder till de bästa av tänkbara konsekvenser. För att kunna avgöra 
om handlingen är rätt eller fel måste man alltså veta, dels vilka de faktiska 
konsekvenserna är, dels hur de skall värderas. Ändamålet får inte helga ett av
skyvärt medel. Det finns handlingar som i sig är så orätta, att de aldrig kan 
rättfärdigas, hur gynnsamma konsekvenser de än kan få. En kombination av 
deontologi, vilken ser till handlingen som sådan och teleologi som inriktas på 
dess mål eller konsekvenser, ger ofta den bästa etiska normteorin. Grundvalen 
kommer då att utgöras av en teleologisk teori, som utgår från fakta och vär
deringar.

När en rättslig norm värderas i förhållande till etiska värden eller till ratio
nella värden, görs värderingen utifrån de konsekvenser normen i fråga får för 
samhället och den enskilda människa som lever i samhället. Rättsregeln jäm
förs då med de etiska värden som är möjliga att realisera i ett socialt samman
hang. Det är den generella normens etiska kvalitet som värderas, den som rik
tar sig till den sociala ordningen och inte till den enskilda individen. Dessa vär-
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den är ofta samhällsrelaterade idéer som har sitt upphov i människors 
förhållande till varandra.

Att handlingar och handlingars konsekvenser uppfattas som ”rätta” och 
”riktiga” innebär att de ligger inom de ramar, som vi uppfattar att vederbö
rande skall hålla sig inom enligt ett rättfärdighetsperspektiv. Enligt Max We
ber skapas legitimitet genom ett rättfärdiggörande på grundval av värden. Em
pirisk kunskap om hur saker och ting faktiskt förhåller sig (som vid ett sub
stantiellt perspektiv på rätten) kan inte skapa legitimitet, utan för detta krävs 
en måttstock eller uppfattning, som bestämmer hur saker och ting bör vara. 
Legitimitet blir därmed avhängig av de värden, utifrån vilka den konkreta vär
deringen företas. Det är därför mycket viktigt att man klarlägger premisserna 
för denna värdering. Det substantiella perspektivet blir därmed ingen fram
komlig väg, om man dels menar att i rätten ingår etiska värden, dels att rätten 
måste vara legitim.

Hur skall då resultatet av rättstillämpningen rörande möjligheten till reha
bilitering under 1990-talet och till ersättning vid rehabilitering att gestalta sig 
om man hade en funktionell syn på rätten? Ovan har framhållits att som 
rättsliga argument ingick också synpunkter på de aktuella reglernas rimlighet. 
Var det etiskt försvarbart att ”hålla till godo” med en dylik ojämlik rättslig 
reglering, som gav arbetstagaren större möjligheter till rehabilitering än den 
arbetslösa, eller kunde den rättskällefaktor som brukade benämnas reella 
hänsyn ge ett annat resultat? Reella hänsyn kunde tillmätas betydelse både 
när man generellt skulle bestämma innehållet i en rättsregel och när man skul
le träffa avgöranden i det enskilda fallet. Dylika hänsyn kunde justera det re
sultat man eljest skulle ha kommit fram till med utgångspunkt i det auktorita
tiva källmaterial som lagtext och förarbeten utgör. Avsikten med att lyfta 
fram och lägga vikt vid dessa hänsyn var att försöka komma fram till för
nufts- och värdemässigt goda resultat men innanför vissa yttre ramar som de
finierades av övriga rättskällor. Reella hänsyn kunde vara rättssäkerhetsöver- 
väganden, hänsyn till konsekvens och harmoni i rättssystemet, ändamålsöver- 
väganden och intresseavvägningar, resultatorienterade värderingar såsom 
hänsyn till vad som var möjligt och praktiskt genomförbart. Ibland kunde dy
lika hänsyn få vika för rättskällor av högre rang. Hur stor vikt man kunde till- 
lägga reella hänsyn berodde på många faktorer såsom hur bra argumentet 
var, vilka rättskällor som talade i motsatt riktning och hur klara och goda ar
gumenten för dessa var osv.

Med utgångspunkt i en teleologisk normteori där arbetslinjen präglade sy
nen på rehabilitering kunde reglerna tolkas så att de som bedömdes kunna för
sörja sig efter genomgången rehabilitering också skulle bli föremål för sådan. 
Det fanns ingen logisk motivering till att skilja ut dem som saknade förvärvs
arbete och låta dem bli utan rehabilitering om den med anställning i motsva
rande situation skulle få rehabilitering. Att hänvisa till att vederbörande kunde 
utföra ett lättare arbete som inte de facto fanns tillgängligt på arbetsmarkna
den medförde inte att arbetslinjen förverkligades. Om vederbörande uppfyllde 
rekvisiten härför kunde hon eller han visserligen leva på arbetslöshetsunder-
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stöd, men detta var inte detsamma som ett förverkligande av arbetslinjen. Man 
rehabiliterades till ett arbete man hade en realistisk möjlighet att erhålla och 
att försörja sig på.

Mycket talade för att reella hänsyn av ovan nämnt innehåll tillmättes större 
vikt än en tolkning av lagtexten i ett renodlingsperspektiv (ang renodling se 
ovan avdelning III). Lagstiftaren hade aldrig uttalat att det skulle vara en önsk
värd följd att arbetslösa försäkrade inte blev föremål för en helhetssyn. Lag
stiftaren hade heller aldrig uttryckligen tagit avstånd från helhetssynen i 
22 kap och därmed inte heller människovärdesprincipen med dess inbyggda 
krav på likhet och rättvisa.

Sammanfattningsvis framstod skälen för att tolka reglerna om rehabilite
ring ur en helhetssynvinkel som starkare än att tolka dem som ett uttryck för 
renodling. Den förvirring och den tveksamhet som handläggaren kände inför 
tillämpningen av 1997 års regler skulle ha kunnat försvinna om anställda och 
arbetslösa gavs lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper 
och funktioner i samhället. Med en funktionell syn på rättsreglerna rörande re
habilitering kunde handläggaren ha ägnat sig åt rättstillämpning i egentlig be
märkelse i stället för att, drastiskt uttryckt, hitta på något så när godtagbara 
skäl för att underlåta att tillämpa reglerna.

Att den faktiska tillämpningen hos försäkringskassorna inte präglades av 
en funktionell syn på rätten berodde på att kassorna hade att ägna sig åt en 
formell ärendehantering med en enligt verket likriktande funktion, vilken 
medförde formell likhet men inte, nödvändigtvis, en materiell sådan. De väl
färdsstatliga kriterierna var inte uppfyllda i denna del.

2.3.5 Maktdelningsprincipen
Jag har åtskilliga gånger ovan framhållit att den offentliga sjukförsäkringen 
fr o m sin tillkomst 1955 varit föremål för en stark statlig styrning. Området 
omfattades genom den formella lagkraftens princip av riksdagens normgiv- 
ning, och den lag som fortfarande gällde under nu ifrågavarande tidsperiod 
var från 1962. Detta skulle kunna tyda på att området var stabilt och homo
gent men få lagar, om ens någon, har under årens lopp varit föremål för en så 
omfattande om- och nyreglering som lagen om allmän försäkring. Denna om
ständighet visade på den nära koppling som socialförsäkringarna allmänt sett 
hade till politiken. Detta gällde inte minst sjukförsäkringen, som var en effek
tiv avläsare av den rådande konjunkturen. Statens politiska styrning av sjuk
försäkringen under 1990-talet hade yttrat sig i ett stort antal konjunkturinflu- 
erade regleringar, vars innebörd var betydligt mer exkluderande fördelnings- 
politisk än inkorporerande fördelningspolitisk.

Ointresset av ett konstitutionellt skydd för socialförsäkringarna, tendensen 
att ändra retroaktivt, åtgärder som skapade en påtagligt minskad förutsebar
het och kontrollerbarhet för den enskilde, därför att det funnits ett politiskt in
tresse, som aktuellt fått väga tyngre, utvisade statens ovilja att lämna ifrån sig 
makt på detta område. Det var alldeles för viktigt för en kraftfull statlig styr-
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ning att ha kontroll över socialförsäkringen och då inte minst sjukförsäk
ringen.

Sveriges inträde i EU 1995 medförde att en mycket omfattande rättslig ma
teria som inte skapats av svensk riksdag eller andra svenska normgivare blev 
tillämplig på sjukförsäkringsområdet. Denna EG-rättsliga normering innebar 
stora förändringar i maktstrukturen på normgivningsområdet5' och kunde ses 
som en försvagning av den svenska staten som normgivare.

Men normgivningen skedde inte endast med statlig lagstiftning utan även 
med statlig myndighetsnormering. Riksförsäkringsverkets normering under 
1990-talet hade varit fortsatt mycket viktig och omfattande. Detta gällde 
både den normering som var bindande och den som inte var formellt bindan
de. Verket hade givit sig själv tolkningsföreträde i förhållande till de allmänna 
försäkringskassorna när det gällde tolkningen av domar från framför allt hög
sta instans. Verket krävde att den tolkning som gjordes i verkets rättsanalyser 
skulle prägla kassornas tillämpning. Kravet framställdes med utgångspunkt i 
lagen om allmän försäkring 20:12 (se tidigare avsnitt i detta kapitel). Denna 
bestämmelse ålade verket att tillse att tillämpningen blev likformig och rätt
vis. Det var ur maktdelningssynvinkel anmärkningsvärt, att ett icke rätts- 
tillämpande organ hade ett så stort inflytande på rättstillämpningen. En tradi
tionell rättsstatlig maktdelning krävde en domstolstillämpning, som hade ett 
direkt inflytande på den tillämpning som skedde i offentliga organ i första in
stans.

Verket hade av lagstiftaren erhållit andra funktioner för att, i ett maktdel- 
ningsperspektiv, tillse att rättstillämpningen blev likformig och rättvis, nämli
gen ombudsmannafunktionen, dvs verket kunde när helst verket ville vara part 
i länsrätt och i kammarrätt liksom verket alltid var part i regeringsrätten. Styr
ningen från verkets sida blev oproportionerligt stark, om verket både var part 
och hänvisade till sina allmänna råd om hur rättsläget skulle tolkas. Med en, 
som en följd av att vi nu har en tvåpartsprocess, försvagad officialprövning 
hade den försäkrade en utsatt ställning i domstolsprocessen. Enligt min me
ning räckte det inte att hänvisa till att domstolarna inte var bundna av de all
männa råden. Det var ändå en maktobalans mellan parterna, som kunde vara 
svår för domstolarna att korrigera.

Riksförsäkringsverkets föreskrifter var bindande och detta gällde också i 
förhållande till domstolarna. 1 avdelning III har ett försök gjorts att utifrån 
normgivningsreglerna i regeringsformen 8 kap fastställa gränserna för verkets 
normgivningsmakt. Verket fick med sin normgivning inte tillägga, förändra el
ler förminska något av vad som var reglerat i lag. Om så var fallet, var det 
domstolarnas sak att med normprövningens hjälp underlåta att tillämpa ver-

57. Jfr T Bull, Nationella domstolar och europeisk konstitutionalism, Europarättslig tidskrift 
nr 4, 1999. Se även Om domstolarnas roll i demokratin - fågel, fisk eller mittemellan - del I, JT 
1999-2000 nr 4. Jfr B Holmström, Domstolar och demokrati, Skrifter utg av Statsvetenskapliga 
föreningen i Uppsala, 1998, s 130. J Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett 
komparativt perspektiv, 1996 och Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt, 2000.
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kets bestämmelse i fråga. Att verket kunde överskrida sin normgivningsmakt 
(se ovan) fanns exempel på även på 1990-talet.58

58. Se dom den 8 april 1998, mål 3962-1996, Kammarrätten i Göteborg. Domen avsåg räck
vidden av riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1980:22) för verkställighet av då gällande 
tandvårdstaxa (1973:638). I målet var fråga om rätt till kostnadsfri tandvård enligt 9 § tandvårds
taxan. Sedan länsrätten ålagt en försäkringskassa att utge tandvårdsersättning för avgiftsfri tand
vård enligt nämnda bestämmelse, överklagade verket domen med yrkande att den skulle 
upphävas. Riksförsäkringsverket framhöll bl a att den försäkrade inte uppfyllde de i verkets före
skrifter angivna förutsättningarna för rätt till tandvårdsersättning för ifrågavarande behandling. 
Kammarrätten fann att verket överskridit sitt av regeringen erhållna bemyndigande när man 
angett de förutsättningar som skulle vara uppfyllda vid behandlingen i fråga, i synnerhet som före
skrifterna ledde till en avsevärd inskränkning i den enskildes rätt jämfört med det som följde av 
9 § tandvårdstaxan. Till följd härav skulle, vid prövningen av frågan om tandvårdsersättning 
enligt 9 § i taxan skulle utgå för behandlingen, verkets föreskrifter inte tillämpas. Vid sin fortsatta 
bedömning fann kammarrätten den enskilde vara berättigad till avgiftsfri tandvård för behand
lingen. Se även W Warnling-Nerep, Rättsprövning av förvaltningsbeslut, 2000.

59. RAF 1997:1.

Men staten utövade sin makt inte endast genom icke konstitutionellt skyd
dad lagstiftning och genom riksförsäkringsverkets normgivning, partsageran- 
de och tillsyn utan även genom de allmänna försäkringskassorna. Också under 
1990-talet hade frågan om försäkringskassornas förstatligande diskuterats, 
dock utan att staten fattat beslut härom. Som ovan har redogjorts för i avdel
ning III var försäkringskassorna i flera viktiga avseenden att uppfatta som 
jämförbara med statliga myndigheter. Detta jämte verkets ingripande styrning 
av försäkringskassorna både när det gällde kassornas hantering av försäkring
en och när det gällde organisationsfrågor gjorde att statens influenser på kas
sorna var mycket ingripande trots kassornas delvis privaträttsliga prägel. Ver
kets strävan att transformera kassornas förvaltningsrättsskipning till formell 
ärendehantering59 var ett sätt att frånta kassorna makt.

Under 1990-talet överfördes domstolshanteringen av socialförsäkringsom
rådet från försäkringsdomstolarna till de allmänna förvaltningsdomstolarna. 
Detta torde ha inneburit en förstärkning av den maktstruktur som fristående 
domstolar innebär. Regeringsrätten är en renodlad prejudikatinstans. I stället 
för en mellaninstans fanns nu två mellaninstanser, varför man med fog kunde 
göra gällande att domstolsinslaget ökat. De allmänna förvaltningsdomstolar
na, som alltså täckte in hela den svenska förvaltningen hade ingen anledning 
att ”se på” socialförsäkringsärenden på ett annorlunda sätt än vad man gjorde 
i förhållande till andra förvaltningsområden. På dessa områden fanns givetvis 
också statlig styrning men måhända med annan styrka och annan utformning. 
Man kunde förvänta sig en viss likriktning av socialförsäkringsområdet i för
hållande till andra förvaltningsrättsliga områden som på sikt medförde en för
stärkning av domarmakten i förhållande till den statliga myndighetsmakten på 
just detta område, som så länge intagit en något isolationistisk särställning.

Den statliga finansieringen av sjukförsäkringen som under 1990-talet för
stärkts i och med att egenavgifterna upphört och sjukförsäkringsfonden för
svunnit medförde också viss statlig styrning. Visserligen utgjordes endast en 
mindre del av finansieringen av sjukförsäkringen av statsbidrag. I praktiken
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var det landets arbetsgivare som stod för den absoluta merparten av denna. 
Staten krävde arbetsgivarna på avgifter och dessa hade att betala in dem till 
statskassan, varför själva finansieringen ägde rum direkt via statsbudgeten.

Sjuklönen, som innebar att arbetsgivarna hade att vid sjukdom betala ut 
lön och andra anställningsförmåner (i 14 respektive 28 dagar), kunde förefalla 
vara ett medvetet tillbakaträdande av statlig maktutövning. Att ett dylikt 
maktavträdande motsvarades av en nytillträdd maktfaktor på arenan, nämli
gen det svenska arbetsgivarkollektivet, var inte fallet. Införandet av sjuklönen 
och förhöjda arbetsgivaravgifter innefattade inte, att arbetsgivarna fick makt 
att påverka sjukförsäkringen i annat avseende än att sjuklönen syftade till att 
förmå arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön med minskat antal sjukfall som 
önskad effekt. Sjuklönen innebar att vissa åligganden som tidigare åvilat den 
försäkrade nu åvilade arbetsgivarna. Försäkringskassorna hade dock fortsatt 
ansvar för den ur maktsynvinkel så viktiga sjukkontrollen. Skyldigheterna för 
arbetsgivarna motsvarades sålunda inte av en i nämnvärd utsträckning ökad 
makttilldelning.

En annan omständighet som måhända öppnade upp för en ny maktdelning 
var den ökade omfattningen av privata sjukförsäkringar.60 Dessa visade att 
tilltron till statens hantering av den offentliga försäkringen och dess förmåga 
att tillhandahålla en acceptabel nivå på den sociala tryggheten hade minskat. 
Trots att statens omfattande maktbefogenheter har påtalats åtskilliga gånger 
ovan, kom statens makt för den enskilde att framstå som försvagad beroende 
på förändringarna i försäkringssystemet och i den takt den försvagades ersat
tes den av människors egna initiativ att med hjälp av det privaträttsliga regel
systemet skapa en individuell trygghet. Månne denna maktdelning öppnar upp 
för en ny statlig maktstruktur innefattande statlig social trygghet som ett kom
plement till privat individuell trygghet?

60. Se L Söderström - K Rikner, Privatisering av socialförsäkringen och P Pestieau, Socialför
säkringar och omfördelning, i P Molander -TM Anderson (red) Alternativ i välfärdspolitiken, 
2002, s 96-113 och 139-148.

61. U Beck, The Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization, i 
U Beck - A Giddens - S Lash, Reflexive Modernization 1994, s 1-55.

62. L Friedman, Transformation in American Legal Culture, Zeitschrift für Rechtssoziologie 
1985, s 191-205.

2.3.6 Slutsatser
Risksamhället har definierats som en utveckling där sociala, politiska, ekono
miska och individuella risker hela tiden ökar, vilket medför svårigheter för väl- 
färdsinstitutionerna som handhar förmånerna i fråga.61 De samhälleliga styr- 
ningsmekanismerna förmår inte hålla jämn takt med den växande otrygghe
ten. Trygghets- och välfärdsförväntningarna fungerar också som pådrivare av 
utvecklingen,62 samtidigt som det blir allt svårare för staten att legitimera täck
ande styrningsfunktioner, då man har svårigheter att överblicka effekterna i 
det komplexa moderna samhället.
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Den legala rätten till sjukpenning och föräldrapenning kom att påtagligt 
försvagas under 1990-talet. Orsakerna härtill var flera. En orsak var föränd
ringar i regelsystemet. Genom ett antal lagändringar rörande konstruktionen 
av försäkringarna inskränktes rättigheterna. Genom förändringar av sjuk
doms- och arbetsoförmågebegreppen snävades kretsen av ersättningsberätti- 
gade in samtidigt som innehållet i ändringarna framstod som oklart i vissa de
lar. De många lagändringarna under 1990-talet skapade i sig försämrade möj
ligheter till förutsebarhet och kontrollerbarhet. Inga välfärdsmål låg bakom 
ändringarna. Även om man i lagförarbeten lyfte fram positiva omständigheter 
som skäl till varför förändringarna genomfördes, var det egentliga skälet be
sparingar och önskan att begränsa antalet ersättningsberättigade. Dessa ”ka
mouflagemål” skapade rättsosäkerhet.

En annan orsak till försvagningen av rättigheterna var statens ointresse av 
att ge dem ett konstitutionellt skydd. Legala möjligheter till detta fanns, vilka 
dock staten aldrig använde sig av. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning tilläm
pade staten inte på detta område. Inte heller gjorde staten bruk av egendoms
skyddet. Den enskildes tillit till att lagen inte oväntat och radikalt ändrades så 
att vederbörandes sociala trygghet skulle försvinna eller minska togs ingen 
hänsyn till. Detsamma gällde kravet att eventuella ändringar skulle göras på 
ett rättvist och likformigt sätt.

En tredje orsak till försvagningen av sjuk- och föräldrapenningrättigheter
na var den uttunning av de etiska momenten i de materiella rättvise- och rätts- 
säkerhetsprinciperna, som omgärdade rättigheterna i fråga. Det etiska kravet 
på förutsebarhet var inte uppfyllt i samma omfattning som före 1990-talets 
lagändringar. Även andra etiska krav såsom kravet på likhet och lika värde
ring var inte iakttagna i samma omfattning som under 1980-talet. Så var ex
empelvis fallet vad gällde rehabilitering av anställda respektive av arbetslösa.

En fjärde orsak var den påtagliga övergången från rättstillämpning till ären
dehantering. Rent faktiskt kom rättstillämpningen att ersättas av omfattande 
förmånsvisa checklistor angående vilka punkter som skulle kvalitetssäkras res
pektive kvalitetskontrolleras. På detta sätt skulle en likformig tillämpning upp
nås. Denna likformighet var en formell likhet men inte nödvändigtvis en ma
teriell sådan.

Trots att den formella uppbyggnaden av det som konstituerade en rättighet 
inte förändrades vad gällde ”rätten till” sjukpenning och föräldrapenning un
der 1990-talet, utgjorde de nu anförda omständigheterna sådana försvagning
ar av rättighetstanken, att jag är beredd att i likhet med vad jag gjort gällande 
på socialtjänstområdet, utgå från att staten förlorat en del för en rätts- och väl
färdsstat utmärkande kännetecken. Det finns fog för att uppfatta staten enbart 
som en servicestat som tillhandahåller den enskilde viss service i olika risksi
tuationer i mån av tillgängliga medel. Det för en rätttighet utmärkande, dvs att 
staten oberoende av tillgångar skall uppfylla gjorda åtaganden, har genom de 
rättsliga åtgärder som vidtagits under 1990-talet kommit att försvagas så 
starkt att det sålunda är mer berättigat att betrakta staten som en servicestat 
och inte i första hand en rätts- och välfärdsstat.



3 Principrätten och medicinsk vård 
och behandling

3.1 Principrätten och vårdbehov under 
1950- och 60-talen

3.1.1 Inledning
Det rättsområde som den medicinska vården och behandlingen utgjorde skilde 
sig högst avsevärt från de båda andra rättsområden som behandlats ovan. För
sörjningsbehovet respektive kompensationen för inkomstbortfall utgjorde 
dessa rättsområdens kärna, kring vilken normsystemen var uppbyggda. Båda 
rekvisiten knöt an till den enskilde, som i ena fallet hade rätt att få sitt behov 
av försörjning tillgodosett och i andra fallet rätt till kompensation för in
komstbortfall, som hon eller han haft. Staten eller organ, till vilka staten dele
gerat uppgiften att tillgodose behovet eller kompensera för inkomstbortfallet 
såsom kommunala socialnämnder och allmänna sjukkassor kunde ses som den 
enskildes ”motpart”. Reglerna uttryckte explicit en förhållningssituation, i vil
ken det allmänna hade att förhålla sig på visst sätt till den enskilde och den 
enskilde hade att förhålla sig på visst sätt till det allmänna. Det man hade att 
förhålla sig till rörde den enskildes ekonomiska trygghet. Rättsområdena hän
fördes tveklöst till de grundläggande inom socialrätten1 redan från den tid
punkt då socialpolitiken började rättsliggöras.

1. Se H Eek, Socialrätt, 1954, s 38 ff.
2. Se H Eek, Socialrätt, 1954, s 40 f.

Hälso- och sjukvården däremot ansågs ligga utanför socialrätten.2 Orsaken 
torde vara de olikheter som utmärkte hälso- och sjukvårdsrätten i jämförelse 
med regler om socialhjälp och om sjukförsäkringen. Utmärkande för de of
fentligrättsliga (och därmed också de socialrättsliga) reglerna anses vara att de 
speglar förhållandet mellan staten (det allmänna) och den enskilde. Så var 
dock inte fallet i den sjukvårdsrättsliga reglering som fanns under åren 1950- 
1970. Som ovan framhållits i den närrättsliga redogörelsen var den enskilde i 
det närmaste osynlig i denna. Däremot syntes den enskilde i den sjukförsäk- 
ringsrättsliga regleringen, närmare bestämt i rätten till sjukvårdsersättning. In
direkt fanns den enskilde dock i reglerna som speglade landstingskommuner
nas vårdskyldighet och i reglerna om intagning på sjukhus. Som ovan fram
kommit handlade sjukvårdsreglerna om själva sjukvården, nämligen detalje
rade regler om dess uppbyggnad och organisation. Den offentligrättsliga sidan
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exponerades sålunda, dock utan att direkt sättas i relation till den eller dem 
som var föremål för vården.

När nu närrätten i hög grad underlät att behandla den enskildes rättsliga 
ställning i sjukvårdsrätten och i stället ensidigt fokuserade på den offentliga si
dan, uppkommer frågan i vad mån detta inverkat på principrätten. Skilde sig 
principrätten rörande sjukvården från principrätten på socialhjälps- och sjuk
försäkringsområdena? Jag börjar med att applicera legalitetsprincipen på när
rätten (3.1.2), därefter gör jag detsamma med principerna om förutsebarhet 
och kontrollerbarhet (3.1.3), sedan principen om materiell rättssäkerhet 
(3.1.4) och slutligen principen om maktdelning (3.1.5). Avsnittet avslutas med 
några sammanfattande synpunkter.

3.1.2 Legalitetsprincipen
De rättsliga normerna rörande sjukvård under åren 1950-1970 reglerade 
vårdgivarens skyldighet att tillhandahålla sjukhusvård och öppenvård för 
sjukdom, skada och kroppsfel.3 Att samhället skulle ha ansvar för den enskil
des behov av medicinsk vård hade kommit att bli alltmer av en självklarhet un
der 1900-talet beroende på flera hundra års utveckling i riktning mot en allt
mer offentlig hälso- och sjukvård.4 I förarbetena till den sjukvårdsrättsliga lag
stiftningen har aldrig någon djupare motivering givits till varför hälso- och 
sjukvården skulle bedrivas inom den organisatoriska struktur som blivit fallet. 
Man måste gå långt tillbaka i tiden för att få förklaringen till den organisato
riska uppdelningen i kroppsligt (lasaretten), psykiskt (hospitalen) och socialt 
(fattigvården), en uppdelning som bibehållits in i våra dagar under inflytande 
av den rättsliga organisatoriska uppdelningen i kommuner och landstings
kommuner under senare delen av 1800-talet. De socialvårdande influenserna 
var för sjukvårdens vidkommande få, vilket ledde till en objektifiering av pa
tienten. Objektet konkretiserades med hjälp av de åkommor objektet hade, så
som sjukdom, skada och kroppsfel.

3. Att landstingens skyldighet omfattade också annan vård och andra åtgärder bortses från 
här.

4. Se R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987.
5. Man kan härvid gå tillbaka till det brett motiverade Serafimerordenslasarettet i Stockholm 

1752. Från 1765 började ett lasarettsväsende att växa. Landstingen, som ursprungligen skapades 
av andra motiv, kom att ge lasarettet dess ekonomiska och administrativa plattform. Lagar, stad
gar och instruktioner avlöste varandra.

Den legalisering som skedde under den ifrågavarande tidsperioden var allt
så en konsolidering av den utveckling som lasarettsväsendet genomgått, inte 
minst på det rättsliga regleringsområdet.5 Vid 1950-talets början hade denna 
legaliseringsutveckling lett fram till en organisation eller snarare en organisa
tionsprocess som kännetecknades av stor detaljrikedom, höga effektivitets
krav, strikta sorteringsregler (exempelvis mellan öppen och sluten vård, mel
lan vårdinrättningar med olika inriktningar och profiler) och tron på läkekon
stens förmåga till reparerbarhet.
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Även om det faktiska handhavandet av sjukvården låg hos landstingskom
munerna, kunde i likhet med vad som gällde för kommunerna, detta ses som 
en delegation från staten. Staten hade som utgångspunkt för den rättsliga reg
leringen infört en skyldighetsbestämmelse, på vilken alla de regler som hade 
landstingskommunen som adressat vilade. Att det direkta statliga inflytandet 
ändå var stort, vittnar de många regler som hade Konungen eller Medicinal
styrelsen som adressat. Sjukhus-och sjukvårdslagen och även motsvarande 
stadgor uppvisade en språkligt-funktionell form, som karakteriserades av en 
omfattande detaljerings- och konkretiseringsgrad. Detta gällde framför allt 
regleringen av den administrativa och medicinska ledningen.

Till skillnad från socialhjälpslagen var dock inte sjukhus- och sjukvårdsla
gen inriktad på offentlig förvaltning. Normer fanns om hur organisationen av 
den administrativa hanteringen skulle se ut men inget närmare om vilka frågor 
som de administrativa organen skulle fatta beslut om och inga förfarandereg
ler om hur beslutsfattandet skulle gå till. Genom att de materiella vårdfrågor
na inte uppfattades som förvaltningsfrågor vars lämplighet skulle kunna om
prövas eller överprövas utan på sin höjd laglighetsprövas fanns inte behov av 
en särskild förvaltningsreglering. Landstingslagen eller kommunallagen regle
rade besvär över beslut som meddelats av sjukvårdsstyrelse eller direktion. Så
dant besvär användes mycket sällan.

Men legaliseringen av hälso- och sjukvården var givetvis inte utan betydelse 
trots dess karaktär av formell organisationsplan. Legalitetsprincipens huvud
syfte är som bekant att försvåra eller helst förhindra godtycklig maktutövning 
och skapa trygghet och säkerhet för medborgarna. Organisationsregieringen 
av sjukvården skapade en generell trygghet för vårdkollektivet genom att den 
gav rättsliga kvaliteter, kompetenser och handlingsregler till olika nivåer av ut- 
förare. Rättsreglernas syfte var att skapa ordning och reda, att omtala att ett 
visst handlingsmönster skulle gälla och inte ett annat, att vissa personer och 
inte andra hade kompetenser av visst slag osv. Genom den rättsliga normering- 
ens konkretiseringsgrad och detaljrikedom medförde lagregleringen av sjuk
vården tvivelsutan en stark handlingsdirigering av denna som i första hand 
gällde de rättsliga aktörerna och i andra hand vårdlagarna.

3.1.3 Den formella rättssäkerhetsprincipen
I flera sammanhang ovan har framhållits att det är av vikt för en rättsstat (och 
även för välfärdsstat) att det finns goda förutsättningar för förutsebarhet och 
kontrollerbarhet för den enskilde. Häri ligger den formella rättssäkerhetens 
kärna. Godtycklig maktutövning minimeras och den enskildes möjligheter att 
handla planmässigt ökar. Rättssäkerheten ses som regel ur den enskildes syn
vinkel.

Men i den rättsliga regleringen på hälso- och sjukvårdens område hade den 
enskilde inte gjorts till föremål för förvaltningsåtgärder. Innehållet i vården 
var inte rättsliggjort liksom inte heller den enskildes ställning i vården. Frågan 
om möjligheten för en enskild att bli föremål för vård, dvs bli patient diskute-
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rades aldrig i förarbetena. Den enda regleringen om tillträde till vård gällde lä
kares beslut om intagning av patient på sjukhus. Endast de medicinskt kunniga 
kunde avgöra om behov förelåg eller inte. Som framgått i närrätten skedde in
tagningen på sjukhus av de vårdbehövande i den ordning som deras vårdbehov 
krävde. Någon möjlighet för den enskilde vårdbehövande att göra gällande att 
dennes vårdbehov var större än någon annans, exempelvis med uppvisande av 
läkarintyg från någon annan läkare än den intagningsbeslutande läkaren, och 
att den enskilde därför borde komma före i vårdkön, fanns inte. I vad mån den 
enskilde kunde sägas erhålla materiell rättssäkerhet, dvs ändå erhålla en god 
hälso- och sjukvård inom rimlig tid, trots att några rättsliga anspråk på den 
inte kunde göras gällande, skall diskuteras nedan i avsnitt 3.1.4.

Vi kan alltså konstatera att inga regler fanns i syfte att skydda patientintres
set. Det saknades också regler om innehållet i vården. Patientens möjligheter 
att förutse och i efterhand kontrollera att de åtgärder som vidtogs gentemot 
henne eller honom var i överensstämmelse med lagens intentioner var obefint
liga, eftersom möjligheter till överprövning saknades. Någon formell rättssä
kerhet var följaktligen inte möjlig.

Om det nu inte fanns några formella rättssäkerhetsgarantier för den enskil
de att få vård och därmed bli patient, återstod dock frågan i vad mån den rätts
liga regleringen på 1950-60-talen medförde förutsebarhet och kontrollerbar
het i något annat avseende för den person som erhållit patientstatus. Det torde 
kunna göras gällande att de detaljerade reglerna om vårdens organisation in
direkt kunde ses ur patientskyddets synvinkel. All vård var ju i slutändan till 
för patienten. Den expansiva sjukvården under åren 1950-1970 skapade tvi- 
velsutan en viss formell säkerhet baserad på den faktiska hanteringen av sjuk
vården, en hantering som i sin tur kunde sägas ligga till grund för en materiell 
säkerhet. Det var dock aldrig fråga om en rättssäkerhet utan en säkerhet som 
byggde på den ekonomiska tillväxt som skedde under dessa båda decennier.

Avslutningsvis kan om den enskilde vårdtagarens rättssäkerhetssituation 
sägas att sjukvårdsersättningen skapade möjligheter till formell rättssäkerhet i 
så måtto att i försäkringens syfte låg en likformig tillämpning.

3.1.4 Den materiella rättssäkerhetsprincipen
Materiell rättssäkerhet inom hälso- och sjukvården kan sägas röra grundläg
gande etiska och rättsliga spörsmål knutna till regler om organisationen, finan
sieringen och, framför allt, förhållningssättet visavi den vårdsökande. De tjäns
ter som hälso- och sjukvården tillhandahåller tycks i sig vara institutionellt för
ankrade i humanistiska värden. Vården som tillhandahålles den enskilde skall 
vara till hjälp för henne eller honom, samtidigt som den skall stå i samklang med 
väsentliga samhälleliga normer och värderingar. Den medicinska vården im
plicerar följaktligen både rättsliga och etiska värden. Tillhandahållande av sjuk
vårdstjänster, utformningen av vårdorganisationen, deltagande i sjukvårdspla
neringen, distributionen av ekonomiska bidrag, fördelningen av sjukvårdstjäns
ter, sysselsättningsplanering och utbildning, dimensioneringen av forsknings-
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och utvecklingsarbete, investerandet i sjukvårdsbyggnader, kort sagt alla soci
alpolitiska, fördelningspolitiska och styrpolitiska ställningstaganden är etiska, 
därigenom att de handlar om vad som är gott eller ont för människor.

Hur mycket av detta framgick i författningstexter och förarbeten till dessa 
på hälso- och sjukvårdsområdet under tidsperioden 1950-1970? Som fram
hållits gjordes inga uttryckliga etiska och rättsliga ställningstaganden i förhål
lande till den enskilde vårdsökanden eller vårdtagaren. I historie-sociologisk 
forskning gjordes gällande6 (se ovan avdelning IV) att vården till sin form steg
vis förvandlades till ett förment neutralt byte av varor och tjänster på en mark
nad, samtidigt som den i ett närrättsavsnitt ovan beskrivna verksamhetsav- 
gränsningen i sluten och öppen vård, i vård på somatiska sjukhus och vård på 
andra typer av vårdinrättningar samt olika kontrollförhållanden kvarstod. 
Denna utveckling förstärkte den passiva ställning som patienten sedan långliga 
tider tillbaka intagit. Distansen mellan vårdtagare och vårdgivare ökade ge
nom dessa avgränsningar.

Patientens rättsliga ställning var sålunda svag, ja i det närmaste obefintlig. 
Den socialförsäkringsrättsliga sjukvårdsersättningen var den enda rättsliga 
reglering som berörde den enskilde. I likhet med sjukpenningersättningen till
erkändes den enskilde en legal rätt till sjukvårdsförmånen. Denna kunde träda 
i funktion först då den enskilde omhändertagits av sjukvården. Den enskilde 
kunde inte använda den för att skaffa sig hälso- och sjukvård. Landstingskom
munernas skyldighet att bedriva hälso- och sjukvård motsvarades inte av en 
rättighet att få hälso- och sjukvård.

Någon fokusering på läkare-patientrelationen fanns ej. I vad mån patienten 
hade förväntningar på läkarvetenskapens helande förmåga framgick inte i och 
med patientens osynlighet i det rättsliga materialet. Sorteringen och styrningen 
av patienter till vårdinrättningar i den egna landstingskommunen följde av lag
textens krav. Även i övrigt var den vårdsökandes frihet att fritt söka vård be
skuren. Det ovan beskrivna ersättningssystemet medförde dock ett fritt läkar
val. Från statligt håll önskade man en starkare styrning av den vårdsökandes 
val för hennes eller hans ”eget bästa”. Den avgift vårdtagaren i likhet med an
dra försäkrade hade att betala då ”risken” inträdde, dvs då man blev sjuk och 
behövde vård, ansågs bidra till att den enskilde kände ansvar för sin sjukdom, 
inte utnyttjade sjukvårdsresurserna i onödan och inte behövde se vården som 
en barmhärtighetsgärning.

Frågan om materiell rättssäkerhet var då som nu nära kopplad till de med
borgerliga fri- och rättigheterna. Dessa var föremål för en omfattande diskus
sion under åren 1950-1970. Ovan har framhållits vikten av att den medbor
gerliga friheten gavs ett konkret innehåll på så sätt att den omfattning som fri
heten erhöll bestämdes i lag. Skydd av mänsklig frihet innefattande värn mot 
oberättigade kroppsliga ingrepp var centralt för hälso- och sjukvårdens del. 
Och om man ser till hela vårdkollektivet ökade den materiella rättvisan och 
den materiella likformigheten i betydelsen att var och en erhöll hälso- och

6. Se R Å Gustafsson, Traditionernas ok, 1987, s 354 ff.
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sjukvård i proportion till sina behov av vård, dvs en distributiv rättvisa, i och 
med den starka expansionen av hälso- och sjukvården under åren 1950-1970. 
Formellt var alla inom en landstingskommun presumtiva vårdtagare och i och 
med att antalet patienter inom olika kategorier av somatisk vård flerdubbla
des, innebar detta ett kraftigt utökat tryck på tillgängligheten. Allt mer omfat
tande och allt bättre sjukvårdsresurser ställdes till förfogande för att möta ef- 
terfrågeexpansionen. Även om denna delvis berodde på folkökning m m, öka
de tillgängligheten per capita högst betydligt. Den geografiska tillgängligheten 
ökade också. Den vetenskapliga medicinska utvecklingen ledde till bättre och 
säkrare sjukvård. Kommunikationernas utveckling skapade ökade möjligheter 
för den enskilde att ”nå” sjukvården. Allt detta måste ha medfört en ”platt
form”, där möjligheterna växte att agera materiellt rättvist och likformigt. In
direkt betydde säkerligen de detaljerade och talrika organisationsreglerna en 
hel del i förverkligandet av materiell rättvisa.

Slutligen kan nämnas att man ibland använde ett språkbruk hämtat från 
kommersiell verksamhet (exempelvis ”den vidgade marknaden för sjukvårds
organisationens tjänster”). Eftersom man på 1950-60-talen inte diskuterade 
den värdegrund som hälso- och sjukvården vilade på, var det inte möjligt att 
säga om denna också sammanföll med den som gällde för vinstorienterad pro- 
duktionsverksamhet eller om den grundades på andra värden.

Det är dock viktigt att framhålla att med den definition av materiell rätts
säkerhet som jag använder mig av är den formella rättssäkerheten en förutsätt
ning för materiell rättssäkerhet. Om inte formell rättssäkerhet är för handen 
kan inte heller materiell rättssäkerhet finnas (se ovan).

3.1.5 Maktdelningsprincipen
Runt 1950 bedrev både landstingskommunerna, staten och kommunerna häl
so- och sjukvård. Detta sammanhängde delvis med den uppdelning som av his
toriska skäl gjorts av människans kroppsliga, psykiska och sociala natur. 
Landstingskommunerna handhade den kroppsliga sjukhusvården, staten den 
psykiatriska vården och kommunerna den sjukvård som bedrevs på kommu
nala sociala inrättningar av olika slag såsom ålderdomshem o dyl. Denna upp
delning kom dock att förlora i tydlighet genom att staten kom att handha pro- 
vinsialläkarvården och kommunerna tjänsteläkarvården, två vårdformer som 
båda gällde somatisk vård. Olika rättsliga normeringar i form av lagar och/el- 
ler stadgar reglerade de olika sjukvårdshuvudmännens hantering av respektive 
område. Under den aktuella tidsperioden 1950-1970 kom dock landstings
kommunerna liksom städerna utanför landstingskommuner att överta mer
parten av den statliga och kommunala hälso- och sjukvården. Om man undan
tar städerna utanför landstingskommuner upphörde kommunernas ansvar för 
hälso- och sjukvård helt. De rättsliga aktörerna på hälso- och sjukvårdens om
råde var i fortsättningen landstingskommunerna och staten.

Av dessa båda var landstingskommunerna tveklöst den största faktiska hu
vudmannen. Landstingskommunerna handhade i praktiken all somatisk slu-
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ten och öppen hälso- och sjukvård. Men det statliga inflytandet på detta om
råde var omfattande. Landstingskommunerna var definitivt inte ensamma 
makthavare. Även om lagtexten fastslog landstingskommunernas skyldighet 
och därmed också rättighet att bedriva hälso- och sjukvård var de statliga möj
ligheterna till olika slag av ingripanden betydande.

Den statliga normeringen av sjukvården var givetvis en faktor av stor bety
delse, likaså den statliga finansieringen av densamma. Statens kostnader för 
sjukvården var nästan lika stora som landstingskommunernas kostnader och 
betydligt större än vad som motsvarades av statens faktiska huvudmannaskap. 
Normeringen och finansieringen får ses som viktiga kriterier på en maktdel
ning mellan staten och landstingskommunerna. Som framkommit i närrättsav- 
snittet hade staten även långtgående befogenheter att bestämma tillämpnings
området för hälso- och sjukvårdslagstiftningen, att ge tillstånd av olika slag, 
att bestämma uppgiftsramar, att besluta om behörighet, att tillsätta och entle
diga tjänster och sist men inte minst meddela föreskrifter om villkor av olika 
slag. Statens möjligheter att påverka innehållet i och utvecklingen av hälso- 
och sjukvården var följaktligen stora.

Till principen om maktdelning får också den statliga tillsynen och kontrol
len räknas. Som framhållits var Medicinalstyrelsen statens tillsynsorgan över 
hälso- och sjukvården. Styrelsen bedrev en omfattande och detaljerad tillsyn. 
Den disciplinnämnd som fanns för handläggning av personalens fel och för
summelser var tillkommen i patientskyddande syfte. Denna nämnd kom att 
som ordförande ha en jurist. De beslut som fattades av nämnden kunde sägas 
utgöra ett slags rättsskipning. Så småningom kom dess beslut att bli överklag- 
bara (se nedan i avsnitt 3.2).

Kännetecknande för maktdelningen på hälso- och sjukvårdens område var 
den i det närmaste totala bristen på rättslig förvaltning utövad av domstolar. 
Domstolsbeslut och besvär över sådana beslut förekom inte. Juridifieringen på 
området skedde inte genom rättstillämpning utan genom normering på olika 
nivåer. Men normeringen gav inte uttryck för några basala förvaltningsrätts- 
liga principer om likformighet, objektivitet, insyn, kommunicering osv utan 
var övervägande av administrativ-teknisk karaktär. Detta påverkade också 
maktdelningen. Även denna blev administrativt-kontrollerande.

3.1.6 Slutsatser
De kännetecken och principer som utmärker rätts- och välfärdsstaten gjorde 
sig som framgått ovan inte påtagligt gällande i den rättsliga regleringen av häl
so- och sjukvården och den rättsliga motiveringen härför. Den detaljerade or- 
ganisationsregleringen till trots bestämdes mycket av sjukvårdens innehåll och 
omfattning av helt andra faktorer än lagstiftningens utformning. Så var ut
byggnaden av sjukvården helt beroende av vilka resurser som kunde tillskjutas 
i form av kapital, personal, erforderlig utrustning och lokaler. En försiktig 
hållning till att lagstifta om det som ur rättslig synvinkel framstod som mest 
centralt, nämligen om vårdskyldigheten, speglade det förhållningssätt som sta-
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ten intog till sjukvården. Även om staten ur principiell synvinkel fann det rik
tigt att direkt i lagen fastslå de vårdgrenar och den omfattning av vårdskyldig
heten som åvilade landstingskommunerna, var man rädd för att en sådan reg
lering skulle bli alltför stelbent och inte tillräckligt flexibel och anpassningsbar 
till den utveckling som låg utanför den rättsliga sfären och som man såg som 
den mest centrala.7 Lagbestämmelsen i fråga fick en mycket generell utform
ning, där landstingskommunernas vårdskyldighet kort och gott fastslogs.

Ett annat exempel på att sjukvårdsutvecklingen skedde utanför den rättsli
ga regleringen var den öppna vården vid sjukhus. Där hade sedan länge vård
sökande som inte var i behov av intagning kunnat erhålla vård. Trots att nå
gon legal skyldighet inte förelegat vare sig för landstingskommunerna att till
handahålla lokaler, utrustning och personal eller för sjukhusläkarna att ge 
sådan vård, hade den fått stor omfattning och blivit av utomordentlig betydel
se. Först när denna verksamhet var helt etablerad, skedde en lagreglering här
av. Legalitetsprincipen har fungerat på så sätt att den faktiska utvecklingen gi
vit upphov till lagen och inte tvärtom.

Även om staten med lagbestämmelsen om vårdskyldigheten ville uppnå att 
landstingskommunerna beredde erforderlig anstaltsvård och öppen vård åt 
sjuka människor, innehöll lagstiftningen inga regler, som säkrade den vårdbe- 
hövandes krav på att kunna förutse, huruvida ett sådant behov skulle bli till
godosett och i efterhand kontrollera att så skett. Den typen av regier saknades 
helt och inga resonemang fördes härom i lagförarbetena.

Även om landstingskommunerna enligt lag var skyldiga att tillhandahålla 
sjukvård, tilldelade staten sig åtskilliga möjligheter att påverka innehållet, om
fattningen och formen av denna vård genom att tillhandahålla ekonomiska re
surser, lagstifta, utfärda tillämpningsföreskrifter, utöva tillsyn och genom att 
på olika sätt kontrollera landstingskommunernas sjukvård och sjukvårdande 
förvaltning. Makten på sjukvårdsområdet delades sålunda mellan landstings
kommunerna och staten.

Genom att inga formella rättssäkerhetsgarantier var stipulerade i lagen, 
fanns inga möjligheter att rättsligt ”hänga upp” de materiella rättvise- och lik
hetskriterierna. En värdegrund baserad på etiska normer och principer, på vil
ken besluten i sjukvården kunde fattas, fanns inte angiven i lagtexten eller dess 
förarbeten. Den ökade tillgängligheten till hälso- och sjukvård som rent fak
tiskt skedde under åren 1950-1970 medförde dock tvivelsutan att många fler 
erhöll allt bättre sjukvård på kortare tid.

Sammanfattningsvis gällde att den hälso- och sjukvårdsrättsliga närrätten 
inte medfört att principerna inom rätts- och välfärdsstaten utvecklats i nämn
värd utsträckning. Principerna, skapade i interaktion med närrätten på exem
pelvis de socialvårds- och socialförsäkringsrättsliga områdena, hade inte inter- 
agerat med närrätten på sjukvårdsområdet, vilket på ett sätt hade legat nära 
till hands, eftersom syftena med den rättsliga regleringen på de tre områdena 
åtminstone vid en första anblick låg nära varandra.

7. Prop 1959:19 s 63 f.



592 Avdelning V Principrätten och social trygghet

3.2 Principrätten och vårdbehov under
1970- och 80-talen

3.2.1 Inledning
När man skall ange karakteristika på hälso- och sjukvårdsområdet under 
1970- och 80-talen var det framför allt två omständigheter som framträdde på 
ett påtagligt sätt, nämligen den omständigheten att patienten blev synliggjord 
i den rättsliga regleringen och att den statliga styrningen blev mindre.

Större delen av 1970-talet var en upptrappning inför en helt ny typ av rätts
lig reglering på hälso- och sjukvårdsområdet, nämligen från en påtagligt de- 
taljreglerad lagstiftning i 1962 års sjukvårdslag till en ramlagstiftning i 1982 
års hälso- och sjukvårdslag. Decentraliseringen av verksamhetsformerna låg i 
linje härmed och sågs också som en förstärkning av den kommunala demokra
tin. För att möta vårdbehoven krävdes närhet i olika avseenden, varför decen
tralisering var en fråga av vikt för både vårdgivare och vårdsökande. Vården 
skulle också ges med hänsynstagande till den vårdsökandes totala situation, 
dvs en helhetssyn skulle tillämpas på patienten i vård- och behandlingsarbetet. 
Frivillighet, kontinuitet och medinflytande var andra viktiga vårdkrav.

Landstingen kom under denna period att få ett totalansvar för hälso- och 
sjukvården. Detta medförde en förändring av statens roll, eftersom behovet av 
detaljstyrning och kontroll ansågs betydligt mindre i förhållande till vad som 
varit fallet under 1950- och 60-talen. Den statliga styrningen kom att övergå 
i ett samråds- och förhandlingsförfarande samtidigt som staten använde lands
tingskommunerna för allehanda syften av stabiliserings- och sysselsätt- 
ningskaraktär. Landstingens totala ansvar innebar att de handhade både det 
politiska, administrativa och medicinska ledningsansvaret. Staten däremot be
stämde i mer övergripande frågor såsom vem som hade rätt att utöva verksam
het på hälso- och sjukvårdens område och hur behörighets- och legitimations- 
regler utformades, allt i syfte att skapa skydd för allmänheten. Staten utövade 
också tillsyn och kunde i vissa lägen utkräva ansvar av hälso- och sjukvårds
personal.

Jag skall nu undersöka i vad mån rätts- och välfärdsstatliga principer åter
speglades i den närrättsliga regleringen på hälso- och sjukvårdens område under 
perioden 1970-90. Jag börjar med legalitetsprincipen (3.2.2), fortsätter med 
rättssäkerhetsprincipen (3.2.3), rättighets- och rättviseprinciperna (3.2.4) och 
maktdelningsprincipen (3.2.5). Sammanfattande slutsatser görs i avsnitt 3.2.6.

3.2.2 Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipens iakttagande är basen för en rättsstat. Nedan skall kon
struktionen av hälso- och sjukvårdslagstiftningen diskuteras från rättsstatliga 
och konstitutionella utgångspunkter. All normgivning måste ske i överens
stämmelse med grundlagens regler härom. All makt skall utövas under lagar-
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na, stadgar regeringsformen och det är folket som genom riksdagen stiftar la
garna. I regeringsformen 8 kap finns som framkommit flera gånger ovan regler 
om normgivningsmakten. Av dessa regler framgår vilka områden som tillhör 
riksdagens obligatoriska och fakultativa lagområden. Vad som inte uttryckli
gen hör till riksdagens lagområde utgör regeringens restkompetens. Det står 
alltid riksdagen fritt att lagstifta även på detta område. Det troliga är att hälso- 
och sjukvården i likhet med socialtjänsten och det allmänna försäkringsskyd
det tillhör regeringens restkompetens men att riksdagen på alla tre områdena 
valt att lagstifta, varför området för hälso- och sjukvården i likhet med de båda 
andra områdena kommit att tillhöra riksdagens område i enlighet med princi
pen om den formella lagkraften.

Riksdagen har delegerat rätten att utfärda bindande föreskrifter på det 
medicinrättsliga området till regeringen som i sin tur delegerat ned till social
styrelsen, som använt sig av denna möjlighet i stor omfattning. Det har då varit 
fråga om föreskrifter till skydd för enskilda. Dessa tillämpnings- och verkstäl- 
lighetsföreskrifter fick i enlighet med regeringsformen 8:13 första stycket 1 p 
inte tillföra lagområdet något väsentligt nytt eller förändra eller snäva in inne
hållet i lagen. Så torde inte heller ha skett. Däremot kan diskuteras om inte vis
sa föreskrifter rörde verksamheten i övrigt trots att delegationen endast rörde 
föreskrifter till skydd för den enskilda människan.

Hälso- och sjukvårdslagen var i ännu högre grad än socialtjänstlagen en 
ramlag. Den saknade detaljregler och innehöll endast allmänna riktlinjer. 
Adressaten för lagen var sjukvårdshuvudmannen. Lagen drog upp allmänna 
handlingslinjer för hur huvudmannen, i de allra flesta fallen landstingskom
munen, skulle hantera olika frågor, såsom hur vården och behandlingen skulle 
organiseras och hur vården och behandlingen skulle gestalta sig. Reglerna var 
dels mycket allmänna, vilket medförde vaghet och mångtydighet, dels få till 
antalet. Genom kompetensregler hade makten överlämnats till landstingskom
munerna.

Dessa hade några år tidigare fått sin självstyrelse grundlagsreglerad. Under 
decennierna dessförinnan, då de grundläggande strukturerna för hälso- och 
sjukvårdens organisation lades fast, hade staten givit sig själv ett påtagligt an
svar och en tydlig maktställning både visavi patienterna och landstingskom
munerna. De sjukvårdsrättsliga reglerna bestod av åtskilliga handlings- och 
förhållningsregler med landstingskommunerna som adressater. Kompetens- 
och kvalifikationsregler var inte så vanliga. Landstingskommunerna blev sta
tens utförare av en hårt statligt reglerad hälso- och sjukvård. Men i hälso- och 
sjukvårdslagen saknades således detaljerade handlings- och förhållningsregler. 
I stället tilldelades landstingskommunerna makt att utforma hälso- och sjuk
vården, vilket innebar att de hade makten över innehållet i handlingsmönstren 
och över underställda kompetensstrukturer.

Hälso- och sjukvårdslagen hade i likhet med tidigare lagstiftning på hälso- 
och sjukvårdens område förvaltningar som adressater. Patienten förekom inte 
som adressat för hälso- och sjukvårdsregler. Det var i stället den vårdgivande 
förvaltningen som med utgångspunkt i lagregler av kompetens- och kvalifika-



594 Avdelning V Principrätten och social trygghet

tionskaraktär hade att tillhandahålla en förvaltning som uppfyllde lagens krav 
på en god sådan förvaltning. Patienterna gavs inte rätten att utifrån ett civil- 
rättsligt köp- och säljsystem genom avtal med vårdgivare erhålla vård. Vården 
var en välfärdsnyttighet som det offentliga disponerade och, om vissa förut
sättningar var uppfyllda, man tillhandahöll till vårdbehövande.

Det nu sagda implicerade att hälso- och sjukvårdslagen skilde sig från an
dra välfärdsregleringar. Den svenska hälso- och sjukvården var visserligen of- 
fentligrättsligt reglerad och ansågs vara en del av förvaltningsrätten, men me
dan socialtjänstlagen och lagen om allmän försäkring var typiskt offentlig
rättsliga lagregleringar i den meningen att de åskådliggjorde förhållandet 
mellan det allmänna och den enskilde på ett tydligt sätt, detta gällde inte på 
samma sätt för hälso- och sjukvårdslagen. De båda förstnämnda lagarna inne
höll regler som hade den enskilde som adressat. Hon eller han var inte adressat 
för handlingsregler men väl för kvalifikationsregler. Den biståndssökande och 
den försäkrade kvalificerades såsom innehavare av rätten till bistånd och rätt- 
ten till sjukpenning eller föräldrapenning. Någon sådan kvalifikationsregel 
fanns inte i hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen gav endast 
indirekt uttryck för förhållandet mellan det allmänna och den enskilde. Lagens 
direkta funktion rörde staten kontra sjukvårdshuvudmannen. Staten överläm
nade makt och kompetens till landstingskommunerna. Denna kompetens 
skulle landstingskommunerna utöva ”under lagarna". Staten gav landstings
kommunerna allmänt formulerade regler, i vilka den organisatoriska inrikt
ningen av hälso- och sjukvården angavs, men vars huvudsyfte var att lämna 
öppet för reglernas mottagare att i detalj organisera densamma. Det viktigaste 
målrationella stadgandet var lagens 2 §, vilken skulle läggas som ett filter över 
lagens övriga paragrafer, så att vid tolkningen av dem målen om en god hälso- 
och sjukvård och en vård på lika villkor skulle prägla både generella verksam- 
hetsbeslut och beslut rörande enskild. Landstingskommunerna hade således 
att sträva efter en sådan måluppfyllelse både vid organisationen av hälso- och 
sjukvården på ett övergripande plan, t ex geografisk och tidsmässig tillgäng
lighet, och vid organisationen av den patientnära vården, t ex direktkontakter
na mellan läkare och patient. Reglerna i lagen var bindande för landstings
kommunerna. Detta gällde även målbestämmelsen i 2 §. Man behövde som 
förarbetena uttryckte det dock "inte nå ända fram”. Sjukvården kunde alltid 
bli bättre än vad den var vid det aktuella tillfället och förverkligandet av den 
mångfasetterade likhetsprincipen kunde hela tiden komma närmare den opti
mala punkten.

Men om nu den offentliga makten på hälso- och sjukvårdsområdet under 
1970- och 80-talen utövades under lagen, blev nästa fråga hur tolkningen av 
lagen kontrollerades. Eftersom lagreglerna i gemen var vaga och mångtydiga, 
lämnade de utrymme för en mångfasetterad uttolkning som delvis kunde åt
gärdas genom socialstyrelsens föreskriftsverksamhet. Ett annat organ för att 
kontrollera tolkningen av lag är ju domstolar. I vilken utsträckning kom lagen 
att hävdas av en oberoende domarmakt? Domstolskontroll grundades inte på 
regeringsformen 1:1, utan en sådan kontroll skapades först 1980, då regeln
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om lagprövning trädde i kraft (regeringsformen 11:14). Man kan se norm
prövningsrätten som en motvikt till majoritetens handlingsfrihet, därigenom 
att riksdagens handlingsutrymme begränsades (se nedan om maktdelning i 
3.2.5). Tillsammans med de medborgerliga fri- och rättigheterna satte dom- 
stolskontrollen gränser för lagstiftarens handlingsfrihet, något som förstärkte 
rättsstaten, eftersom maktdelningen då omfattade statslivets översta nivå.8

Men denna motvikt blev aldrig synlig på hälso- och sjukvårdsområdet. På 
grund av att hälso- och sjukvårdslagen i praktiken aldrig blev föremål för 
domstolsprövning, kom inte heller normprövningsrätten till användning. La
gen gav inte den enskilde rätt att överklaga med förvaltningsbesvär vid utebli
ven medicinsk vård eller behandling eller vid missnöje med erhållen vård och 
behandling. Förvaltningsdomstolarna fyllde således i praktiken ingen kon
trollfunktion vad gällde hälso- och sjukvårdens handhavande under lagarna. 
Den möjlighet till statlig kontroll av kommunerna som innefattades i kommu- 
nalbesvärsinstitutet kom inte heller till användning. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att legaliteten på hälso- och sjukvårdsområdet var betydligt sva
gare än legaliteten inom socialtjänsten, trots den stora likhet som ramlagstift
ningen i båda fallen utgjorde.

3.2.3 Rättssäkerhetsprincipen
Rättssäkerhetsaspekter brukar ses som en av de viktigaste relationerna i för
hållandet mellan det allmänna och den enskilde. Inom hälso- och sjukvården 
gällde frågan om landstingskommunerna fattade formellt riktiga beslut, som 
medförde rimliga möjligheter till förutsebarhet och kontrollerbarhet för pa
tienten. Rättssäkerheten innefattade även i vad mån dessa beslut var materiellt 
riktiga i den meningen att de stod i överensstämmelse med centrala etiska prin
ciper om fördelning av förmåner och nyttigheter. Förutsebarheten krävde så 
tydliga regler som möjligt. Också kontrollerbarheten krävde detta men även 
ett organ, som kunde pröva om reglerna efterlevts. Att domstolsprövning på 
detta område nästan aldrig förekom var givetvis ”ett aber” ur rättssäkerhets- 
synvinkel. Som framhållits ovan medförde avsaknaden av legala patienträttig
heter innefattande ett nej till överprövning att förutsättningar för formell och 
materiell rättssäkerhet inte var för handen. Jag bortser dock från detta här 
nedan, eftersom jag ändå vill fortsätta att undersöka rättsreglerna i ett rättssä
kerhetsperspektiv. Även om alla kraven för att rättssäkerhet skall vara för 
handen inte är uppfyllda, kan ändå en viss bild av rättssäkerheten på området 
erhållas.

Hur såg innehållet ut i de rättsregler som (indirekt) berörde patienten i den
nes förhållande till hälso- och sjukvården? Jag har försökt beskriva närrätten 
härom. Av den beskrivningen framgår att en rad olika företeelser av varieran
de innehåll var av central betydelse för en person som erhållit patientstatus. 
Hon eller han hade intresse av att få god vård och behandling, dvs en behand-

8. Se Demokrati på svenskt vis, Demokratirådets rapport, 1999, s 48.
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ling i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, hövligt be
mötande, all slags information om den egna medicinska situationen, sekretess
skydd, möjligheter till självbestämmande och integritetsskydd, utmynnande i 
rätten att få avge ett informerat samtycke till vård- och behandlingsåtgärder 
samt ekonomisk ersättning om något gick fel så att skada uppstod.

Vissa av dessa företeelser var av sådant slag att antingen erhöll man dem på 
ett rättssäkert sätt eller så erhöll man dem utan att några rättssäkerhetsaspekt- 
er var tillgodosedda. Avsåg man att skapa rättssäkerhet för informerat sam
tycke eller hövligt bemötande var dessa företeelser inte delbara. Andra där
emot var klart delbara. Viss information kunde den enskilde få tillgång till på 
ett rättssäkert sätt, medan annan inte bedömdes böra bli omfattad av rättssä
kerheten. Detsamma gällde sekretesskyddet. Värdeomdömen, som en politisk 
majoritet var eniga om, fick fälla utslaget om var gränsen skulle gå. Vilka ska
dor som skulle vara ersättningsgilla var också en värderingsfråga, som även 
hade ekonomiska implikationer på ett annat sätt än de andra nu nämnda situ
ationerna. På vad sätt ersättningen skulle ske (skadestånd, försäkring e dyl), 
var däremot en övervägande lagteknisk fråga.

De företeelser som måhända i högre grad än de andra framstod såsom del
bara var vård- och behandlingsåtgärderna. Först uppkom frågan vad som ge
nerellt föll under begreppet god vård. Vården omfattade ett flertal delmoment 
(en första värdering, sedan utredning, behandling, vård och omsorg). Utbredd 
enighet rådde om att alla dessa moment utgjorde hälso- och sjukvård. Bakom 
denna fråga låg om landstingskommunernas vårdskyldighet innebar att ge alla 
medicinsk vård och behandling, dvs skulle alla kunna bli patienter? Att den 
vårdsökande inte ansågs ha en legal rätt att erhålla patientstatus har redan 
framgått. Men hade vårdgivaren väl bestämt sig för att patienter som krävde 
mycket behandling (t ex allvarligt sjuka patienter) och omsorg (som exempel
vis kroniskt sjuka och gamla) skulle omfattas av landstingskommunernas plikt 
att tillhandahålla behandling och omsorg, innebar det också en skyldighet att 
ge en rättssäker vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Själv
klart fanns en spännvidd härvidlag mellan exempelvis nya mer kostnadskrä
vande metoder och äldre mindre kostnadskrävande men kanske inte så effek
tiva metoder. Hur länge kunde båda anses vara i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet? När fyllde den senare inte längre måttet? Hur mycket av 
ekonomiska överväganden fanns inbyggda i en dylik bedömning?

Vad som var god vård hade diskuterats mycket. Värdemässig enighet torde 
råda om att vården skulle vara i överensstämmelse med vetenskap och beprö
vad erfarenhet, samtidigt som den skulle ges på mest möjliga effektiva sätt. 
Dessa synnerligen viktiga principer skall inte närmare behandlas i detta sam
manhang. Här skall endast anföras att enighet torde råda om att en patient 
inte kunde kräva hälso- och sjukvård som stod i strid med vetenskap och be
prövad erfarenhet. Därmed var inte sagt att en patient inte skulle kunna välja 
mellan exempelvis flera likvärdiga behandlingsmetoder. Denna valfrihet tyd
liggjordes dock under 90-talet. En patient hade som huvudregel också alltid 
rätt att säga nej till en vårdåtgärd i enlighet med doktrinen om informerat sam-
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tycke. Principen om lägsta effektiva omsorgsnivå var en värdering, om vilken 
det rådde generell enighet inom all offentlig verksamhet.

Hänsynstagande till en patients individuella önskemål var en viktig del av 
begreppet god hälso- och sjukvård9 och patienttillfredsställelse en viktig kva
litetsaspekt på vården för de patienter som erhöll behandling. Ett rättssäker- 
hetsdilemma kunde aktualiseras i detta sammanhang, nämligen i förhållandet 
mellan möjligheten att över huvud få vård och vårdens individualisering. Ga
rantin att alla som behövde en viss behandling faktiskt också hade möjligheter 
att erhålla sådan kunde uppfattas som viktigare än individuell patienttillfreds
ställelse. Detsamma kunde gälla ambitionen att erbjuda vård på lika villkor 
snarare än att anpassa delar av vårdprocessen efter den enskilde patientens 
önskemål. Under förutsättning att sjukvårdens resurser var begränsade, kunde 
den traditionella inställningen, som uttrycktes i hälso- och sjukvårdslagens 
portalparagraf, komma i konflikt med kraven på valfrihet och individuell an
passning. Formell rättssäkerhet kunde komma på kollisionskurs med materiell 
rättssäkerhet och vice versa.

Om man utgår från att basen för både formell och materiell rättssäkerhet 
var att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård var det ur rättssäkerhetssyn- 
vinkel viktigt att notera, att sättet på vilket denna goda vård skulle ges inte var 
lagreglerat. Det stod vårdgivaren fritt att åstadkomma den på det sätt man 
fann lämpligt, vilket givetvis skapade svårigheter ur både förutsebarhets- och 
kontrollerbarhetssynvinkel. Men även om hälso- och sjukvårdslagen inte till
handahöll regler om hur den goda vården skulle åstadkommas fanns på hälso- 
och sjukvårdsområdet ett mycket stort antal rättsliga normeringar innefattan
de andra lagar såsom exempelvis tillsynslagen, behörighetslagen, kvacksalve- 
rilagen, regeringsförordningar samt föreskrifter och allmänna råd från social
styrelsen, vilka alla mer eller mindre direkt hade till syfte att åstadkomma en 
god och säker vård. Även ekonomiska, strukturella och organisatoriska åtgär
der hade i förlängningen patientens bästa som ledstjärna. Iakttagande av mo
ralregler, ofta baserade på sådana grundläggande värden som solidaritet, rätt
visa och självbestämmande var en central faktor inom hälso- och sjukvården, 
där dessa moraliska värden var djupt förankrade. Den medicinska etiken kom 
att få en mycket framträdande roll med en viktig regelbildande funktion av 
stor betydelse för vårdsökande och patienter.

Trots hälso- och sjukvårdens ramlagskaraktär och trots avsaknaden av 
överprövningsmöjligheter och domstolskontroll och den som en följd härav i 
princip obefintliga rättsliga förutsebarheten torde ändå en rimlig nivå av övri
ga etiska värden leda till att en ”rimlig materiell rättssäkerhet” karakteriserade 
svensk hälso- och sjukvård under 1970- och 80-talen. Att de värden som kän
netecknade en god hälso- och sjukvård kunde erhålla ett relativt stort utrymme 
under denna tidsperiod hängde säkerligen samman med att hälso- och sjukvår
den fortfarande hade en relativt god ekonomi. Det var inte nödvändigt att pri
oritera bland de vårdsökande, utan ”alla” som sökte fick vård. Trots en för-

9. HSL2 §.
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bättring vad gällde patientens synlighet i vården, fanns självklart mycket 
”kvar” för att förbättra patientens ställning. Detta gällde inte minst patientens 
självbestämmande och autonomi. Rättsliggörandet av det informerade sam
tycket hade endast påbörjats under denna period.

Den formella rättssäkerheten inkluderande de olika rättssäkerhetsgaran- 
tierna var däremot dåligt tillgodosedd. Detta var en följd av hälso- och sjuk
vårdslagens ramlagskaraktär och den bristande domstolskontrollen. Det fanns 
inget att ”haka upp” förutsebarheten och kontrollerbarheten på. Hälso- och 
sjukvården intog en klart underordnad ställning i förhållande till de båda an
dra sociala trygghetsområdena, när det gällde iakttagandet av dessa grundläg
gande rätts- och välfärdsstatliga rättsprinciper.

3.2.4 Rättighets- och rättviseprinciperna
Hälso- och sjukvårdslagen innehöll inga legala rättigheter för den enskilde. 
För att åskådliggöra vari denna avsaknad bestod återkopplar jag till de ovan 
nämnda kriterierna som bygger upp rättighetsbegreppet. Det följande som 
framhålles skall dock inte uppfattas som en rättspolitisk diskussion.

Åtskilliga gånger har framkommit att i den begreppsmässiga definitionen 
av begreppet egentlig eller legal rättighet låg, att en enskild skulle ha möjlighe
ter att överklaga, om hon eller han inte var nöjd med något, exempelvis en för
mån som hon eller han hade erhållit eller inte erhållit. Det innebar i så fall att 
man även på hälso- och sjukvårdens område tagit ställning till att lagreglering 
i kombination med en överklagandemöjlighet var den lagtekniska åtgärd, som 
gav starkast möjliga styrpolitiska effekt vad avsåg förutsägbarhet och kontrol
lerbarhet av ett rättsligt krav. De lagreglerade krav som en patient hade på 
hälso- och sjukvården, skulle då bli legala rättigheter i och med överklagbar- 
heten.

Men vari skulle själva rättigheten ”bestå”, om nu en sådan hade varit för 
handen? Närmast torde man väl kunna säga att rättigheten materialiserades, 
när vederbörande fick den vård hon eller han begärde eller, om ett fel blivit 
begånget vid vårdutövandet, t ex i form av en felbehandling, bristande infor
mation, ohövligt bemötande, avsaknad av informerat samtycke, när vederbö
rande erhöll ett substitut för den goda vård, som hon eller han gått miste om, 
t ex ersättning. Möjligheten till ersättning (skadestånd, försäkring e dyl) skul
le, i enlighet med vad som delvis faktiskt skedde, prövas i ett civilrättsligt för
farande, medan begäran om en vårdförmån skulle ha blivit föremål för ett för- 
valtningsrättsligt förfarande.10 För svensk rätts vidkommande skulle detta ha 
medfört, att förvaltningslagen blev tillämplig vid landstingskommunernas be
slutsfattande avseende begäran om vårdförmån.

Som svar på en begäran om en vårdförmån kunde man skilja mellan två hu
vudtyper av avgöranden, nämligen avgöranden om huruvida hälso- och sjuk-

10. Om man utgår från nordiska förhållanden; jfr det norska förslaget, NOU 1992:8 Lov om 
patientrettigheter.
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vård skulle ges eller inte samt avgöranden om vad som var adekvat hälso- och 
sjukvård.

När det gällde det första avgörandet skulle fastställas, huruvida den vård
sökande uppfyllde rekvisiten för att få hälso- och sjukvård. Detta innefattade 
dels en medicinsk komponent, dels ett avgörande om bruk av resurser. Det var 
viktigt att hälso- och sjukvård gavs till dem som verkligen hade behov av vård 
och var ”berättigade” därtill. Om beslut om tillgång till hälso- och sjukvård 
betraktades som myndighetsutövning, vore det följdriktigt att de sakbehand- 
lingsregler som fanns i förvaltningslagen blev tillämpliga på ett avslag av en 
begäran om hälso- och sjukvård.

Ett avgörande om vad som var adekvat hälso- och sjukvård var däremot en 
fortlöpande process som enbart kunde styras av professionella normer och där 
rättsliga sakbehandlingsregler inte fyllde någon funktion. Andra instrument 
såsom disciplinpåföljder, skadestånd och patientförsäkringsersättning vid be- 
handlingsskador kunde däremot komma till användning.

Vad skulle det innebära om en patient fick möjlighet att klaga på ett avslag 
om begäran av vårdförmåner? I förvaltningsrättslig mening skulle förstås att 
den som hade klagorätt kunde kräva att närmast överordnade förvaltningsor
gan företog en ny prövning och med denna som grund träffade ett nytt avgö
rande. Nu fanns inte något överordnat organ som kunde träffa ett nytt avgö
rande som kunde fastställa om den vårdsökande skulle ha den vård hon eller 
han begärde. Det fanns ingen reglerad rätt till ”second opinion”, om man 
med detta menade rätt att byta vårdgivare, även om i praktiken denna möjlig
het fanns för vårdsökande i flera situationer. De fall där en second opinion 
kunde vara betydelsefull var då hälso- och sjukvården funnit att patientens 
tillstånd inte var av den art att vederbörande behövde hälso- och sjukvård. 
Man kunde då tänka sig att denna skedde antingen på samma kompetensnivå 
eller på en högre sådan, t ex en prövning av en specialist eller grupp av spe
cialister.

Men den enskilde kunde i sina kontakter med hälso- och sjukvården ha fått 
det beskedet att hon eller han inte uppfyllde lagens villkor för rätt till vård och 
detta kunde tänkas vara orsakat av att lagen var feltolkad. Här behövdes inte 
en ytterligare medicinskt yrkesmässig bedömning utan i stället ett avgörande 
av ett organ som med bindande verkan kunde slå fast, hur lagens bestämmel
ser om rätt till hälso- och sjukvård skulle förstås. Ett organ, som hade viss ju
ridisk kompetens men framför allt stor kunskap om den icke medicinska delen 
av hälso- och sjukvården, kunde lämpligen handha dylika klagomål. I Sverige 
fanns inget organ som uppfyllde de uppställda kraven. Huruvida en nämnd 
jämlikt hälso- och sjukvårdslagen 10 § skulle kunna tillskapas i detta syfte var 
en öppen fråga. En annan fråga var huruvida det skulle finnas klagorätt till 
förvaltningsdomstolarna (förvaltningsbesvär). Det senare kunde göras anting
en genom att man i lagtexten slog fast domstolarnas rättsställning på detta 
område eller att man överlät till domstolarna att själva dra upp gränserna här
för. Möjligheterna att anföra laglighetsprövning hade, som framhållits ovan, i 
det närmaste aldrig prövats.
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Syftet med en rättighet är att den skall tilldelas dem som uppfyller villkoren 
för rättigheten på ett rättvist och likformigt sätt. När nu någon legal rätt till 
hälso- och sjukvård inte fanns, kunde frågan uppkomma i vad mån en likhets
princip ändå kunde vara integrerad i vårdgivarens skyldighet att ge god hälso- 
och sjukvård. I målsättningsstadgandet i 2 § i hälso- och sjukvårdslagen fram
gick att den goda vården skulle ges på lika villkor. Av förarbetena framkom 
att detta likhetsbegrepp inte sammanföll med den kommunala likställighets- 
principen utan att det hade ett vidsträcktare syfte. Likhetsprincipen skulle inte 
endast gälla för gruppen kommunmedlemmar utan gälla hela befolkningen. 
Den kunde komma på kollisionskurs med den kommunala likhetsprincipen, 
som innebar en formell likhet på objektiva grunder. Att hela befolkningen 
skulle få hälso- och sjukvård på lika villkor innebar att faktorer som ålder, 
kön, inkomst, utbildning, geografiskt boende, språkliga och kulturella olikhe
ter inte skulle tillmätas relevans vid avgörandet om hälso- och sjukvård skulle 
utgå. Denna likhetsprincip handlade om materiell rättvisa. En materiell rättvi
seprincip för värdefördelning kan mycket väl komma i konflikt med en formell 
rättviseprincip uppbyggd på objektiva kriterier, vilket framhållits åtskilliga 
gånger ovan.

Kravet på vård på lika villkor byggde på regeringsformen 1:2 om sociala 
rättigheter och gav uttryck åt en rättviseprincip, som innebar att varje individ 
skulle behandlas likadant som varje annan individ. Att alla skulle få exakt 
samma vård och behandling kunde det inte vara fråga om utan det lika skulle 
behandlas lika, dvs samma vårdbehov krävde lika omfattande behandling.

Bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen 2 § stadgade inget om att varje 
individ skulle få hälso- och sjukvård i proportion till sina behov. Underförstått 
måste dock ligga att vederbörande hade ett behov som hälso- och sjukvården 
kunde tillfredsställa. Någon hade ett stort behov, en annan ett litet behov av 
hälso- och sjukvård. Vårdgivaren hade skyldighet att tillgodose vars och ens 
behov utifrån kvalitetskriteriet om vetenskap och beprövad erfarenhet. I vil
ken ordning behoven skulle tillfredsställas framgick inte i lagtexten. Utgångs
punkten torde dock vara att alla behov skulle tillgodoses i den ordning de upp
kom. Det byggde på att det skulle finnas tillräckliga resurser för att tillvarata 
alla akuta vårdbehov likaväl som sjukvården skulle tillfredsställa behovet av 
planerad vård. Några prioriteringsregler om att ett behov skulle gå före ett an
nat fanns inte.

När det gällde tillämpningen av likhetsregeln menade lagstiftaren att den 
hade viktiga styrpolitiska funktioner som måste tillvaratas. Den skulle bidra 
till att utjämna skillnader mellan patienter vad gällde kön, ålder, inkomst, ut
bildning m m. Likhetsbestämmelsen hade följaktligen både resursfördelande 
och styrande funktioner.

Men som framgått ovan var iakttagandet av likhetsprincipen endast en 
skyldighet för vårdgivaren och ingen utkrävbar rättighet för vårdtagaren.
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3.2.5 Maktdelningsprincipen
Ovan har flera gånger påpekats att maktmonopol innebär ett hot mot indivi
dens frihet. Den svenska grundlagen bygger inte på maktfördelningsläran utan 
på läran om folkets suveränitet.11 Men folkets suveränitet har inte gjorts oin
skränkt. Ingen myndighet och inte heller riksdagen får enligt grundlagen be
stämma hur en domstol skall tillämpa en rättsregel i det enskilda fallet.12 
Svensk rätt stipulerar följaktligen domstolarnas oavhängighet. Denna utgör 
ett av rättsstatens centrala kriterier.

11. Regeringsformen 1:1, 4 och 6.
12. Regeringsformen 11:2.

I domstolarnas oavhängighet ligger att dessa skall göra uttalanden om kon
kreta problemlösningar, inte att skapa generella normer. Om den lag som 
domstolen skall tilllämpa är en ramlag med öppna och elastiska normer med 
vaga och mångtydiga rekvisit har gjorts gällande att risk förlegat att delar av 
normgivningsmakten övergått till domstolen, vilket i en okontrollerbar ut
sträckning också skulle strida mot rättsstatstanken.

Maktförhållandet mellan staten och landstingskommunerna under 1970- 
och 1980-talen liknade till det yttre den maktdelningsstruktur som känneteck
nade den rättsliga regleringen av försörjningsbehov under samma tidsperiod. 
Den nationella lagstiftande makten, riksdagen, hade i båda fallen skapat ram
lagar, som krävde en fast och enhetlig tillämpning för att ramen skulle fyllas 
med ett adekvat innehåll. Det innebar att riksdagen i viss utsträckning över
lämnat till ett annat organ att fylla lagen med ett konkret innehåll.

Hälso- och sjukvårdslagens ramlagskaraktär var som framhållits minst lika 
påtaglig som socialtjänstlagens. Landstingskommunerna hade i likhet med pri
märkommunerna i socialtjänstlagen fått riksdagens uppdrag att handha en del 
av samhällets välfärd. Både landstings- och primärkommunerna hade att för
verkliga nationella mål innefattande en likformig tillämpning över hela landet, 
dvs principen om allas likhet inför lagen hade högre dignitet än den kommu
nala likställighetsprincipen om att alla kommuninvånare skulle behandlas for
mellt likadant.

Socialstyrelsen hade tillsynen över båda lagarna. Styrelsen hade att tillse att 
lagarna tillämpades med de angivna målformuleringarna som ledstjärna.

I båda fallen gällde att förmånerna i ett individperspektiv sönderföll i två 
delkomplex, dels frågan om villkoren för att erhålla socialt bistånd respektive 
medicinsk vård och behandling var uppfyllda, dels, om så ansågs vara fallet, 
innehållet i och omfattningen av det sociala biståndet respektive den medicin
ska vården och behandlingen. Här börjar olikheterna.

På socialtjänstområdet hade staten (riksdagen) bestämt att det sociala bi
ståndet var en legal rättighet, vilket innebar att förvaltningsdomstolar skulle 
pröva både dess laglighet och dess lämplighet. Detta medförde att den reella 
makten över tillämpningen av socialtjänstlagen delades mellan kommunerna 
och domstolarna. Domstolarna hade att pröva lagligheten och lämpligheten av 
både rätten till bistånd och biståndets innehåll och storlek. Eftersom hälso-
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och sjukvårdslagen inte var en dylik rättighetslag, innebar det att domstolarna 
inte erhöll någon motsvarande makt. Även om formella möjligheter till laglig- 
hetsprövning fanns, kom denna kontroll av landstingskommunerna aldrig till 
användning. Domstolarnas makt på hälso- och sjukvårdsområdet var därför i 
det närmaste obefintlig. Detta gällde både ”rätten” att bli patient och ”rättig
heterna” såsom patient.13

13. Jfr dock överprövning av HSAN-ärenden/mål rörande sekretess och de mycket sällsynta 
skadeståndsmålen om medicinsk felbehandling.

14. A Peczenik, Vad är rätt?, 1995, s 85.

Makten att bestämma vem som skulle erhålla hälso- och sjukvård respekti
ve innehållet i och omfattningen av den medicinska vården och behandlingen 
överlämnades till de organ som hade att tillhandahålla vården, dvs till sjuk
vårdshuvudmännen, i de flesta fall landstingskommunerna. På hälso- och 
sjukvårdens område fanns alltså enbart två maktkonstellationer, landstings
kommunerna och staten. Den senare utövade sin makt genom den nationella 
lagstiftningen och genom sin tillsynsfunktion utövad av socialstyrelsen. Näm
nas kan också att inom hälso- och sjukvårdsområdet hade socialstyrelsen en 
längre gående befogenhet än inom socialtjänstområdet, därigenom att styrel
sen hade befogenhet att utfärda bindande föreskrifter avseende patientsäker
heten.

Maktdelning påverkade som flera gånger ovan framhållits också statsskick
ets demokratiska karaktär. Detta blev generellt sett mer demokratiskt ju fler 
från varandra fristående maktcentra som det omfattade och ju bättre jämvikt 
som förelåg mellan dem.14 Men för rättsstaten var den centrala maktdelningen 
den som skedde mellan den lagstiftande makten å ena sidan och domstolarna 
å den andra. Denna maktdelning saknades alltså helt inom hälso- och sjuk- 
vårdsrätten. I denna del uppfylldes inte rättsstatens krav.

3.2.6 Slutsatser
De rätts- och välfärdsstatliga principerna var med några undantag genomgå
ende dåligt tillgodosedda inom hälso- och sjukvårdsrätten. De rättsstatliga le- 
galitets- och förutsebarhetskriterierna saknade en rättsliggjord tillämpning ut
förd av förvaltningsorgan, som fattade beslut genom att tillämpa lagen med 
iakttagande av de traditionella rättssäkerhetsgarantierna. Förutsebarhet hade 
ett etiskt värde och kunde detta etiska värde inte uppnås var vare sig formell 
eller materiell rättssäkerhet för handen.

Lagen innehöll inga regler om individuellt beslutsfattande om vårdförmå
ner. I och med att legalitetskravet i detta avseende inte var uppfyllt, kunde nå
gon förutsebarhet och/eller kontrollerbarhet inte förefinnas. Etiska värden, 
som i och för sig ingick i hälso- och sjukvårdens materiella rättssäkerhets- och 
rättvisekategorier, var dock inte tillräckliga för att de kriterier som ansågs ska
pa en rättsstat respektive en välfärdsstat skulle vara uppfyllda, framför allt på 
grund av den bristande formella rättssäkerheten.
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Staten kunde i stället karakteriseras som en servicestat, eftersom den vård
sökande respektive patienten fick vården som en serviceåtgärd i mån av eko
nomiska tillgångar att tillhandahålla vården. Om sådana inte fanns, gjorde sig 
vårdgivaren inte skyldig till ett brott mot lagen, om vård inte gavs. Genom att 
reglerna inte var utformade som legala rätttigheter, kunde någon påföljd inte 
inträda för vårdgivaren. Vårdgivarens skyldighet var att tillhandahålla en ser
vice, inte en rättighet. I ekonomiskt relativt goda tider som åtminstone delvis 
var fallet under 1970- och 80-talen fullgjorde vårdgivaren sin serviceskyldig
het, så att alla som önskade vård fick vård. För vårdtagaren kom vårdgivarens 
skyldighet många gånger att framstå som en ”rättighet". Vårdtagaren fick vad 
hon/han ville ha. Behov att få ett vårdbeslut överklagat förelåg inte. Service
staten "fungerade” då som en rättsstat och en välfärdsstat. Den stora skillna
den mellan de sistnämnda och servicestaten var den mycket osäkra grund 
(ekonomin) på vilken individens krav på medicinsk vård och behandling vila
de. "Rättigheten” var en kvasirättighet. Inom hälso- och sjukvården var sålun
da etiska värden och ekonomiska värden överordnade rättsliga värden.

3.3 Principrätten och vårdbehov under
1990-talet

3.3.1 Inledning
Utmärkande för 1990-talets hälso- och sjukvård var de stora organisationsför
ändringarna, som ledde till att primärkommunerna fick överta det totala hu
vudmannaskapet för äldre, funktionshindrade och psykiskt störda, den pa- 
tientfokuserade lagstiftningen och det ökade antalet privata vårdgivare. För
ändringarna i förhållande till tidigare decennier var att det då helt 
dominerande landstingskommunala huvudmannaskapet inte längre hade kvar 
sin monopolställning utan att kommunala och även privata vårdgivare blev 
viktiga huvudmän för hälso- och sjukvård.

En fråga som osökt gör sig gällande är om det ökade antalet vårdgivare led
de till en segregerad hälso- och sjukvårdsmarknad. Kommunerna handhade 
vården av vissa speciella grupper, de privata vårdgivarna tog hand om de må
hända mer välsituerade, som föredrog den valfrihet som ofta kopplades till 
privata vårdformer, medan landstingen var huvudmän för den stora massan 
vårdsökande främst från den breda medelklassen. Jag har inte behandlat den
na frågeställning men vill ändå nämna, att de utvärderingar som gjorts av 
kommunaliseringen, exempelvis till följd av Ädelreformen, har visat, att gamla 
människor inte får den hälso- och sjukvård som de har behov av genom att de 
hamnar i den skarv som uppstår mellan kommunalt huvudmannaskap och 
landstingens huvudmannaskap. Utan att ta ställning till konsekvenserna av 
vad organisationsförändringarna har inneburit för den enskilda människan 
vill jag peka på detta som ett viktigt rättsligt forskningsfält. Det ryms dock inte
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inom ramen för detta arbete. Jag vill också framhålla att vissa av de lagar som 
gäller för nämnda personkategorier kan ge den enskilde en rättsligt skyddad 
förmån, som hälso- och sjukvårdslagen inte kan ge. Rehabilitering och habili- 
tering som ges enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till- 
handahålles som en legal rättighet, medan motsvarande förmåner enligt hälso- 
och sjukvårdslagen ges som en social service.

Staten har intagit en positiv inställning till privatisering av hälso- och sjuk
vård med undantag av akutsjukhus, där staten fann det lämpligt att begränsa 
den kommunala självstyrelsen och grundlagsskyddet härför. Privatiseringsten- 
denserna under 1990-talet har varit påtagliga och de har givit upphov till po
litiska meningsmotsättningar. Den rättsliga hanteringen av privatiseringen har 
också diskuterats från olika utgångspunkter. Detsamma har gällt det rättsliga 
ställningstagandet avseende finansiering av sjukvård, som erhållits inom an
nan EU-stat.

1990-talets lagändringar av hälso- och sjukvårdslagen har i hög grad präg
lats av strävan att ytterligare synliggöra patienten och förbättra dennes rätts
ställning. I lagförarbetena har man talat om en patientfokuserad lagstiftning.

Jag skall nedan diskutera nu nämnda karakteristika för 1990-talet i ett le- 
galitets- och ett rättssäkerhetsperspektiv (3.3.2), vidare applicera rättighets- 
och rättviseprinciperna på regelsystemet i fråga (3.3.3) och avsluta med att 
analysera maktdelningen inom hälso- och sjukvården (3.3.4). Jag avslutar med 
några slutsatser (3.3.5).

3.3.2 Legalitets- och rättssäkerhetsprinciperna
Som framhållits ovan i avsnitt 3.2 tilldelade hälso- och sjukvårdslagen lands
tingen makt att utforma hälso- och sjukvården i så måtto att dessa bestämde 
över den närmare utformningen av innehållet i handlingsmönstren och över 
underställda kompetensstrukturer. Ramlagskaraktären öppnade upp för detta.

Lagtexten genomgick många förändringar inte minst under 1990-talet, då 
ett antal detaljerade regler infördes, vilka förtog åtskilligt av ramlagskaraktä
ren. Utvecklingen mot ökad detaljreglering var sålunda densamma på både 
hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänstområdet, en utveckling som gick 
stick i stäv med den minskade detaljstyrningen på det kommunala området 
som 1991 års kommunallag öppnade upp för.

De beslut som fattades inom hälso- och sjukvården var delvis sådana som 
kunde hänföras till det politiska ledningsansvaret, varför reglerna i 1991 års 
kommunallag var tillämpliga. När det gällde det administrativa ledningsan
svaret blev förvaltningslagens regler tillämpliga. Det medicinska ledningsan
svarets förvaltning och formella hantering hade tidigare reglerats i 14 § hälso- 
och sjukvårdslagen. Denna bestämmelse upphävdes 1996 och ersattes med 
nya regler under rubriken ”Ledningen av hälso- och sjukvård” (28-31a §§). 
Det individuella yrkesansvaret följde speciella regler och rättssäkerheten vad 
gällde HSAN:s beslutsfattande på detta område med möjligheter till överpröv
ning torde åtminstone delvis uppfylla traditionella rättssäkerhetskrav.
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Lagens adressat var inte längre enbart landstingen utan även kommunerna. 
Både landstingen och kommunerna hade att tillhandahålla en god hälso- och 
sjukvård. Det betydde att båda dessa områdens förvaltningar var mottagare av 
lagens handlingsregler, eftersom de genom lagen tilldelats kompetenser och 
kvaliteter, som utgjorde bas för handlingsmönstren.

Hälso- och sjukvårdslagen utgjorde trots den ökade detaljeringsgraden en 
ram för andra lagar, där lagreglerna var än mer detaljerade såsom exempelvis 
lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Denna lag vän
de sig till professionen. Den innehöll ett antal regler som ytterst handlade om 
vårdkvalitet och patientsäkerhet. I både denna lag och i hälso- och sjukvårds
lagen var patienten ett objekt, omkring vilket den goda vården kretsade. Trots 
att hälso- och sjukvårdslagen blivit allt mer patientfokuserad fanns inga lag
regler med patienten som adressat. Hade möjligheter funnits för patienten att 
överklaga ett beslut om hälso- och sjukvård, hade nödvändigtvis åtminstone 
några regler haft patienten som subjekt.

När man talar om rättssäkerhet är det som regel enskilda individers rätts
säkerhet det är fråga om i konstellationen den enskilde kontra det allmänna. 
Patientens rättssäkerhet rörde den möjlighet vederbörande hade att förutse 
och i efterhand kontrollera att enskilda vårdbeslut landstinget eller kommunen 
fattat stod i överensstämmelse med lagen. Eftersom det inte fanns lagregler för 
det medicinska beslutsfattandet över huvud och än mindre för hur dess lämp
lighet skulle kunna överprövas, fanns inga av de traditionella rättssäkerhets- 
garantierna om insyn, kommunikation osv på detta område. Rättssäkerheten 
i rättsstatlig bemärkelse var obefintlig.

Däremot fanns många regler som rörde patientsäkerheten, dvs att den en
skilda individen skulle känna trygghet i vården, att denna skulle utföras i en
lighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att individen skulle avge ett 
informerat samtycke och samtidigt ha ett visst inflytande över vården. Patient
säkerheten var följaktligen ett stort och centralt område inom hälso- och sjuk
vården.

Såsom jag valt att definiera materiell rättssäkerhet (se ovan) kan en dylik 
inte finnas fullt ut så länge den formella saknas. Den materiella rättssäkerheten 
utgår från den formella, vars krav på förutsebarhet uppfattas som ett etiskt 
värde, vilket tillsammans med andra etiska värden utgör den materiella rätts
säkerheten. Exempel på andra etiska värden innefattande exempelvis en vård 
på lika villkor, vård i proportion till vårdbehov och vård till den som har störst 
vårdbehov (se nedan) var värden, vars iakttagande lagen föreskrev. Även vär
den av patientsäkerhetskaraktär torde få räknas till etiska värden. Om vi bort
ser från att förutsebarhetsvärdet inte var uppfyllt, torde alltså en rad andra 
etiska värden, som skulle kunna ingå i ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp, 
vara uppfyllda.

Förhållandena avseende legalitet och rättssäkerhet var sålunda i stort sett 
desamma under 1990-talet som under 1980-talet med ett stort undantag, näm
ligen införandet av prioriteringsregleringen under 1990-talet. Landstingens 
skyldigheter kunde uppfyllas utifrån en tämligen god ekonomisk situation un-
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der 1980-talet, vilken starkt förändrades under 1990-talet med en priorite- 
ringsreglering som följd. Denna innebar att landstingens och kommunernas 
skyldigheter inte behövde uppfyllas, om det saknades ekonomiska tillgångar 
härför, något som i och för sig legat implicit i den rättsliga konstruktionen av 
hälso- och sjukvården även under tidigare decennier. Avsaknaden av legala 
rättigheter blev dock betydligt mer påtaglig under 1990-talet, sedan lagen 
klart medgivit, att alla behov inte kunde tillgodoses. Att en skyIdighetslagstift- 
ning innebar ett hänsynstagande till den ekonomiska situationen var den fak
tor som skilde en sådan lagstiftning från en rättighetslagstiftning. Men denna 
skillnad blev betydligt mer synlig genom att lagstiftaren talade om vilka behov, 
nämligen de största behoven, som skulle tillgodoses, i en situation då alla be
hov p g a bristande resurser inte kunde omfattas av skyldighetsregleringen.

Än en gång kan konstateras att legalitets- och rättssäkerhetsprinciperna 
inte erhållit en särskilt framträdande plats. Hälso- och sjukvårdens rättsliggö
rande byggde inte på de traditionella rättsstatliga principerna utan regleringen 
kännetecknades enbart av välfärdsstatlig målrationalitet och vissa etiska vär
den, som skulle ha kunnat utgöra materiell rättssäkerhet, såvida förutsebar- 
hetskravet varit uppfyllt. Hälso- och sjukvården kan därför sägas vara ett ur 
rättslig synvinkel mycket sårbart område, eftersom lagstiftningen erbjöd ett 
föga starkt rättsligt skydd för den vårdbehövande. ! ekonomiska nedgångspe
rioder var detta område mer skyddslöst än socialtjänst- och sjukförsäkrings
områdena. Det betyder också att detta i högre grad än de andra var beroende 
av vilka politiska överväganden som gjordes.

3.3.3 Rättighets- och rättviseprinciperna
Rättighetslagstiftningar har som regel tillkommit för att skydda svaga grup
per. Så var fallet i socialtjänst- och omsorgslagstiftningarna. Som ett skäl till 
att införa en rättighetslagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område skulle 
kunna anföras att de omsorgsberättigade enligt hälso- och sjukvårdslagen, 
som där endast kunde få omsorgen som en social service, kom att lågpriorite- 
ras i förhållande till de omsorgsberättigade enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, som hade omsorgen som en social rättighet. Tillgång 
till vård, bistånd och service inom olika sektorer i samhället beaktades följakt
ligen inte i ett gemensamt rättviseperspektiv.

Många landsting hade därför försökt göra hälso- och sjukvården effektiva
re genom att införa prestationsbaserade ersättningar och konkurrens mellan 
olika vårdgivare. Men systemet kritiserades för att innebära en diskriminering 
av svaga grupper, som riskerade att få en försämrad vård. Om vårdgivarna 
fick fasta schablonersättningar för olika åtgärder eller diagnoser, blev det lön
sammare att behandla en yngre än en äldre patient.15 När det gällde rehabili
tering, till exempel, fanns en risk att man av ekonomiska skäl i första hand sat-

15. Se exempelvis G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och förlorare, 
1994, s 247.
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sade på människor i arbetsför ålder. Utgångspunkten för hur man resonerade 
inom svensk hälso- och sjukvårdspolitik när det gällde att skapa goda villkor 
för vårdsökande och för patienter var, att detta kunde ske på många olika sätt. 
Genom ekonomiska, strukturella och organisatoriska åtgärder skulle förbätt
ringar åstadkommas.

Även regleringen av patienternas ställning kunde ske på olika sätt. Ett fler
tal olika regieringsalternativ diskuterades under 1990-talet. Prioriteringsut
redningen diskuterade ingående en normering genom iakttagande av moral
regler, ofta baserade på sådana grundläggande värden som solidaritet, rättvisa 
och självbestämmande. Inom hälso- och sjukvården var dessa moraliska vär
den djupt förankrade. Allt sedan Hippokrates har den medicinska etiken haft 
en mycket framträdande roll med en viktig regelbildande funktion av stor be
tydelse för en vårdsökande och för en patient. De nämnda etiska värdena for
mulerades som principer, vilka skulle vara vägledande i ovan anförda priori- 
teringssituationer. Eftersom ingen vårdsökande hade en legal rätt till medi
cinsk vård och behandling och alla vårdsökande p g a knappa resurser inte 
skulle kunna omfattas av landstingens vårdskyldighet ansågs prioriterings- 
principer vara ett nödvändigt normeringsinstrument. Det är viktigt att komma 
ihåg att inte endast rättsliga utan även etiska regler används som verktyg för 
att åstadkomma en viss effekt och/eller uppnå ett visst mål omkring vilka (po
litisk) enighet råder.

Även om det var etiska regler som kunde ge patienten ett i vissa fall fram
trädande skydd inom hälso- och sjukvården, kom dock patientens ställning 
inom hälso- och sjukvården ofta att uppfattas som en fråga om patienträttig
heter i rättslig bemärkelse. Att begreppet patienträttighet har använts på ett 
både vagt och mångtydigt sätt har framgått ovan. Först på 1990-talet har dock 
frågan om patienträttigheter på allvar diskuterats av både prioriteringsutred
ningen och HSU 2000. Även om det inte framkom uttryckligen i vad de skrivit 
i denna fråga, hade utredningarna att ta ställning till en rad olika alternativ.

Till att börja med hade man att ta ställning till frågan om man i en lagstift
ning ville införa legala rättigheter.16 Ett sådant ställningstagande måste själv
klart bygga på en gemensam viljeyttring. Fanns en sådan? - Man måste också 
ta ställning till om de oskrivna etiska normer som gick att härleda från en skyl- 
dighetskatalog för vårdgivaren gav patienten en tillräckligt tryggad ställning. 
- Eller så valde man att beskriva de krav som patienten kunde ställa på sam
hället eller vårdgivaren som någon form av en ”patient charter” uttryckt med 
målorienterade formuleringar, därför att man menade att den styrpolitiska 
funktion ett dylikt dokument kunde få i rimlig utsträckning tillgodosåg patien
tens behov. - Eller så fann man att en konkretisering av vårdgivarens skyldig
heter var den bästa vägen att gå, samtidigt som den vårdsökandes eller patien
tens möjligheter (kvasirättigheter) uttrycktes i positiva termer och var samlade 
i ett sammanhang. - Eller så menade man att legala rättigheter vore det bästa 
för patienten, men att man efter att ha undersökt ett sådant alternativ funnit,

16. Se min bok Patienträttigheter, 1994, s 102 f.
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att detta inte utgjorde en realistisk möjlighet med tanke på de ekonomiska 
konsekvenserna. - Eller så hade man den rakt motsatta ståndpunkten, nämli
gen att en egentlig rättighetslagstiftning, vars primära syfte ju var att tillgodose 
svagas ställning i samhället, var absolut nödvändig i rådande ekonomiska kris
situation, men att en viss selektion måste göras i syfte att urskilja de skydds- 
värda svaga grupperna. - Eller så framförde man argument för en rättighets
lagstiftning av EG-rättsliga skäl. Den i Sverige gällande förordningen 1408/71 
om migrerande arbetstagares sociala trygghet reglerade även en legal rätt till 
vårdförmåner för den migrerande. Man kunde befara tolkningssvårigheter, ef
tersom svensk rätt inte innehöll någon egentlig rätt till vårdförmåner vare sig 
vid akutvård eller planerad vård. - Eller så framförde man motargument mot 
en rättighetslagstiftning, därför att man menade att en sådan skulle strida mot 
principen om kommunalt självstyre.

Samtliga nu anförda situationer krävde olika principiella ställningstagan
den, enligt vilka man kunde förbättra patientens ställning. De byggde på olika 
värderingar, var olika långtgående och använde olika metoder.

Av de nu anförda alternativen torde staten haft mest sympati för det alter
nativ som innebar en konkretisering av vårdgivarens skyldigheter samtidigt 
som den vårdsökandes eller patientens möjligheter (kvasirättigheter) uttryck
tes i positiva termer, gärna samlade i en hälso- och sjukvårdsbalk. Dessa tan
kegångar har inte fullföljts i skrivande stund med det undantaget att vårdgiva
rens skyldigheter har konkretiserats i viss ökad omfattning.

Jag lämnar nu rättighetsprincipen och koncentrerar mig i stället på den 
rättviseprincip som var vägledande under 1990-talet. Ovan har i flera sam
manhang framhållits att målsättningsstadgandet i hälso- och sjukvårdslagen 
om vård på lika villkor inte sammanföll med den kommunala likställighets- 
principen. Den senare gällde gruppen kommunmedlemmar, medan den förra 
gällde alla vårdsökande. Från och med 1998 kom målbestämmelsen i 2 § i 
hälso- och sjukvårdslagen att innehålla ett stadgande om att den med störst 
behov hade företräde till vård. Alla med behov av medicinsk vård och be
handling kunde inte längre räkna med att få sina vårdbehov tillgodosedda i 
enlighet med den distributiva rättviseprincip som innebar, att varje individ 
skulle få vård och behandling i proportion till sina behov. Även om denna 
distributiva rättvisa inte tillhandahölls som en social legal rättighet, hade häl
so- och sjukvårdslagens skyldighetsreglering under 1980-talets goda ekonomi 
ändå inneburit en materiellt acceptabel rättvisa. Under 1990-talet gick denna 
inte längre att upprätthålla p g a knappa resurser, varför en annan etisk mått
stock kom till användning, nämligen att den med störst behov fick dessa till
godosedda först. Därefter fick man vård beroende på tillgången av resurser 
och beroende på angelägenhetsgrad. Behovsangelägenhetsgrad erhölls utifrån 
etiska ställningstaganden och avvägningar. De etiska principer varpå värde
ringarna baserades var principen om människors lika värde, vilken princip ut
gjorde fundamentet för övriga etiska överväganden och behovs-solidaritets- 
principen, enligt vilken resurserna skulle satsas på dem med de största beho
ven, dvs utifrån dessa skulle de konkreta avvägningarna göras. Samtidigt
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måste vid val mellan i övrigt likvärdiga åtgärder den användas, som framstod 
som mest kostnadseffektiv.

Den distributiva rättviseprincip som kom till användning from år 1998 
innefattade sålunda ett krav på lika behandling (utifrån 2 § i hälso- och sjuk
vårdslagen) av dem med störst behov av medicinsk vård och behandling och 
där prioriteringsgrunden för vad som var störst behov, för vad som var ett nå
got mindre behov osv utgjordes av en avvägning mellan centrala etiska princi
per. Avvägningarna manifesterades i en prioriteringsmodell, som i allmänna 
ordalag beskrev fem grupper, av vilka de tre första skulle åtnjuta offentlig fi
nansiering, den fjärde hamnade mitt emellan offentlig och privat finansiering 
samt den femte föll helt utanför det offentliga vårdansvaret och därmed offent
lig finansiering.

3.3.4 Maktdelningsprincipen

3.3.4.1 Allmänt om normgivning, tillsyn och ekonomi
som maktdelningsfaktorer

Svårigheterna för staten att styra den alltmer omfattande och komplexa kom
munala sektorn hade som tidigare framhållits i den närrättsliga diskussionen 
medfört behov av decentralisering, avreglering och en ökad organisationsfri- 
het för kommuner och landsting. Resultatstyrningen siktade in sig på en sys
tematisk återföring av tillförlitlig information om de olika insatsernas resultat 
i en kedja, där uppföljning och mätning av resultaten kopplades till värdering 
och formulering av nya mål för verksamheten. Samtidigt med utvecklingen 
mot en minskad detaljstyrning av den kommunala verksamheten hade emel
lertid under 1990-talet en utveckling också skett i motsatt riktning. Exempel 
på detta på hälso- och sjukvårdens område var förutom hälso- och sjukvårds
lagen själv den ovan nämnda yrkesverksamhetslagen. Vidare hade den ekono
miska krisen fört med sig ett ökat behov från statens sida att påverka den kom
munala sektorns ekonomi och bedöma kostnader i relation till verksamhetens 
innehåll och omfattning, dvs att verksamheten bedrevs effektivt.17

17. SOU 1999:66 s 74.
18. Dir 1997:81.
19. Se avregleringsutredningens betänkande SOU 1998:105.

Trots att en viss minskning skett av den omfattande regelmassa som styrde 
hälso- och sjukvården var den under 1990-talet fortfarande svåröverskådlig 
och komplex. Staten hade på olika sätt försökt driva fram en avreglering i syfte 
att med ett mindre antal regleringar kunna bedriva en effektivare styrning av 
hälso- och sjukvården. Kommittén för hälso- och sjukvårdens finansiering och 
organisation - HSU 2000 - hänvisade till avregleringsutredningens18 genom
gång av regelverket riktat mot kommuner och landsting19 och fann att det re
gelverk som berörde hälso- och sjukvården fortfarande var mycket omfattan
de. Avregleringsutredningen hade funnit att antalet regler som styrde kommu-
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ner och landsting var flest inom socialdepartementets kompetensområde. Av 
de 51 lagarna, 42 förordningarna samt 304 myndighetsreglerna, kunde 34 la
gar, 24 förordningar samt 185 myndighetsregler härledas till hälso- och sjuk
vårdsområdet. Av de 185 myndighetsreglerna kom 180 från socialstyrelsen 
och fem från riksförsäkringsverket.20 Som en jämförelse kan nämnas att på so- 
ciallagstiftningsområdet fanns 16 lagar, 17 förordningar samt 27 myndighets
regler från socialstyrelsen, fem från riksförsäkringsverket och tre från alkohol
inspektionen.

SOU 1998:105 s 81.
SOU 1996:129.
SOU 1999:66 s 71.

Trots att den faktiska medicinska vården och behandlingen utövades av 
landstingen och kommunerna, hade staten genom sin normgivningskompetens 
fortfarande en stark ställning. Detta yttrade sig bl a i den statliga myndighets- 
tillsynen, som omfattade både individtillsyn och verksamhetstillsyn. Statsmak
ten brukade även motiveras med statens övergripande ansvar för samhällseko
nomin. Staten hade det totala ansvaret för att den offentliga verksamheten i 
vid mening utvecklades på ett sätt som var förenligt med samhällsekonomisk 
balans.21 Av närrätten framgick enligt vad ovan anförts att den kommunala 
sektorn stod för merparten av de offentliga utgifterna. Kommunernas och 
landstingens ekonomi var därför avgörande för statens möjligheter att påverka 
landets ekonomi i dess helhet. Staten hade att tillse att den kommunala verk
samheten drevs rationellt men hade inte rätt att lägga sig i hur resurserna för
delades inom den kommunala sektorn.

”Särskilt i ekonomiskt svåra tider har staten intresse av att på olika sätt styra den 
kommunala sektorns ekonomi, så att de nationella kraven på balans i ekonomin 
kan nås. Minskade intäkter för kommuner och landsting framtvingar i sin tur be
gränsningar i verksamheterna som kan betyda att andra krav som staten ställer vad 
gäller t.ex. kvalitet eller fördelningspolitik påverkas.”22

Men genom den minskade statliga detaljregleringen kom landstingens och pri
märkommunernas maktsfär att öka. Genom att både landsting och kommuner 
själva stod för merparten av sina kostnader, medförde detta en påtaglig själv
ständighet i förhållande till staten. Staten försökte tillvälla sig mer makt på det 
finansiella området genom att bl a införa regler om skattestopp, inkomstut- 
jämningsregler och sluta årliga avtal om principer för fördelning av riktade 
statsbidrag, de s k Dagmaröverenskommelserna. Men landstingen hade ändå 
ett klart ”övertag” över staten, bl a genom att landstingen hade både ett finan- 
sieringsmonopol och ett produktionsmonopol.

3.3.4.2 Exempel på inskränkning av maktdelningsprincipen
Ansvaret för att alla som var bosatta inom ett landsting erbjöds en god hälso- 
och sjukvård var en angelägenhet för landstinget. Beslut i dessa frågor rörde 
landstingets ansvar. Ändå införde staten en långtgående inskränkning i lands-

20.
21.
22.
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tingens självstyre genom en lag, som begränsade landstingens rätt att överläm
na driften av akutsjukhus till annan. Ett landsting fick nämligen sluta avtal 
med annan om att utföra uppgifter, som landstinget hade enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Inskränkningen i landstingets möjlighet att överlämna driften 
gällde den som avsåg att driva verksamheten med syfte att skapa vinst.

Vad kunde då vara orsaken till att regeringen gjorde ett så påtagligt ingrepp 
i den rättsstatliga maktfördelningen, genom att man lagreglerade om ett för
bud som också tangerade en inskränkning i den konstitutionella principen om 
näringsfrihet? Det svar som staten gav var att grunden för den svenska hälso- 
och sjukvården skulle bevaras. Vården skulle vara demokratiskt styrd, solida
riskt finansierad och ges efter behov. Staten förutsatte att detta inte kunde ske, 
om akutsjukhus drevs i vinstintresse. Staten såg som sin uppgift att ”värna om 
landstingens möjlighet och skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård. 
Genom att överlåta ansvaret för driften av ett sjukhus till den som strävar efter 
vinst försätter sig landstinget i en situation där handlingsutrymmet begrän
sas.”

För det första visade det ovan anförda citatet att staten inte längre hyste till
tro till att landstingen utan statens förmynderi kunde erbjuda en god hälso- 
och sjukvård, vilket givetvis var mycket anmärkningsvärt.

För det andra uppkom frågan, varför statens förbud endast gällde akutsjuk
hus. Var inte staten lika angelägen om att grundstrukturerna i den svenska häl
so- och sjukvården bevarades också inom den öppna hälso- och sjukvården 
och inom den planerade slutna hälso- och sjukvården? Nej tvärtom. Vad gäll
de primärvården uppmuntrade staten en utveckling som innebar att mångfal
den av vårdgivare ökade, inte minst det privata inslaget. Detta framgick myck
et tydligt i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjuk
vården. Var inte demokrati, solidaritet och behovsprioritering lika viktiga där 
som inom akutsjukvården? Eller var det månne så att privat vård egentligen 
inte utgjorde ett reellt hot mot de nämnda kraven?

För det tredje var det inte ett överlåtande åt annan av driften av ett akut
sjukhus i sig som enligt staten var det problematiska, utan det var att driften 
skulle ske med ett vinstintresse. Staten slog fast att vinstintresset motverkade 
kravet på en god vård åt alla på lika villkor. Om detta var riktigt, var det gi
vetvis mycket allvarligt. En hälso- och sjukvård som ledde till segregering i 
samhället torde ingen vilja ha. Men hur visste man att vinstintresset med au
tomatik motverkade kravet på en god vård åt alla på lika villkor? Staten med
gav att vinst i sig inte var något negativt, men en privat vårdgivare tog ”rent 
företagsekonomiska hänsyn”, vilket landstinget inte gjorde. I slutändan skulle 
detta kunna leda till att om sjukhuset inte var vinstgivande, det lades ned och 
patienterna stod utan sjukhus.

Det var egentligen endast denna hotbild som blev kvar, när man rensade 
bland motiven till förbudet. Var det en realistisk hotbild? Det fanns åtskilligt 
som talade för att de privatägda sjukhusen fungerade minst lika bra som 
landstingssjukhusen vad gällde en god vård och en vård på lika villkor efter 
behov. Var det inte för grovt ”artilleri” som staten använde, när den föreslog
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detta förbud? Hade man tillräcklig kunskap för att slå fast att den hälso- och 
sjukvårdsmodell som fanns år 2000 var den bästa och att den måste bevaras 
till varje pris? Även om man var ense om målet (god vård på lika villkor), kun
de vägen dit se olika ut. Trots att legala möjligheter fanns till begränsningar i 
näringsverksamheten och den kommunala självbestämmanderätten, skulle så
dana göras endast om vinsten klart översteg olägenheten med begränsningar
na. Detta fanns ingen möjlighet att ha kunskap om i dåläget.

Detta ledde över till den fjärde punkten. Var lagbestämmelsen så utformad, 
att den kunde antas tillgodose de syften som staten ville uppnå? Ett förbud av 
det här slaget borde givetvis vara så tydligt utformat, att man utan större svå
righet kunde avgöra om ett förfarande omfattades eller inte. Lagrådet som 
granskat förslaget ur denna synvinkel hade funnit att motsatsen gällde. Efter
som inskränkningar i de konstitutionella principerna om näringsfrihet och om 
kommunal självstyrelse alltid måste tolkas restriktivt, blev en följd av förbu
det, att lagen inte skulle tillämpas på fall som inte tydligt omfattades av förbu
det. Detta bäddade för tillämpningsproblem.

3.3.4.3 En ny maktfaktor
En maktfaktor som fått allt större betydelse under 1990-talet var de privata 
vårdgivarna även om deras omfattning relativt sett var blygsam. Men genom 
att de ökade kontinuerligt, genom att hela sjukhus, även sådana som bedrev 
akutsjukvård, kommit att bedrivas i privat regi (före ovannämnda lags till
komst) och genom det ökade utbudet av och tecknandet av privata sjukvårds- 
försäkringar fanns det klart fog för att se de privata vårdgivarna som en makt
faktor vid sidan av landstingsvården och den kommunala vården. På grund av 
nödvändigheten att lika höga patientsäkerhetskrav måste ställas på den priva
ta vården och att tillbörliga integritets-, autonomi- och sekretesshänsyn iakt
togs där, var det viktigt att den offentliga säkerhetsnormeringen tjänade som 
förebild inom privat hälso- och sjukvård.23

3.3.4.4 Domstolarna utan makt
På grund av att patienträttigheterna inte var utformade som legala rättigheter 
fick förvaltningsdomstolarna ingen möjlighet att utöva ett liknande inflytande 
som de hade över den rättsliga tillämpningen avseende försörjningsbehov och 
försäkringsskydd. Beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd var medelst 
förvaltningsbesvär överklagbara till förvaltningsdomstolarna. Så var också 
fallet vad gällde beslut om sekretess. Beslut enligt patientskadelagen kunde i 
vissa fall bli föremål för domstolsprövning vid allmän domstol. Detta gällde 
självklart även i de fall en skadeståndstalan väckts. Laglighetsprövningarna på 
hälso- och sjukvårdens område var i det närmaste obefintliga. Sammanfatt-

23. I programmet håller denna fråga på att utredas av jur dr Ann-Charlotte Landelius. Bilden 
som framtonar visar sig vara mycket komplex.
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ningsvis var domstolsinslaget i maktdelningsstrukturen påfallande litet på häl- 
so- och sjukvårdens område.

3.3.5 Slutsatser
Flälso- och sjukvårdsregleringen, som under 1980-talet haft en utpräglad ram- 
lagskaraktär, kom under 1990-taletatt innehålla ett ökande antal detaljregler. 
Inga av dessa hade den vårdsökande som uttrycklig adressat. Formell rättssä
kerhet i rättsstatlig bemärkelse existerade inte för den vårdsökande inför och 
i vårdbeslutssituationen, medan däremot ett flertal centrala etiska värden rö
rande likhetsprincipen kombinerade med behovskriterier av olika slag liksom 
värden av patientsäkerhetskaraktär skulle iakttagas vid utövandet av vården.

Införandet av en prioriteringsreglering synliggjorde svagheterna med en 
skyldighetslagstiftning på ett mer påtagligt sätt. En sådan reglering var alltid 
beroende av den ekonomiska situationen för att kunna tillämpas fullt ut. Ge
nom att lagstadga att den med störst behov skulle ha vård först, skedde ett 
”rättfärdiggörande” av att de med mindre behov blev utan vård i en situation 
av ekonomisk knapphet.

Införandet av en lagstadgad rätt till hälso- och sjukvård diskuterades av två 
utredningar under 1990-talet som ett sätt att åstadkomma en likformad och 
rättstrygg vård, samtidigt som man var medveten om att regleringen av patien
ternas ställning kunde ske på olika sätt. Ett icke rättsligt sätt var formuleran
det av etiska värden som principer, vilka kunde vara vägledande i priorite- 
ringssituationer. Lagstiftaren valde som framkommit att bibehålla en mer kon
kretiserad skyldighetsreglering i kombination med den ovannämnda i lagtext 
formulerade prioriteringsregeln. Denna prioriteringsregel innefattade en dist
ributiv rättviseprincip som innebar ett krav på lika behandling av dem med 
störst behov av medicinsk vård och behandling. Prioriteringsgrunden för vad 
som var störst behov utgjordes av en avvägning mellan centrala etiska princi
per.

Sammanfattningsvis gällde att hälso- och sjukvården inte heller under 
1990-talet och i början av 2000-talet fullt ut kännetecknades av rättsstatliga 
karakteristika. Däremot kom välfärdsmålen att preciseras genom en allt mer 
patientfokuserad lagstiftning. Men i och med att denna inte tillhandahöll någ
ra patienträttigheter, var välfärdsmålen inte tillräckliga för att konstituera en 
välfärdsstat på detta område. Att beteckna den rättsliga regleringen som en 
servicestatlig reglering torde vara mer rättvisande.

Även om visst fog finns för påståendet att det statliga inflytandet på hälso- 
och sjukvården minskade under 1990-talet, utvisade den maktdelning som 
gällde mellan staten och landstingen/kommunerna att staten hade kvar mycket 
av sin makt. Den statliga normgivningen i form av lagar, förordningar och so
cialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd var mycket omfångsrik på hälso- 
och sjukvårdsområdet. Socialstyrelsens myndighetstillsyn i övrigt var även den 
omfattande. Eftersom landstingens och kommunernas ekonomi var av avgö
rande betydelse för landets totala ekonomi hade staten intresse av att på olika
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sätt ingripa, trots att den inte hade befogenhet att lägga sig i resursfördelning
en.

Ett påtagligt exempel var statens långtgående inskränkning av landstingens 
självstyrelse genom den lag som begränsade landstingens rätt att överlämna 
driften av akutsjukhus till annan. Staten gav tydligt uttryck för att man ”visste 
bättre”. De skäl som staten anförde i denna fråga visade vart och ett för sig att 
staten betonade sin maktställning visavi landstingen.



Avdelning VI

Basrätten och social trygghet





1 Inledning

Jag kommer nedan att starta den sista etappen på min socialrättsliga resa, 
nämligen den basrättsliga resan, där etappmålen utgörs av socialrättens grund
läggande strukturer och slutmålet utgörs av några konkluderande slutsatser 
om var socialrätten står idag. Som framhållits i avdelning I har jag inga redan 
etablerade verktyg att använda mig av, när jag skall försöka analysera inne
hållet i basrätten. Någon förhandskunskap om detta innehåll finns inte. Men 
jag har redan förutskickat två omständigheter som bidrar till att vissa slutsat
ser om basrätten kan dras, nämligen kunskapen om den samhälleliga kontext 
i vilken basrätten befinner sig och de rätts- och välfärdsstatliga tankemodeller
nas nära koppling till de samhälleliga basvärdena.

Jag tänker sålunda utgå från ett antal samhälleliga fält eller ”kulturer” för 
att med deras hjälp nå fram till basrätten. Jag gör inte anspråk på att vara 
heltäckande utan jag väljer ut några sådana fält som jag tycker är centrala. 
Dessa är det demografiska fältet, den ekonomiska kulturen, den politiska 
kulturen och den rättsliga kulturen.1 Det demografiska fältet under perioden 
1950-70 kännetecknades av en ålderstransition där medelåldersfasen var den 
dominerande. En population av många medelålders människor skapade en 
ekonomisk kultur av tillväxt och produktivitet. Den ekonomiska tillväxten 
krävde en politisk kultur som var baserad på politisk demokrati. Den politis
ka demokratin skapade både förutsättningar för och var avhängig av en 
rättslig kultur som byggde på rättsstaten och dennas rättssäkerhetsgarantier. 
Den samhälleliga och rättsliga kontexten för basrätten under 1950- och 60- 
talen utgjordes sålunda av en stark medelålders population, en kraftig tillväxt 
och ökande produktivitet, politisk demokrati och en socialrättslig reglering 
präglad av rättsstatliga principer. Med hjälp av dessa ”verktyg” skall de bas
rättsliga grundstrukturerna i socialrätten under 1950- och 60-talen fastläg
gas. På samma sätt kommer den socialrättsliga basrätten under 1970- och 
80-talen att undersökas. Åldersstrukturen hade förändrats och den stora 
gruppen medelålders hade blivit gammal. Detta kom givetvis att påverka so
cialpolitiken. Den ekonomiska tillväxten som präglat denna hade ersatts av 
tankegången om social rättvisa utan en nära koppling mellan sociala och 
ekonomiska effekter. Den politiska kulturen kännetecknades under denna tid 
av en solidarisk demokrati innefattande möjligheter till en rättvis omfördel
ning. Den rättsliga kulturen kännetecknades av välfärdsstatens karakteri
stika.

1. Det demografiska fältet är av empirisk natur, medan de ekonomiska, politiska och rättsliga 
kulturerna är normativa.
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1990-talet slutligen framstod när det gällde såväl det demografiska fältet 
som de ekonomiska, politiska och rättsliga kulturerna som en brytningstid. 
1940-talets stora barnkullar som under 1970- och 80-talen var unga förstärkte 
det inflationstryck som de stora pensionärsgrupperna då förde med sig. Under 
1990-talet bidrog de i stället till att dämpa inflationen och främja en viss till
växt. Den ekonomiska kulturen kännetecknades av ökad tilltro till konkurrens 
och de fria marknadskrafterna. Den socialpolitiska kulturen skulle kunna be
tecknas som en kultur präglad av medborgerlig demokrati, där decentralise
ring, avbyråkratisering, avreglering och lokalt beslutsfattande sågs som viktigt 
att uppnå. Den socialrättsliga kulturen utgjordes av vad jag ovan i principrät
ten kallat servicestaten, som kännetecknades av att centrala rätts- och väl
färdsstatliga karakteristika fått minskat genomslag. Med nu anförda redskap 
skall jag undersöka i vad mån man kan tala om några gemensamma grundläg
gande baskriterier för den rättsliga regleringen av försörjningsbehov, försäk
ringsskydd och medicinsk vård och behandling. Jag börjar med tidsperioden 
1950-1970, fortsätter med 1970-1990 och avslutar med 1990-talet.



2 Basrätten rörande försörjnings
behov

Den fråga jag nu avser att ställa är om det är möjligt att synliggöra några fak
torer som speglade den roll som fattighjälpen/socialhjälpen/det sociala bistån
det hade i samhället eller, annorlunda uttryckt, om en generalisering av nor
merna inom rättsområdet uppvisade något eller några basvärden, som kunde 
sägas konstituera samhällets empiriskt-normativa bakgrundsschema till det 
rättsområde som reglerna om försörjningsbehov utgjorde.

Under 1950- och 60-talen hade kraven på ökat medinflytande kommit att 
beröra flera olika samhällsområden. Debatten gällde medinflytande på arbets
platser, i skolan, på sjukhus och vårdinrättningar osv. Diskussionerna hade 
därvid särskilt kommit att inriktas på arbetsformerna i den demokratiska pro
cessen. Den åldersgrupp som tog ett kraftfullt tag i demokratifrågorna var de 
medelålders, som utgjorde den stora åldersgruppen vid denna tidpunkt. Sam
mantaget fanns det ett samband mellan kraven på ökat medinflytande och so
ciala miljöfrågor i vidsträckt bemärkelse. Demokratidebatten hade i hög grad 
gällt hur medborgarna skulle kunna påverka miljöns utformning i det industri
aliserade samhället. Detta var en internationell trend som gjort sig märkbar i 
flertalet industrialiserade länder. Den kom i hög grad att påverka socialpoliti
ken.

Ovan har den när- och principrättsliga regleringen av fattighjälp och soci
alhjälp under åren 1950-1970 undersökts. De rättsliga förändringar som ägt 
rum under denna period på detta område var omfattande och genomfördes i 
en samhällelig kontext som i allt högre grad präglades av förändringar och nya 
synsätt. Principrätten har pekat på ett starkt legalitetstänkande. Även de övri
ga formella rättssäkerhetsgarantierna vann ökat intresse.

Det samhälle som det rättsliga begreppet försörjningsbehov hade att ”app
liceras på” var ett samhälle som från början präglades av fattigdom och sjuk
dom. Staten började i ökande omfattning se det som sin uppgift att komma till 
rätta med dessa problem. Välgörenhetsåtgärderna, som man tidigare ägnat sig 
åt, räckte inte till för att bygga en ”stark” stat. Utvecklingen mot en parlamen
tarisk demokrati pågick samtidigt. Fattigdomen, sjukdomen och den höga 
dödligheten skapade motsättningar mellan samhällsklasser och grupper. Att 
eliminera dessa motsättningar var helt enkelt nödvändigt för att åstadkomma 
en politisk demokrati. Ett sätt att göra detta var att försöka utjämna den ojäm
na inkomstfördelningen. De riktigt fattiga måste ges hjälp att försörja sig. Fat
tigdomen måste stävjas. Detta skulle göras med en stark statlig styrning. Den 
offentliga sektorn utvidgades därför. Det gjordes stora ekonomiska satsning-
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ar. Man investerade sig ut ur svårigheter, något som möjliggjordes av den star
ka ekonomiska tillväxten på 1950- och 60-talen. Dessa årtionden känneteck
nades av en ekonomisk utveckling av sällan skådat slag. Staten hade råd att 
göra omfattande sociala investeringar.

Denna utpräglat statsdirigerade socialpolitik krävde nya förvaltningsmyn
digheter med nya uppgifter. För att myndigheterna skulle kunna arbeta till
fredsställande krävdes en justifiering av socialpolitiken. Denna gick så långt 
att man började tala om Krångel-Sverige. Legalitetsprincipen, rättsstatens vik
tigaste kännetecken, kom under denna tid att gälla inte så mycket de materiella 
reglerna som väl de processuella. Detaljerade och fullständiga förfaranderegler 
blev ett måste i syfte att erhålla formell rättssäkerhet och likformighet. Juridi- 
fieringen och legaliteten sågs som nödvändiga för att uppfylla konstitutionens 
krav.

Men staten krävde för sin överlevnad inte endast att motsättningar p g a 
svår fattigdom och stora inkomstskillnader överbryggdes i syfte att undvika 
öppna konflikter, dvs att skapa politisk stabilitet och demokrati och att genom 
legalitet och rättssäkerhet bana väg för demokrati utan även att folkhemstan
ken gavs utrymme. Ett nytt på olika socialvetenskapliga teorier baserat huma
nistiskt tänkande började göra sig gällande och kom att utgöra en viktig be
ståndsdel i det socialdemokratiska folkhemsbyggandet. Solidaritet, broder
skap och hänsyn präglade folkhemmet. Begreppen användes dock företrädes
vis i den politiska retoriken.

Den starka medelålderskohorten, den mycket starka ekonomiska tillväx
ten, den stora vikt som lades vid medbestämmande och politisk demokrati och 
framväxten av Sverige som en rättsstat omöjliggjorde ett fattigvårdstänkande. 
De socialpolitiska överväganden som låg bakom socialhjälpen var att ett otill
fredsställt försörjningsbehov måste utifrån andra utgångspunkter än tidigare 
tillfredsställas av staten. Hjälpen skulle inte ses som en nådegåva utan som en 
rättighet, som skulle tillfalla den enskilda individen. Denna rättighet var base
rad på en likhetsprincip, enligt vilken det inte räckte, att det lika skulle be
handlas lika oberoende av faktiska omständigheter. Det var i stället en likhets
idé baserad på objektiva likhetskriterier. Individuell rättvisa skulle råda mellan 
dem som hade ett otillfredsställt försörjningsbehov och dem som inte hade det. 
Formell rättvisa skulle råda mellan dessa båda kategorier och eftersom en be- 
hovsprövning alltid måste göras ur den enskilda individens synvinkel handlade 
det om en formell individuell rättvisa. Att det inte var fråga om en materiell 
individuell rättvisa framgick av de delvis mycket motstridiga uttalanden som 
gjordes i förarbetena. Under denna tidsperiod nådde man inte fram till ett ut
tryckligt materiellt rättvisetänkande vare sig i rättsbildningen eller i rätts
tillämpningen på detta rättsområde. Den basrättsliga grundstrukturen utgjor
des sålunda av formell individuell rättvisa. Denna grundstruktur känneteckna
de den rättsliga hanteringen av försörjningsbehov under senare delen av 1950- 
talet och hela 60-talet.

Sveriges befolkning kännetecknades under 1970- och 80-talen av att de äld
re åldersgrupperna ökade i storlek och den tidigare så starka gruppen av med-



2 Basrätten rörande försörjningsbehov 621

elålders människor som påtagligt bidragit till den kraftfulla ekonomiska till
växten och produktivitetsökningen kom att få minskad ekonomisk betydelse. 
Den ekonomiska kulturen präglades inte längre av de föregående årtiondenas 
expansion utan i stället av idén om ekonomisk rättvisa.

Den politiska demokratin växte sig under 1970- och 80-talen allt starkare 
genom stadfästandet av ett parlamentariskt styrelseskick grundlagsfäst i 1974 
års regeringsform. Men det som framför allt utmärkte decennierna var att de
mokratin kom att erhålla en påtagligt solidarisk dimension, vilket kom till ut
tryck inte minst genom låginkomstutredningens slutsatser, genom de grund
lagsfästa fri- och rättigheterna, genom institutionaliserandet av den offentliga 
jämställdhetspolitiken baserad på solidaritet och rättvisa och, sist men inte 
minst, genom de två centrala lagstiftningskomplex som socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen utgjorde. De byggde på solidaritet och rättvisa och 
kom att i hög grad prägla 1970-talet, då lagstiftningsprocedurerna rörande 
dem pågick, och 1980-talet, då de började fungera i faktisk tillämpning. Den 
politiska kulturen kunde sålunda beskrivas som en solidarisk demokrati.

Den rättsliga kulturen under samma tidsperiod dominerades av målratio
nella överväganden av välfärdskaraktär. Lagstiftningarna på socialtjänst- och 
hälso- och sjukvårdsområdena kom självklart att prägla också den välfärds
statliga rättskulturen. Solidarisk demokrati, ekonomisk rättvisa och välfärds
statliga kriterier kännetecknade sålunda politiken, ekonomin och rätten under 
1970- och 80-talen. Dessa kulturer bildade ramen för försörjningsbehovets 
basrättsliga värden under 1970- och 80-talen.

Ovan har i flera olika sammanhang framhållits att i välfärdsstaten skedde 
en övergång från en negativ frihet till en positiv frihet. Det centrala i den po
sitiva friheten var att medborgarna levde ett liv, som rent faktiskt gav frihet 
och möjlighet till ett meningsfullt sådant. Formell likhet och formell rättssä
kerhet var visserligen viktiga värden men ansågs under 1970- och 80-talen inte 
vara tillräckliga värden. De måste vägas samman med andra etiska värden och 
andra rättviseprinciper. Om denna sammanvägning inte gjordes på ett etiskt 
acceptabelt sätt, kunde de formella möjligheterna att förutse utfallet av en lag
stiftning vara stora, medan tillämpningen i de enskilda fallen ledde till orättvi
sa och därmed oetiska resultat.

En etiskt välgrundad avvägning mellan de värden som utgjordes av formell 
likhet och formell rättvisa å ena sidan och materiell likhet och materiell rätt
visa i betydelsen den enskilda individens suum sågs som nödvändig. Den ma
teriella rättvisa som kännetecknade det sociala biståndet i 1980 års social
tjänstlag utgjorde flera sammanjämkande värden av distributiv, kommutativ 
och korrigerande natur. Hur avvägningarna gjordes skiftar från tid till annan 
liksom vilka värderingar om rimlighet och rättvisa, som präglade samhället 
vid en aktuell tidpunkt. Helt klart var att de materiella rättvisekriterierna do
minerade över de formella under 1970- och 80-talen. Jag menar därför att det 
är berättigat att framhålla den materiella individuella rättvisan som det bas
värde som bestämde rättsfrågan om försörjningsbehov under denna tidsperi
od. De materiellt etiska värdena hade till skillnad från vad som var fallet under
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decennierna dessförinnan fått en framträdande plats i samtliga rättskällor. Sta
tens (kommunernas) rättsliga handhavande av den enskilda individens försörj
ningsbehov hade fått en fast etisk grund att vila på.

Under 1990-talet kom socialtjänstlagstiftningen att förändras. Decenniet 
kännetecknades av att den åldrande befolkningen alltjämt ökade, besluten an
sågs böra ligga närmare den enskilde, varför man talade om medborgerlig de
mokrati och de rätts- och välfärdsstatliga principerna minskade i betydelse och 
efterträddes av servicestatliga idéer. De nämnda förändringarna bestod i att 
möjligheterna till materiell överprövning minskade, försörjningsstödet forma- 
liserades genom införandet av en riksnorm och stödet kom att gälla olika för 
olika personkategorier. Att tala om en materiell rättvisa baserad på rättigheter 
lät sig inte längre göra. Även om vissa personkategorier, som erhöll stöd, fort
farande hade möjligheter att överklaga med förvaltningsbesvär, hade rättig- 
hetskaraktären hos det sociala biståndet förlorat mycket av sin tidigare karak
tär. Den rättvisa som den nya lagregleringen skapade var varken en formell 
rättvisa eller en formell och materiell rättvisa med dominans för den senare 
utan i den mån man kunde tala om likformighet och rättvisa var den företrä
desvis av service- eller kvasirättighetskaraktär och inte som tidigare enbart av 
legal rättighetsnatur. Vi kan sålunda tala om individuell kvasirättvisa som 
kännetecknade basrätten rörande försörjningsbehov under 1990-talet. Be
greppet kvasirättvisa får då stå för rättvisa baserad på ömsom legala rättighe
ter ömsom social service och på skiftande förutsättningar för olika personka
tegorier att erhålla ett försörjningsstöd. Eftersom det i varje enskilt fall krävs 
en behovsprövning är kvasirättvisan liksom den formella och materiella rätt
visan att betrakta som individuell.



3 Basrätten rörande försäkringsskydd 
vid sjukdom och moderskap eller 
föräldraskap

Försäkringsskyddet ansågs under 1950- och 60-talen vara det mest gångbara 
sättet att åstadkomma ekonomisk trygghet för den enskilde medborgaren. Att 
medels försäkringar skydda sig mot olika risker i livet var det socialpolitiska 
system som vunnit allmän acceptans både i Sverige och i övriga Europa. För
säkringarna kunde konstrueras på olika sätt. Generella socialförsäkringar an
sågs länge vara det bästa sättet att förverkliga social trygghet för medborgarna 
i gemen. Genom dylika tillgodosågs ett socialt rättvisekrav. De verkade re- 
sursomfördelande och ledde till en utjämning av ekonomiska och sociala skill
nader mellan olika medborgargrupper. Detta ansågs leda till en ökad solidari
tet mellan dessa grupper. Genom försäkringstänkandets seger över försörj- 
ningstänkandet länkades socialpolitiken in på helt nya spår. Den riktade sig 
inte längre enbart mot de lägre samhällsklasserna utan kom att omfatta alla. 
Folkpensionen var en tydlig dylik försäkringsförmån, även om den som ovan 
framgått för många i praktiken kom att tjäna som ett försörjningsinstitut. Det
ta innebar givetvis inte att dess karaktär av försäkring förändrades. Vissa för
säkringsförmåner hade just någon form av grundtrygghet, medan andra i för
sta hand kännetecknades av skyddet mot inkomstbortfall. Sjukförsäkringen 
var en sådan försäkringsform.

Men oberoende av utformningen av försäkringsskyddet gällde frånvaron 
av inkomst- och behovsprövning och den stigmatiserande inverkan dessa kun
de ha för den enskilde. Det viktigaste motivet för införandet av generella för
säkringsförmåner var önskan att undvika den segregation mellan grupper i 
samhället som riktade och behovsprövade förmåner innebar. Försäkringarnas 
fördelningspolitiska syften var tänkta att leda till ekonomisk och social utjäm
ning samtidigt som förmåner, vilka byggde på kompensation för inkomstbort
fall, i kombination med en politik som syftade till full sysselsättning gav ett po
sitivt innehåll åt statens upprätthållande av arbetslinjen.

Statens intresse och engagemang för tillkomsten och utvecklingen av ett 
omfattande socialförsäkringssystem var mycket starkt, vilket visade sig i den 
omfattande rättsliga normeringen, den statliga myndighetstillsynen och be- 
svärshanteringen och den tilltagande juridifieringen illustrerad även genom 
tillkomsten av en domstol på området, trots att denna medförde att staten fick 
släppa från sig en del av sin makt.

Den risk man försäkrade sig mot med hjälp av en sjukförsäkring och en mo- 
derskapsförsäkring var sjukdom samt barnafödande och barnavårdande. Att
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sjuka och barnafödande och barnavårdande människor ofta låg det allmänna 
till last hade framgått av tillämpningen av reglerna om fattighjälp och social
hjälp. De sjuka var den största gruppen bidragstagare alla kategorier. Staten 
kom att se folkets hälsa inkluderande barnafödande som en demokratifråga. 
Den hängde samman med att det var för staten viktigt att skydda folkets ar
betsförmåga. Utan en arbetsför befolkning kunde staten inte fungera. Detta 
hade tidigt uppmärksammats i Tyskland, där försäkringsskyddet för arbetsta
garna växte fram redan på 1870-talet såsom en politisk nödvändighet.1 Det 
ökade antalet förvärvsverksamma, inte minst bland kvinnorna, hade sin för
klaring i både demografiska förhållanden och ekonomiska tillväxtförhållan
den. Staten hade råd att möta de ökande välfärdsförväntningarna.

Statens ansvar sträckte sig sålunda längre än till en arbetarförsäkring base
rad på egenavgifter. Hjälpen till självhjälp var viktig men otillräcklig. Försäk- 
ringsprincipen kom att kompletteras med en försörjningsprincip innefattande 
att staten tillsköt medel, så att försäkringarna täckte kostnaderna för dem med 
låga eller i vissa fall inga inkomster. Från att ha varit en privat angelägenhet 
kom sjukförsäkringen att bli en central statlig uppgift och tillämplig på de fles
ta som var bosatta i Sverige oberoende av om de haft förmåga att betala för
säkringsavgifter eller inte. Försäkringens allmängiltighet motiverades med 
kravet på kollektiv rättvisa mellan olika samhällskategorier. Kollektiv rättvisa 
kunde ses som ett basvärde som under denna tidsperiod främst interagerade 
med den formella rättviseprincipen i principrätten. Kollektiv rättvisa som bas
värde interagerade nämligen med frågan om hur tillhörigheten till försäkring
en skulle gestalta sig och hur själva grundkonstruktionen av försäkringen skul
le se ut. De som p g a sjukdom inte kunde utföra förvärvsarbete och därför 
åsamkades inkomstförlust skulle ersättas för denna, dvs kompensationen skul
le stå i proportion till inkomstbortfallet, medan de som inte hade någon in
komstförlust (hemmamakar) erhöll ett försäkringsbelopp som var avsett att ge 
en viss minimistandard lika för alla. Materiella välfärdsöverväganden före
kom men det var främst den distributiva rättvisans formella karaktär som lyf
tes fram som det tyngst vägande basvärdet i den rättsliga regleringen av för
säkringsskyddet. Det empiriskt-normativa bakgrundsschemat till framväxten 
av offentliga allmänna försäkringen under 1950- och 60-talen var följaktligen 
formell kollektiv rättvisa.

Som ovan framkommit kännetecknades under 1970- och 80-talen de poli
tiska, demografiska, ekonomiska och rättsliga kulturerna av en åldrande be
folkning, av idén om ekonomisk rättvisa (i avsaknad av ekonomisk tillväxt 
och produktivitet), av solidarisk demokrati och, slutligen, av välfärdsstaten.

Sociala eller kollektiva risker hade under 1950- och 60-talen lyfts fram 
inom såväl den ekonomiska, politiska som den rättsliga diskussion som cen
trala företeelser för statlig styrning. Sjukdom var en av de viktigaste sociala ris
ker mot vilken staten måste vidta åtgärder. Framför allt den arbetande delen 
av befolkningen ansågs viktig att skydda. Under 1970- och 80-talen fann en

1. Se E Eichenhofer, Sozialrecht, 3. Auflage, 2000, s 17 ff.
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politisk majoritet att också föräldraskap och i vissa lägen havandeskap var 
skyddsvärda situationer. De ekonomiska ersättningar som utgick i dessa fall 
förfogade staten över i fördelnings- och styrpolitiskt syfte. De uppfattades som 
rättigheter, eftersom den försäkrade utrustades med befogenheten att överkla
ga. Staten hade dock den oinskränkta rådigheten över dessa rättigheter och 
distribuerade dem i syfte att uppnå kollektiva mål. Rätten användes som ett 
medel att nå målen om social trygghet för personer i sjuk-, föräldraskaps- och 
havandeskapssituationerna.

Som framgått ovan utgjordes grundstrukturen hos socialförsäkringarna av 
en formell kollektiv likformighet. På 1950- och 60-talen, då de allmänna för
säkringarna växte fram, var formell kollektiv rättvisa det grundläggande vär
det hos försäkringarna. Regelsystemet innebar till stor del regler om formell 
likhet i betydelsen likhet mellan inkomstbortfall och kompensation men också 
formell likhet mellan olika grupper i kompensationshänseende. Men sjuk
doms- och arbetsoförmågebegreppen förändrades över tid och speglade där
med förändrade värdemönster. Så kom under 1970- men främst under 80-talet 
att i sjukdomsbegreppet integreras en vårdideologi, som poängterade en hel
hetsbild av den försäkrade med beaktande av både medicinska och psykosoci- 
ala faktorer. Det ansågs viktigt att skapa materiell rättvisa mellan dem som var 
sjukskrivna med en objektivt verifierbar diagnos och dem med en symptom
diagnos.

På samma sätt har jag i mina när- och principrättsliga analyser av arbets- 
oförmågebegreppet, och av villkoren i havandeskapspenningen och av föräld
raförsäkringen pekat på välfärdsstatliga ideologier baserade på syftet att inte 
endast skapa formell rättvisa utan även materiell rättvisa. Jag finner det därför 
befogat att utgå från materiell kollektiv rättvisa såsom varande det grundläg
gande värdet vid den rättsliga hanteringen av försäkringsskyddet under 1970- 
och 80-talen.

Den starka statliga styrningen kom under 1990-talet att försvagas. Den en
skilde medborgaren lät sig inte enbart styras genom de folkvalda representan
terna utan medborgaren tog saken i egna händer och agerade på lokal nivå i 
privaträttsliga associationer eller genom sammanslutningar av privat natur 
men med offentligrättsliga inslag. Den politiska kulturen var medborgerlig de
mokrati. Konkurrens var under denna tid det utmärkande draget i den ekono
miska kulturen, och rätten fick servicestatliga kännetecken.

Den rättsliga regleringen av försäkringsskyddet vid sjukdom och föräldra
skap under 1990-talet var som framkommit ovan mer komplex och motstridig 
än vad som varit fallet under de föregående decennierna. Lagreglerna blev fö
remål för åtskilliga förändringar, ofta beroende på kraftiga besparingsåtgär
der. Rättslig kontroll av sjuk- och föräldraförsäkringsområdena skulle utövas 
med hjälp av kvalitetssäkring. De materiellrättsliga likaväl som de formell
rättsliga förändringarna påverkade utvecklingen av de rätts- och välfärdsstat
liga principerna i negativ riktning. Bakom de ”kamouflagemål” som lagstifta
ren uppställt dolde sig en demontering av tidigare satta välfärdsmål och en för
svagning av den formella rättssäkerheten, som i sin tur ledde till en
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försvagning av den materiella rättssäkerheten. Den 90-procentiga kompensa- 
tionsnivån, som länge uppfattats som en etiskt välgrundad avvägning, kom 
under denna period att som lägst ligga på 65 %. Denna omständighet kombi
nerad med en hel rad andra välfärdsurholkande lagändringar som påverkat 
sjuk- och föräldrapenningens storlek under 1990-talet, såsom utökad karens
tid, förändringar i inkomstunderlaget p g a att flera poster som tidigare räk
nats in i den sjukpenninggrundande inkomsten inte längre gjorde detta, starkt 
minskade möjligheter att fylla ut det av staten icke kompenserade utrymmet 
med kompletterande avtalsvis tillkomna sjukförsäkringar, den s k minsknings- 
regeln, minskad kompensation vid semester, minskade möjligheter för föräld
rar att fritt planera föräldraledigheten på det för familjen ekonomiskt mest lö
nande sättet och sist men inte minst de ständigt pågående diskussionerna om 
golv- och taknivåerna inom försäkringen, regler som utestängde många unga 
från att komma in i försäkringarna och som utestängde ett p g a löneökningar 
ständigt ökande antal människor från att få en kompensation för det belopp 
som översteg 7,5 gånger basbeloppet, gjorde det berättigat att starkt ifrågasät
ta, huruvida en etiskt välgrundad avvägning legat till grund för reglerna om 
kompensation för inkomstbortfall. En rättsskipning, som innebar en tillämp
ning av dessa regler, gav uttryck för ett förmånssystem som förutom att det var 
otydligt, osäkert och instabilt inte heller utifrån de syften som försäkringsprin- 
cipen var tänkt att tjäna nådde upp till en etiskt acceptabel nivå vad gällde 
gjorda avvägningar.2

Basvärdet avseende försäkringsskydd under 1990-talet kan beskrivas som 
en kollektiv kvasirättvisa. Försäkringsförmånerna var inte utformade så, att de 
i första hand skulle tillgodose så högt uppställda krav på formell och materiell 
rättvisa som möjligt. I förhållande till vad som gällt tidigare hade både den for
mella och den materiella rättvisan försvagats. Formell likformighet och mate
riell rättvisa hade i flera avseenden blandats med andra mål som inte var ut
märkande för vare sig rättsstaten eller välfärdsstaten. Jag betecknar en dylik 
värdestruktur som kollektiv kvasirättvisa.

2. Jfr A Christensen, Skydd för etablerad position - ett normativt grundmönster, i Tidsskrift 
for Rettsvitenskap 1996 nr 4, s 550 f.



4 Basrätten rörande medicinsk vård 
och behandling

I avdelning I kap 4 har basrätten bestämts som samhällets empiriskt-normati- 
va bakgrundsschema till närrätten och till principrätten, samtidigt som de sist
nämnda kan fylla en rättsligt-normativ funktion i förhållande till basrätten. I 
basrätten möter de grundteorier och basvärden som interagerar med rätten. 
När i avdelning II kap 4 slagits fast att principrätten dåligt återspeglades i när
rätten på sjukvårdsområdet under åren 1950-70, åtminstone vad gällde den 
formella rättssäkerheten, torde detta medföra, att förutsättningarna för bas
rättens inverkan på närrätten också var svag. Den stora beredvilligheten att 
utan rättslig normering utveckla och utöka sjukvården verkade inte behöva 
någon rättslig grund att vila på. Eftersom behovet av hälso- och sjukvård är 
universellt, upplevdes åtgärder för att minska lidande, återställa hälsa, före
bygga sjukdom och främja hälsa som något som var i det närmaste självklart.

De demografiska, ekonomiska och politiska kulturerna kan måhända be
svara frågan, vilket innehåll den medicinska vårdens basstruktur hade på 
1950- och 60-talen. Den basstruktur som präglade den rättsliga hanteringen 
av försörjningsbehov liknade den som låg bakom den rättsliga hanteringen av 
medicinsk vård. Precis som fattigdom riskerade sjukdom att skapa motsätt
ningar mellan samhällsklasser och grupper. Att komma till rätta med motsätt
ningar mellan olika grupper i samhället och skapa ordning och säkerhet var 
nödvändigt, för att en stat skulle kunna fungera. Därför såg staten det som en 
viktig offentlig uppgift att handha sjukvården. Den offentliga sjukvården hade 
flera hundra år gamla traditioner att falla tillbaka på. Att lindra och helst bota 
sjukdomar var sålunda nödvändigt för att åstadkomma politisk demokrati. 
Staten valde att utforma hälso- och sjukvården utifrån andra utgångspunkter 
än de rättsliga. Utbyggnaden av hälso- och sjukvården möjliggjordes av om
fattande satsningar i form av kapital, personal, utrustning och lokaler. Den 
ekonomiska tillväxten var den främsta förklaringen till hälso- och sjukvårdens 
oerhörda utbyggnad under 1950- och 60-talen.

Samtidigt detaljreglerade staten organisationen av hälso- och sjukvården i 
syfte att styra det område där så omfattande resurser förlädes.

Den strikta organisationsregleringen av den offentliga sjukvården gav dock 
inte utrymme för ett barmhärtighetstänkande. Skyldigheten för vårdgivare att 
ge vård åt alla vårdbehövande lagreglerades utan någon motsvarande rättighet 
för den vårdbehövande. Detta speglade den försiktiga hållning som staten in
tog till reglering av det som egentligen framstod som mest centralt ur rättslig 
synvinkel. Landstingskommunerna ålades skyldigheten att bereda vårdbehö-
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vande vård. Vilka de vårdbehövande var presenterades aldrig. Vårdkollektivet 
utgjordes av dem som var bosatta inom landstinget och behövde vård men var 
i övrigt anonymt. Den rättsliga basstruktur som byggde upp medicinsk vård 
och behandling kan beskrivas som en social service som inte var baserad på 
vare sig ett individuellt eller ett kollektivt rättvisetänkande utan enbart på 
vårdgivarens skyldighet att handhålla den medicinska vården och behandling
en som en serviceåtgärd.

Social service var det basvärde som kännetecknade den rättsliga hantering
en av medicinsk vård och behandling under 1950- och 60-talen. Under 1970- 
och 80-talen kännetecknades den demografiska kulturen av en växande åld
rande befolkning, den politiska kulturen av solidarisk demokrati, den ekono
miska kulturen av ekonomisk rättvisa och den rättsliga kulturen av välfärds
statliga kriterier. Hur påverkade dessa omgivande kulturer den basrättsliga 
värdestrukturen vad avsåg medicinsk vård och behandling?

Den medicinsk-rättsliga regleringen kom inte heller under 1970- och 80-ta- 
len att innehålla regler om individuellt beslutsfattande avseende vårdförmå
ner. Detta innebar att de traditionella rättssäkerhetsgarantierna saknades på 
detta område. Visserligen kunde i och för sig andra etiska värden ingå i de ma
teriella rättssäkerhets- och rättvisekategorierna, men i och med att den mate
riella rättvisan har sin grund i den formella, var inte de kriterier uppfyllda som 
skapade rätts- och välfärdsstaten. I detta avseende stod sålunda hälso- och 
sjukvården utanför den under ifrågavarande tidsperiod dominerande rättsliga 
kulturen, dvs välfärdsstaten. Den vårdsökande eller patienten fick vården som 
en serviceåtgärd i mån av ekonomiska tillgångar. Basvärdet var således även 
under 1970- och 80-talen till sin ursprungsnatur social service. Vårdgivarens 
skyldighet var att tillhandahålla en service, inte en rättighet, även om vårdgi
varen under tidsperioden ”alltid” fullgjorde sin skyldighet, så att servicen för 
den vårdsökande framstod som en ”rättighet" (med vår terminologi en kvasi- 
rättighet). Genom att patienten dessutom synliggjordes i hälso- och sjukvårds
lagen på ett helt annat sätt än tidigare, finner jag dock det vara mer berättigat 
att tala om individuell kvasirättvisa än enbart om social service.

Under 1990-talet kännetecknades den rättsliga kulturen generellt av att 
vara en servicestat. Detta gällde samtliga tre områden som här är föremål för 
analys och inte längre enbart hälso- och sjukvårdsområdet. Den förändring 
som inträdde på detta område under 1990-talet i förhållande till tidigare de
cennier var införandet av en prioriteringsreglering. En sådan kan ses både som 
en styrka och som en svaghet. Styrkan ligger i att synliggjorda och accepterade 
etiska principer avgör i vilken ordning vårdbehövande skall få tillgång till 
medicinsk vård och behandling. Svagheten utgörs av att karaktären av skyl- 
dighetsreglering blir än mer påtaglig genom ett ”rättfärdiggörande” av att de 
med mindre behov blir utan vård i situationer av ekonomisk knapphet.1 Skyl- 
dighetslagstiftningen blev genom prioriteringsregleringen mer konkretiserad.

1. Ang vård på lika villkor, se G Dahlgren, Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och för
lorare, 1994, s 220, 223.
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Samtidigt med prioriteringsregeln infördes ett flertal klart patientcentrera- 
de regler. Även om de inte utformades som legala rättigheter var syftet att för
bättra patientens rättsliga ställning och skapa så rättvisa och trygga vårdför
hållanden som möjligt. Basvärdet under 90-talet kunde därför i än högre grad 
än under tidigare decennier sägas utgöras av en individuell kvasirättvisa med 
preciseringen individuell prioriteringsbaserad kvasirättvisa.



5 Slutsatser

Den basrättsliga analysen ovan har visat att de grundläggande värden på vilka 
socialrätten vilar är rättvisa i någon form. Sociala trygghetsförmåner - såsom 
socialhjälp då den enskilda individen har ett behov att klara sin försörjning 
som hon eller han inte kan tillgodose på annat sätt, försäkringsskydd vid sjuk
dom, havandeskap och föräldraskap samt medicinsk vård och behandling, då 
ett behov härav föreligger - skall tillhandahållas som ett uttryck för rättvisa. 
Den formella rättvisan, den materiella rättvisan och kvasirättvisan är rättsliga 
uttrycksformer för etiska rättviseprinciper om likhet, likformighet och lika 
värde. Den rättvisa som ligger till grund för sociala förmåner är framför allt 
distributiv rättvisa, dvs en lika tilldelning efter behov.

I alla moderna samhällen uppkommer en rad behov för den enskilda män
niskan. Många behov är av basal natur och ”måste” tillfredsställas oberoende 
av samhällets karaktär, såsom de som säkerställer överlevnad, dvs behov av 
fysiologisk natur, medan samhället och dess särskilda strukturer också skapar 
behov. Ett sådant behov är behovet av trygghet. Trygghetsbehovet framträder 
både som ett ekonomiskt, fysiskt och socialpsykologiskt behov.1 2

1. Se A Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 1943:50.
2. Jfr H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 153.
3. M Castells, Informationsåldern - ekonomi, samhälle och kultur, Band I, Nätverksamhäl

lets framväxt, 2 uppl, 2000, s 322: ”Samhället blev delat, som det varit under större delen av män
niskans historia, mellan vinnare och förlorare i den ändlösa processen av individuella 
förhandlingar mellan ojämlika parter. Denna gång fanns det emellertid få regler för att vinna eller 
förlora. Kvalifikationer var inte nog, eftersom den tekniska förändringsprocessen accelererade och 
hela tiden gjorde definitionerna av kvalifikationer förlegade. Medlemmar av olika yrkeskårer och 
rentav länder upphörde att ha privilegier när den upptrappade globala konkurrensen ritade om 
den skiftande geometrin av arbete och marknader. Aldrig har arbetet varit mer centralt i den vär- 
deskapande processen, men aldrig har arbetarna (oavsett sina kvalifikationer) varit mer utläm
nade åt organisationen eftersom de blivit ”slanka” individer, utackorderade i ett flexibelt nätverk 
vars omständigheter varit okända för nätverket som sådant.”

Detta har framgått av den långa och omfattande resa inom tre olika social
rättsliga områden med hjälp av olika generaliseringskategorier som jag nu fö
retagit. Många spännande iakttagelser har kunnat göras under resans gång. 
Det mest bestående intrycket efter slutförandet av resan är konstaterandet av 
socialrätten som politiserad juridik? Socialrättens nära koppling till finans
makten i RF 1:4 är en förklaring härtill. Under åren 1950-2000 har socialrät
ten låtit sig juridifieras i allt ökande omfattning. Utgångspunkten har varit po
litikens nära koppling till befolkningsstrukturen, vilken i sin tur starkt påver
kat ekonomin. Faktorer som demografi, tillväxt och tillbakagång samt 
politikens demokratiska strukturer har starkt influerat rätten, vilken kommit 
att spegla dessa samhällsföreteelser på ett påtagligt sätt.3
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Under den ekonomiska tillväxten under 1950- och 60-talen bedrevs som 
ovan framkommit i Sverige en mycket aktiv socialpolitik på socialhjälps-, so
cialförsäkrings- och hälso- och sjukvårdsområdena. Staten önskade skapa ett 
starkt samhälle bestående av starka människor. Till sin hjälp tog staten rätten 
i form av en omfattande rättslig normering. Denna skedde genom lagstiftning, 
genom statliga myndigheters möjligheter till normgivning, genom rättstillämp
ning, genom tillskapande av lokala och regionala nämnder och organ samt ge
nom instansordning av förvaltningsdomstolar. Det tillvägagångssätt som sta
ten använde sig av vid juridifieringen av socialpolitiken var att dra lärdom av 
andra redan etablerade rättsområden såsom civilrätten och processrätten. De 
rättsstatliga garantierna som redan var knäsatta på dessa områden fick tjäna 
som förebilder vid rättsliggörandet av socialpolitiken. När denna grund väl 
var lagd, kunde staten gå vidare i sin normering utifrån välfärdsstatliga ut
gångspunkter. Välfärdsmålen lyftes fram i socialpolitiken och genomfördes i 
socialrätten. Rättsstatlig rättssäkerhet bildade grunden för välfärdsstatlig 
rättssäkerhet.

Denna rättsliggjorda politik krävde en stark ekonomi. När en expansiv so
cialpolitik inte längre kunde drivas p g a begränsade ekonomiska resurser, 
kom detta så småningom att synas i rätten. Välfärdsstaten, vilande på rättssta
ten, efterträddes av en servicestat, där staten ”trappade ned” sitt rättsliggöran
de av välfärdsförmånerna, med påföljden att den enskilde började agera för att 
skapa sin egen trygghet. Juridifieringen av den offentliga socialpolitiken mins
kade i omfång och kom delvis att ersättas av redan etablerade privaträttsliga 
modeller eller avtalsvis tillkomna dylika. Socialrätten var även fortsättningsvis 
en politiserad juridik, men juridiken stod inte enbart att finna inom den norm
massa som reglerade det allmännas förehavanden visavi den enskilde utan 
även i den normmassa som reglerade enskildas förehavanden sinsemellan. 
Inom det senare regelkomplexet stod den fria avtalsrätten och den dispositiva 
regleringen, vilka lämnade möjligheter för enskilda individer att agera utan 
statlig inblandning. Socialrätten öppnade upp för nya möjligheter.





Avdelning VII

Avslutning





1 Den starka staten har fallit
En rabbin frågade Gud om skillnaden mellan himmel och helvete. 
"Jag skall visa dig helvetet”, sa Gud och tog rabbinen in i ett rum 
med en stor gryta med köttstuvning i mitten. Det kom en underbar 
doft från maten, men runt grytan satt utmärglade och hungriga 
människor. Alla höll i skedar men dessa skedar var så långa att det 
var omöjligt för personerna att få in maten i munnen. ”Nu skall jag 
visa dig himmelen”, sa Gud. De gick in i ett likadant rum med en 
likadan väldoftande gryta och med likadana människor med lika
dana långa skedar. Men dessa personer var välnärda och lyckliga. 
”Jag förstår inte”, sa rabbinen. ”Det hela är enkelt", sa Gud, 
"människorna i det här rummet tycker om att mata varandra”. 
(Hans Blomkvist, recension av “Solidaritet och tillit nycklar till 
välstånd” i Dagens forskning 7-9 okt 2002.)

1.1 Inledning
Rubriken på detta arbete består av en fråga. Har den starka stat som Olof Pal
me, Tage Erlander och Sven Aspling talade om på 1950-talet fallit? Som en röd 
tråd genom detta arbete har statens styrning av den sociala tryggheten löpt. 
Jag förutskickade på ett tidigt stadium att min definition av hur jag uppfattade 
den starka staten var en ”rättsstatlig variant” av vad man kan förmoda att 
nämnda socialdemokratiska politiker menade med den starka staten. Jag defi
nierade den starka staten som en stat som tillhandahöll sina medborgare social 
trygghet på en hög såväl rättsstatlig som välfärdsstatlig nivå. De berättelser 
som min socialrättsliga resa har givit upphov till har visat att de rätts- och väl
färdsstatliga strukturerna har fördjupats under åren 1950-1990 men att en 
påtaglig förändring skett under åren därefter. Den sociala trygghetens grund
läggande struktur har gått från formell individuell och kollektiv rättvisa till 
materiell (och därmed också formell) individuell och kollektiv rättvisa för att 
under 1990-talet ha förlorat karakteristika hos både den formella och mate
riella rättvisan. De förändringar i samhället i stort som skett på 1990-talet var 
att människan i ökande omfattning kom att ses som objekt i stället för subjekt, 
att naturvetenskaperna växte i betydelse i förhållande till humanvetenskaper
na och att välfärdsideologin i vissa avseenden ersattes av en renodlad mark
nadsekonomi.1

1. Se S-E Liedman, Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper, 2002, s 284 f.
2. 2000, s 388 ff.

Segregationen i dagens samhälle har påtalats av ett flertal forskare, bl a av 
Manuel Castells i hans tre digra volymer om informationsålderns ekonomi, 
samhälle och kultur. I band III, Millenniets slut2, framgår att de ökade sociala 
skillnader och polariseringar beror på tre omständigheter, nämligen den 
grundskillnad som vuxit fram mellan självprogrammerbar, starkt produktiv
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arbetskraft och allmän, umbärlig arbetskraft, vidare arbetets individualisering 
som undergräver dess kollektiva organisering och därmed utlämnar arbets
kraftens svagaste delar åt dess öde och, slutligen, välfärdsstatens successiva 
nedmontering under inflytande av arbetskraftens individualisering, ekono
mins globalisering och statens avlegitimering, vilket avlägsnar skyddsnätet för 
personer som inte klarar sig på egen hand.

Dessa sociala processer påverkar också maktrelationerna. Den viktigaste 
omvandlingen enligt Castells gäller nationalstatens kris som suverän enhet och 
den därmed sammanhängande krisen för den politiska demokratin.3

3. A a s 390.
4. A a s 391.
5. Se mera härom ovan i avdelning IV.
6. M Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band II, Identitetens makt, 

1998, s 313.
7. M Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band III, Millenniets slut, 

2000, s 401 f. Se även Band II, Identitetens makt, 1998, s 280 f.

"Eftersom beslut från staten inte helt kan genomdrivas och eftersom vissa av dess 
grundläggande löften, förkroppsligade i välfärdsstaten, inte kan hållas, ifrågasätts 
både dess auktoritet och dess legitimitet. Eftersom den representativa demokratin 
bygger på förutsättningen om en suverän enhet, leder utsuddningen av suveränite
tens gränser till osäkerhet i processen för delegation av folkets vilja. Kapitalets glo
balisering, maktinstitutionernas multilateralisering och auktoritetens decentralise
ring till regionala och lokala styrelser skapar en ny maktgeometri och kanske en ny 
statsform, nätverksstaten.” -

"När politiken blir en teater och de politiska institutionerna mer av förhand- 
lingsorgan än makthavare, reagerar medborgare världen över defensivt, och röstar 
för att hindra att staten gör skada snarare än att anförtro den sin vilja. I viss bemär
kelse töms det politiska systemet på makt, om än inte på inflytande.

Makten försvinner emellertid inte. I ett informationelit samhälle blir den på ett 
grundläggande plan inskriven i de kulturella koder genom vilka personer och insti
tutioner representerar livet och fattar beslut, inklusive politiska sådana.”4

Den sociala tryggheten har således blivit sämre för den enskilda individen sam
tidigt som den statliga styrningen trots en förändrad maktstruktur inte har 
minskat i nämnvärd omfattning.5 Den statliga styrningen har inte gått ut på 
att välfärden skall öka på ett formellt och materiellt rättvist sätt, utan det har 
varit andra styrpolitiska funktioner som staten påtagit sig, såsom besparings- 
politiska åtgärder, jämställdhetsåtgärder, styrpolitiska åtgärder för att aktivera 
den enskilda människan osv.

Castells menar att staten inte kommer att försvinna.6

”Den bara krymper i informationsåldern.” - ”Vad människorna beträffar befinner 
de sig allt längre bort från maktens salar och är avogt inställda till det civila sam
hällets sönderfallande institutioner. De individualiseras i sitt arbete och liv, och de 
bygger sin mening på basis av egna erfarenheter. Har de tur kan de rekonstruera sin 
familj, den fasta punkten i denna svallande ocean av okända flöden och okontrol
lerade nätverk.”7
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Välfärdsbyggandet har stagnerat men också ändrat karaktär.8 Den nya privat
rättsliga inriktningen är tydlig om än ej särskilt omfattande. Oro finns för att 
den leder till segregation. Medvetna människor med god ekonomi kan skapa 
sig en tillfredsställande social trygghet genom privata sjuk- och vårdförsäk
ringsavtal. När staten på olika sätt påtalar den enskilda individens ansvar för 
sin sociala situation, måste detta givetvis omfatta situationer, då individen har 
vilja och förmåga att ikläda sig ett långtgående egenansvar. Skall den framtida 
sociala tryggheten växa i styrka igen, måste ansvarsfördelningen mellan staten 
och den enskilde tydliggöras. Den vilsenhet som vidlåder svensk välfärd i dag 
måste genom ett omfattande strukturarbete byggas bort, för att vi inte skall 
vara tillbaka i ruta ett (tiden före 1950) igen. Detta är socialrättens viktigaste 
uppgift inför kommande decennier.

Denna uppgift kan nära kopplas till arbetet med "den sociala ekonomin” 
eller ”den tredje sektorn”. För Sveriges del har begreppet social ekonomi fram
för allt använts i samband med EU:s strukturfonder. Efter hand har det även 
börjat användas bland annat i samband med övergripande sysselsättnings- och 
regionalpolitik. Det svenska begreppet som i viss mån kan sägas motsvara so
cial ekonomi är uttrycket folkrörelseekonomi. Det återknyter till den svenska 
folkrörelsetraditionen. Den sociala ekonomin ligger således nära det som kal
las den ideella sektorn, och även den kooperativa, där grunden är att medbor
gare tar initiativ och sluter sig samman i demokratiska former för att lösa olika 
uppgifter.

Juridiskt sett tillhör den sociala ekonomin den privata sektorn. Den grund
läggande skillnaden i förhållande till privata företag är att verksamheten inom 
den sociala ekonomin baserar sig på människor och inte på pengar. Detta tyd
liggörs bland annat genom att de flesta verksamheter inom den sociala ekono
min baseras på principen ”en medlem - en röst” och inte på röstvärde efter 
kapitalinsats. Den verksamhet som bedrivs i den sociala ekonomin befinner 
sig däremot ibland i gränslandet mellan den offentliga och den privata sek
torn.

Regeringen tillsatte i november 1997 en interdépartemental arbetsgrupp 
med namnet Arbetsgruppen om den sociala ekonomin och dess utveckling. I 
regeringens uppdrag till arbetsgruppen framhölls följande tre områden som 
viktiga att belysa: den sociala ekonomins relation till den offentliga sektorn, 
stöd från svenska staten och EU till social ekonomi samt lagstiftning och eko
nomiska villkor som kan sägas ha betydelse för social ekonomi. Arbetsgrup
pen kom i januari 2000 med slutrapporten ”Social demokrati - en tredje sek
tor för välfärd, demokrati och tillväxt?”. Regeringskansliet har därefter arbe
tat med begreppet social ekonomi och utgivit två skrifter härom under våren

8. I sociologisk forskning har gjorts gällande att den svenska välfärdsstaten är uppbyggd på 
ett sätt som gör den motståndskraftig mot försök till social nedrustning. Denna forskning är dock 
från slutet av 1980-talet, se exempelvis S Marklund, Paradise Lost? How the Nordic Welfare Sta
tes Were Affected by the Recession 1975-85 (stencil Umeå universitet), 1986 och S Svallfors, Vem 
älskar välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen och svensk välfärdspolitik, 1989, s 62 ff, 
131 foch 170.
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2001 och i maj 2002. Kansliet har bestämt sig för att utgå från arbetsgruppens 
förslag till definition av begreppet social ekonomi.

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälle
liga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående 
från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs hu
vudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. 
Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte 
vinstintresse, som främsta drivkraft.”

Ett flertal utredningar har under 1990-talet behandlat frågan om folkrörelse
ekonomin och den ideella sektorns roll i samhället. 1986 års folkrörelseutred
ning hade i uppdrag att lägga fram förslag för att underlätta och undanröja 
hinder för ett ökat ansvarstagande för föreningar för sådan verksamhet som 
helt eller delvis sköttes av kommuner och landsting. Folkrörelseutredningen 
fann inga avgörande hinder för föreningar att engagera sig i den sortens verk
samhet. De förslag som lades var inriktade på att göra det lättare för förening
ar att ta på sig sådana uppgifter.9

9. SOU 1987:33.
10. SOU 1993:71.
11. C 1993:A.
12. SOU 1996:31.

Utredningen om bidrag till ideella organisationer hade i uppdrag att belysa 
i vad mån statsbidragens utformning kunde stimulera de frivilliga organisatio
nernas ansvarstagande inom olika områden som ett komplement till offentligt 
huvudmannaskap. Utredningen fann att ideella organisationer i ökad ut
sträckning borde engageras i diskussionen om övertagande av arbetsuppgifter 
som ett alternativ till privatisering av offentliga verksamheter.10

I september 1993 tillsatte dåvarande civildepartementet efter beslut av re
geringen Beredningen för främjande av den ideella sektorn11 vars arbete skulle 
inriktas på att ge den ideella sektorn ökade möjligheter att ta ansvar för olika 
verksamheter, där det allmännyttiga intresset och människors egna behov 
kunde förenas. Beredningens uppgift var att fortlöpande analysera och utarbe
ta förslag om hur den ideella sektorn skulle kunna ges ett större ansvar, när 
det gäller att komplettera verksamheter som bedrivs i offentlig regi. Beredning
en skulle också tydliggöra hinder och skapa bättre förutsättningar för ideella 
organisationer att utvecklas. Beredningens arbete avslutades i samband med 
regeringsskiftet 1994 och någon slutrapport kom därför aldrig att läggas fram.

Parallellt har också flera utredningar genomförts kring möjligheterna med 
och villkoren för kooperativ verksamhet. Den senaste var den så kallade Före- 
tagskooperativa utredningen som 1996 kom med sitt slutbetänkande Attityder 
och lagstiftning i samverkan.12 Uppdraget var att utreda om de kooperativa fö
retagsformerna är missgynnande i jämförelse med andra företagsformer. Ut
redningen skulle också överväga behovet av åtgärder för att öka kunskapen 
om de kooperativa företagsformerna. Utredningens slutsatser handlade om 
behovet av vissa lagändringar och vikten av att öka kunskaperna och förbättra
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attityderna hos bland annat myndigheter för att nå lika villkor mellan före
tagsformerna.

Hit hör också utredningen om vårdens ägarformer - vinst och demokrati,13 
upphandlingskommitténs slutbetänkande,14 kommitténs Välfärdsbokslut slut
betänkande15 samt äldreberedningens delbetänkande.16

13. SOU 2002:31.
14. SOU 2001:31.
15. SOU 2001:73.
16. SOU 2002:29.
17. Prop 2001/02:4.
18. Prop 2001/02:80.
19. Se rapporten Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt?, Reger

ingskansliet, Näringslivsdepartementet, jan 2000; se även Alternativ - ett magasin om social eko
nomi i praktiken, utg av Regeringskansliet, Näringslivsdepartementet 2002. Se även exempelvis 
A Krishna, Active Social Capital. Tracing the Roots of Development and Democracy, 2002.

Regeringen beslutade i februari 2002 om direktiv till en särskild utredare 
med uppdrag att utreda frågor om så kallade icke-vinstutdelande aktiebolag 
(direktiv 2002:30). I direktivet framhålls att frågan bör ses i ljuset av diskus
sionen om den sociala ekonomin och de associationsformer som är typiska för 
den.

I regeringens budgetproposition för 2002 nämns den sociala ekonomin som 
en utvecklingsfaktor, förutom inom folkrörelsepolitiken, även i samband med 
regionalpolitiken, näringspolitiken, arbetsmarknadspolitiken samt storstads- 
politiken. Regeringen föreslog redan i september 2001 en ny regional utveck
lingspolitik. Propositionen härom antogs av riksdagen i december.171 propo
sitionen behandlades den sociala ekonomins roll i lokal och regional utveck
ling, företagande och arbete samt lokal service. Som intressant för den sociala 
ekonomin kan avslutningsvis också nämnas propositionen Demokrati för det 
nya seklet.18

Begreppet social ekonomi omfattar sålunda verksamheter som funnits 
länge och har en stark tradition i Sverige. Inom den sociala ekonomin återfinns 
ca 200 000 kooperativ, företag, föreningar och stiftelser med allmännyttiga 
mål, nätverk och byalag. Dessa omsätter mer än 120 miljarder per år och har 
200 000 anställda. Förutom dessa arbetar ett stort antal människor ideellt. 
Man betonar de särskilda värden för både individer och samhälle som genere
ras av sådan verksamhet som kan betecknas som social ekonomi, varav vissa 
skapas i mindre utsträckning eller inte alls i den offentliga sektorn eller i det 
privata näringslivet. Många av dessa värden kan återfinnas i politiska målsätt
ningar om ett gott samhälle med engagerade medborgare, men de kan vara 
svåra för stat och kommun att realisera i sin egen verksamhet. Det handlar om 
ömsesidig tillit, gemensamma normer, solidaritet och medborgaranda hos de 
människor som deltar.19



640 Avdelning Vll Avslutning

1.2 Socialrättens förändrade maktstruktur
Att socialrätten handlar om makt och kontroll av makt är uppenbart. I min 
analys av principrätten har jag haft anledning att inte mindre än nio gånger 
undersöka den maktdelning som varit förhärskande inom det aktuella rätts
området under den ifrågavarande tidsperioden. Utgångspunkten har härvid 
varit rättsstatens maktdelningslära. Eftersom ett viktigt syfte med arbetet har 
varit att förhålla sig till statlig styrning på de tre aktuella rättsområdena i syfte 
att besvara frågan, om statens styrning har förstärkts eller försvagats, har fo
kus varit att försöka klarlägga dels på vilket sätt staten har utövat sin makt 
(genom lagstiftning och annan normgivning, genom förvaltningar av ett stat
ligt organ [i första instans och eventuellt även i andra instans], genom statlig 
tillsyn och sist men inte minst genom statlig finansiering), dels vilka andra in
stitutioner och organ som staten fått dela sin makt med (oberoende förvalt
ningsdomstolar, primärkommunala organ, landstingsorgan, privaträttsliga as
sociationer, ideella föreningar).20

Denna maktdelning mellan olika offentligrättsliga organ, och under det se
naste decenniet mellan offentligrättsliga organ och privaträttsliga, kommer 
inte att behandlas i detta sammanhang, utan jag hänvisar till vad jag redan sagt 
härom i tidigare avsnitt. Här avser jag att behandla dessa organs makt i för
hållande till den enskilde biståndstagaren, försäkringstagaren och vårdtaga- 
ren.

Staten har både ekonomisk, politisk och rättslig makt visavi individen. 
Dessa maktområden går givetvis in i varandra, men jag menar att det ändå går 
att fastställa om maktutövningen i fråga är av främst ekonomisk, politisk eller 
rättslig natur. Jag börjar med den ekonomiska makten. Ett av statens viktigas
te styrmedel är den i konstitutionen grundade finansmakten, som således har 
både rättsliga och politiska förtecken. Ovan har i åtskilliga sammanhang po
ängterats ekonomins nära koppling till socialrätten och dess möjligheter att 
göra sig gällande beroende på vilka av socialrättens två huvudfåror som det är 
fråga om. Huvudfårorna är rättighetsfåran och servicefåran. Den rättsliga tek
nik som man använt sig av i förra fallet har inneburit ett skydd mot ekonomis
ka maktangrepp. Länge kunde denna rättsteknik hålla stånd mot ekonomiska 
influenser under åren 1950-1990. Därefter började den knaka i fogarna. Den 
ekonomiska maktutövningen slog igenom det rättsliga skydd för den enskilde 
som rättigheten skapade. Som ovan konstaterats skedde detta på skiftande 
sätt. Rättsområden som gavs ett rättighetsskydd krympte, möjligheterna till 
överprövning med förvaltningsbesvär blev mindre, individuell flexibilitet för
svann, grundläggande rekvisit för rättigheten i fråga förändrades och tolkades 
i insnävande riktning i tillämpningen, vägledande principer kom att tjäna eko
nomiska besparingssyften och inte längre syftet att skapa så god social trygg
het som möjligt för den enskilde. Rätten har fått vika för ekonomin. Rättig-

20. J G Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, 1796, 
s 179 ff. Se artikel (stencil) av T van Zantwijk, Weimar-Jena 1800: Civil Rights between Philo
sophy, Arts and Sciences, EISS Conference in Jena okt 2001.
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hetsfåran har starkt försvagats och delvis kommit att sammanfalla med servi
cefåran.

Social service ger inget skydd mot ekonomiska maktangrepp. Hälso- och 
sjukvården har alltid stått öppen för ekonomiska angrepp även om det är 
främst på 1990-talet och i början av 2000-talet som detta har fått verkligt 
ödesdigra konsekvenser. Hälso- och sjukvården befinner sig i en kris, vars or
saker är just ekonomiska. Rätten har aldrig förmått skapa ett hållbart skydd 
för den vårdsökande och för vårdtagaren. De båda andra rättsområdena rö
rande försörjningsbehov och försäkringsskydd har trots att de formellt tillhör 
rättighetsfåran i flera avseenden materiellt kommit att få samma svaga rätts
skydd som de som uttryckligen är placerade i servicefåran.

Sammanfattningsvis kännetecknas dagens socialrätt av att den ger den en
skilde ett allt svagare rättsligt skydd p g a att den ekonomiska makten lägger 
hinder i vägen. Men samtidigt har vi kunnat konstatera att under 1970-talets 
senare del och under 1980-talet, då den ekonomiska tillväxten stagnerat, den
na stagnation inte slog igenom i socialrätten. Rättigheterna bildade då ett ef
fektivt skydd för den enskilde mot den ekonomiska maktens intrång i social
rätten. Orsaken härtill torde vara både den ekonomiska och den politiska kul
turen under denna tidsperiod. Den ekonomiska kulturen kännetecknades av 
(ekonomisk) rättvisa, vilken kultur väl överensstämde med välfärdsstatens 
rättighetsbegrepp. Detsamma gällde den politiska kulturen, nämligen solida
risk demokrati. Politiskt var man uppfylld av tanken på att i solidaritet med 
den enskilde skapa social trygghet. Ekonomiska besparingsskäl tilläts inte bry
ta igenom de rådande ekonomiska och politiska kulturerna.

Detta lät sig göras först på 1990-talet, då den ekonomiska kulturen inte 
längre var rättvisa utan konkurrens och den politiska, solidariska demokratin 
efterträtts av medborgerlig demokrati21 baserad på avreglering och avbyråkra- 
tisering. Den rättsliga kulturen kom att färgas av de båda andra kulturerna22 
och servicestatsidén var ett faktum.23

21. Jfr den delvis motsatta trenden bestående i att den korporativa organisationsprincipen för 
den offentliga förvaltningen övergavs i Sverige i början av 1990-talet; se B Rothstein - 
J Bergström, Korporationens fall, 1999, s 28 och 33 ff. Se även M Michelatti, Det civila samhället 
och staten. Medborgarsammanslutningarnas roll i svensk politik, 1994.

22. ”Privatiseringen av offentliga organ och välfärdsstatens avveckling befriar visserligen 
samhällena från vissa byråkratiska bördor men försämrar livsvillkoren för flertalet medborgare, 
bryter det historiska samhällsfördraget mellan kapital, arbete och stat samt avlägsnar mycket av 
det sociala trygghetsnätet, det grundelement som gör styrelsen legitim för vanligt folk.” Se 
M Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band II, Identitetens makt, 1998, 
s 363.

23. J Dahlberg-Larsen, Ret, styrning og selvforvaltning. Retssociologiske artikler og en intro
duktion til emnet, 1991. Jfr även K Ketscher, Social ret, 1998, s 287 ff.

Socialrätten är sålunda starkt påverkad av den ekonomiska makten och 
dess inverkan på den enskilda individens sociala trygghet. De ekonomiska kul
turerna avseende tillväxt, rättvisa och konkurrens har påverkat på olika sätt. 
Socialrätten har alltså gått från en omfattande formellrättslig reglering över en 
omfattande materiellrättslig reglering till en servicereglering som lämnar den 
sociala tryggheten öppen i flera avseenden. Konkurrensen och de fria mark-
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nadskrafternas spel återspeglas nu i avregleringen av rättigheterna. Den socia
la servicen har alltid kunnat lämnas oreglerad på ett helt annat sätt än rättig
heterna.

Staten har också en politisk makt visavi individen på socialrättens område. 
Ovan har socialrätten beskrivits som juridifierad politik. Politiken och juridi
ken ligger mycket nära varandra på detta område. Så har politikerna under 
1990-talet försökt använda socialrätten som en politisk konjunkturregula
tor.24 Självklart spelar politiken en avgörande roll för hur rätten, i vårt fall so
cialrätten, gestaltar sig. All rättslig normering bottnar i politiskt beslutsfattan
de. Alla lagändringar har sin grund i politiken. Genom politiskt beslutsfattan
de skapas och förändras socialrätten. Majoritetens vilja avgör omfattningen av 
de sociala förmånerna. Så är spelets regler.25

24. Manuel Castells uttrycker detta på följande sätt: ”Politiska ideologier som emanerar från 
industriella institutioner och organisationer, alltifrån nationalstatsbaserad demokratisk liberalism 
till arbetarbaserad socialism, finner sig tömda på faktisk mening i det nya sociala sammanhanget. 
Därmed mister de sin dragningskraft, och i sina försök att överleva drar de in i ändlösa anpass
ningar och springer efter det nya samhället, med (mitt tillägg) dammiga fanor från glömda stri
der.” Se M Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band II, Identitetens 
makt, 1998, s 363. Se även s 364.

25. Castells framhåller den nätverksstrukturerade decentraliserade form för organisering och 
intervention, som är utmärkande för nya sociala rörelser, såsom miljörörelsen, kvinnorörelsen 
m fl; M Castells, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur, Band II, Identitetens makt, 
1998, s 371. Jfr Th Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001 och H Hydén, Normvetenskap, 
2002.

Önskan att använda socialrätten som en politisk konjunkturregulator, ja, 
över huvud att ändra, tillägga eller inskränka denna av ekonomiska eller poli
tiska skäl, kräver att denna inte har gjorts alltför ”rättsligt stabil”. Vad menas 
härmed? Mitt svar är följande.

I ett avseende har svenska politiker inte använt sig av de handlingsalternativ 
som står till buds för att skapa tillit till socialrätten, och det är på det konsti
tutionella området. Det har inte funnits politisk vilja att göra Sverige till en stat 
med en stark konstitution. De sociala rättigheterna i regeringsformen 1:2 ut
formades inte som legala rättigheter utan som målsättningsstadganden. 1 för
arbetena till de grundläggande fri- och rättigheterna saknas all koppling till de 
allmänna försäkringarna och till de andra trygghetsrättigheterna. Hade man 
från politiskt håll önskat att reglerna om förbud mot retroaktiv lagstiftning i 
regeringsformen 10:5 eller om egendomsskyddet i regeringsformen 2:18 skulle 
komma till användning på socialrättens område, skulle man ha underlättat för 
domstolarna att våga tillämpa reglerna i inkluderande syfte. Så har dock aldrig 
skett. Svenska förvaltningsdomstolar har alltid varit mycket försiktiga och 
föga benägna att agera politiskt.

Om man från politiskt håll hade önskat, att de många ändringarna i det 
svenska sociala trygghetssystemet inte genomförts utan tillgodoseende av de 
konstitutionella tilllits- och likhetsprinciperna, hade man från politiskt håll 
mycket väl kunnat åtgärda, att så blev fallet. Detsamma kunde ha gällt ett mer 
påtagligt närmande av det sociala trygghetssystemet till Europakonventionen 
om de mänskliga fri- och rättigheterna.
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Visserligen blev den politiska demokratin under 1970- och 80-talen en so
lidarisk demokrati, i och med att staten åtog sig att ikläda sig ett solidariskt 
ansvar för de sociala behov den enskilda individen hade, eller för de sociala 
risker hon eller han råkade ut för. Men från politiskt håll ville man inte gå 
längre. Politiska beslut skulle på ett enkelt sätt kunna ändras, dvs en riksdag 
skulle kunna ändra det sociala trygghetssystemet helt eller delvis, oberoende 
av den tillit individen satt till detsamma. Solidariteten omfattade inte ett kon
stitutionellt skydd. Ingen koppling skulle ske mellan det berättigade i den en
skildes tillit och ändringens omfattning eller mellan det berättigade i att jäm
vikt och jämlikhet rådde och ändringens omfattning.

I flera europeiska stater godtas tillits- och jämlikhetsprinciperna av de po
litiska systemen. Så är dock inte fallet i Sverige. Den politiska makten kan så
lunda vara en kraftig motmakt i förhållande till den enskilde och dennes soci
ala trygghet. Denna makt borde i stället skapa redskap med vilkas hjälp den 
enskilde kunde skydda sig mot ingripanden från staten själv, dvs den politiska 
kulturen borde innefatta ett konstitutionellt skydd mot alltför talrika mer eller 
mindre välavvägda politiska ingripanden i socialrätten. Politikens kultur bor
de utgöras av en konstitutionell demokrati. I denna riktning har dock utveck
lingen inte gått. Den politiska makten har hindrat den rättsliga makten att 
växa sig så stark, att socialrätten aldrig skulle ha kunnat användas som kon
junkturregulator (se avdelning V avsnitt 2.3.3).

Staten utövade också en rättslig makt visavi den enskilde. Rätten inom det 
sociala trygghetsområdet består företrädesvis av regler, som har det förvaltan
de organet som adressat men också regler som riktar sig till den enskilde. 
Dessa regler är rättighetsregler och/eller serviceregler. Men det kan också vara 
fråga om påföljdsregler med den innebörden att den enskilde kan få sin trygg
hetsförmån nedsatt eller indragen, om denne inte fullgör vissa förpliktelser, 
som ålagts henne eller honom. I dessa fall har den rättsliga förmånskulturen 
använts i sanktionssyfte (exempelvis 20:3 i lagen om allmän försäkring och 6 d 
och 6 e §§ i 1980 års socialtjänstlag) för att få den försäkrade eller bistånds- 
tagaren att agera på ett visst sätt. Regelns handlingsdirigerande funktion är i 
dessa fall mycket kraftig.

Men rätten fungerar handlingsdirigerande i en rad andra olika avseenden 
och sammanhang. Reglerna fungerar inte endast fördelningspolitiskt26 utan 
även styrpolitiskt. Ibland har det styrpolitiska syftet blivit lika viktigt som det 
fördelningspolitiska såsom exempelvis jämställdhetssyftet inom föräldraför
säkringen liksom reglerna om karensdagar och låga kompensationsnivåer, 
som är tänkta att avhålla den försäkrade från att alltför lättvindigt sjukskriva 
sig. Listan över socialrättens styrpolitiska effekter skulle kunna göras lång.

Styrpolitik, beteendepåverkan och handlingsdirigering är sålunda utmär
kande drag för socialrätten. Fördelningen av samhällets goda sker med rätts
liga förtecken. Även om de rättsliga villkor som bygger upp förmånen förefal-

26. Sverige har i likhet med de andra skandinaviska länderna störst nettoomfördelning, se 
H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 201 och där redovisade noter.
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1er klara och entydiga är detta som regel inte fallet. Som exempel kan villkoren 
sjukdom och arbetsoförmåga för rätt till sjukpenning nämnas. I dessa båda be
grepp ligger oerhört mycket styrpolitik förborgad, även om man i förstone är 
benägen att göra gällande att de enbart fungerar fördelningspolitiskt. Den till
sammans med fördelningspolitiken fungerande styrpolitiken är den rättsliga 
kulturens viktigaste maktdiskurs inom socialrätten. Den politiska kulturens 
viktigaste maktdiskurs är oviljan att konstitutionellt förstärka socialrätten. 
Slutligen, den ekonomiska kulturens viktigaste maktdiskurs är övergången 
från sociala rättigheter till social service, vilken senare lämnar öppet för den 
ekonomiska makten att agera.

1.3 Socialrättens ökade individualism
Avvägningen mellan kollektiva mål och individuella intressen präglade väl
färdsstaten. Denna avvägning tog sig uttryck som ett spänningsförhållande 
mellan hänsynen till den enskilde å ena sidan och hänsynen till demokrati och 
statlig styrning å andra sidan. Den påverkade även välfärdsstatens förvalt
ningsrätt. Den kom att handla om förhållandet mellan staten och individen, 
om organisationen av detta förhållande och om avvägningen mellan kollektiva 
mål och individuella intressen. Tidigare (före välfärdsstaten) hade förvalt
ningsrätten tagit sin utgångspunkt i föreställningen om en tydlig motsättning 
mellan staten och individerna. En perspektivförskjutning ledde till att förvalt
ningen alltmer kom att framstå som ett redskap för den politiska styrningen 
av samhällsmedborgarna. Motsättningen mellan staten och samhällsmedbor- 
garna kom så småningom att försvinna och ersättas av en förvaltning som inte 
(enbart) kontrollerade utan som var till för och betjänade medborgarna. Hans 
Petter Graver uttrycker denna utveckling på följande sätt.

”Den moderne borger er individualistisk, men forventer samtidig at det offentlige 
skal holde renten under kontroll, sorge for barnehageplass og helsestell, motvirke 
ulykker og kriser og på andre måter legge forholdene til rette for det gode liv. Staten 
er ikke en trussel, men en selvfolge som ikke får virke for styrrende inn på livs ut- 
foldelsen.”27

Under 1990-talet blev dock motsättningen mellan individualism och kollekti- 
vism och de olika krav som var förbundna härmed tydligare igen, vilket tog 
sig uttryck i spänningar inom förvaltningssystemet. Socialförvaltningsrätten 
har idag i ökande utsträckning kommit att handha konfliktlösande frågor. Från 
att ha varit målrationell har den återigen blivit mer normrationell. I stället för 
en fördelning av tillväxten baserad på rättighetskriterier sker nu en prioritering 
av offentliga resurser. Den ökade internationaliseringen skapar nya konflikter, 
som antingen får lösas genom förhandlingar eller avtal eller i nationella res-

27. H P Graver, Mellorn individualisme og kollektivisme - forvaItningsretten ved inngången 
til et nytt århundre, i Lov og rett, Norsk Juridisk Tidsskrift 2000 nr 8, s 477.
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pektive internationella domstolar. Till underlaget för att lösa konflikter har nya 
kriterier fått betydelse, vilka i sig integrerar grundläggande politiska, etiska och 
internationella principer. Denna utveckling har medfört att tilltron till exper
ternas förmåga att förändra och styra samhället har starkt reducerats, liksom 
tilltron till vad staten över huvud kan göra både faktiskt och normativt. För
valtningen av den sociala tryggheten kännetecknas av omorganiseringar och 
interna verksamheter, som är till för att säkra marknads- och användaranpass- 
ningen. Detta medför motsättningar mellan individuella intressen och centrala 
lösningar. I många fall blir resultatet separata lösningar i varje enskilt fall. Den 
sociala tryggheten och förvaltningen härav har utvecklats i riktning mot att 
möta marknadens krav, brukarkrav och krav på avvägningar mellan kollektiva 
mål och individuella intressen.28 Kampen mellan å ena sidan solidarisk kollek- 
tivism och å andra sidan individualism torde komma att känneteckna även den 
närmaste framtiden. För att ’’klara av” denna kamp krävs en bredare intresse- 
och värdebaserad dialog i rätten, om rätten och av rätten utifrån externa mått
stockar hämtade från exempelvis etiken och ekonomin.29

28. H P Graver, Mellorn individualisme og kollektivisme - forvaltningsretten ved inngången 
til et nytt århundre, i Lov og rett, Norsk Juridisk Tidsskrift 2000 nr 8, s 482.

29. H P Graver, Mellorn individualisme og kollektivisme - forvaltningsretten ved inngången 
til et nytt århundre, i Lov og rett, Norsk Juridisk Tidsskrift 2000 nr 8, s 478-480.

30. J Dahlberg-Larsen, Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 118.
31. Sej Dahlberg-Larsen, Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 129.

Den rättsliga utvecklingen på det sociala trygghetsområdet inkluderande 
förvaltningen härav under perioden 1950-2000 leder till följande slutsatser. 
Utvecklingen är inte (enbart) resultatet av blinda krafters oemotståndliga spel 
utan den är en följd av vad människor eller grupper av människor bestämmer 
sig för att göra. Det är således möjligt att ändra en utvecklingsinriktning, nå
got som de närrättsliga diskussionerna har utvisat. Utvecklingen är inte heller 
linjär utan den rör sig fram och tillbaka i ibland invecklade processer och be
stäms inte av en faktor eller grupp av faktorer utan av ett flertal sammansatta 
och ofta komplicerade orsakskedjor.30

Under 1990-talet blev de konfliktfyllda förloppen allt vanligare och oförut
sedda verkningar av vad staten tidigare fattat beslut om spelade en betydande 
roll för den samlade utvecklingen även om man sökt och fortsatt försöker und
vika dylika oförutsedda verkningar. Stabila och osäkra faser har växlat under 
1990-talet och denna tendens synes bestå för den närmaste framtiden.31

1.4 Socialrätten som både centralstyrning 
och självförvaltning

De när- och principrättsliga diskussionerna i det föregående har visat att cen
tralstyrning och detaljstyrning leder till två konsekvenser. Ju mer man styr cen
tralt desto svårare blir det att koordinera olika styrningsinsatser, så att de inte
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formellt kommer att strida mot varandra eller motverka varandra i den faktis
ka tillämpningen. Vidare, ju mer staten styr via detaljerade regler om vad som 
skall företas i den ena eller andra situationen desto vanskligare blir det att 
skaffa sig en överblick över regelsystemet. Det blir mer problematiskt för den 
enskilde att utnyttja sina rättighetspositioner liksom oöverskådligheten leder 
till negativa konsekvenser för olika rättsliga aktörer i deras tillämpnings-, till
syns- och besvärshantering. Detta kan skapa otrygghet och förvirring framför 
allt för den som blir föremål för styrningen, eftersom man står inför ett stort 
system av regler som man inte kan ha överblick över eller genomskåda.32

32. J Dahlberg-Larsen, Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 5 f.
33. J Dahlberg-Larsen, Ret, styring og selvforvaltning, 1991, s 13 f.

Beroende på om denna centralstyrning är traditionell regelstyrning eller 
styrning genom ramreglering uppkommer olika problem som rör den inbygg
da motsättningen mellan demokrati och styrning å ena sidan och rättssäkerhet 
och styrning å den andra. Utfyllandet av ramarna innebär ett överlämnande av 
ett brett skön till andra. Ofta är dessa ”andra" sakkunniga på området, men 
oberoende härav strider detta mot folksuveränitetens princip. Risken för ne
gativa konsekvenser ur rättssäkerhetssynvinkel ökar generellt sett.

Under 1990-talet har en ökad självförvaltning med ovan nämnda innebörd 
förmärkts även om det varit i tämligen blygsam skala. Utifrån de slutsatser 
som jag dragit om rättsstaten och välfärdsstaten kan vissa hypoteser ställas om 
hur ett utbyggt självförvaltningssamhälle skulle kunna gestalta sig. Att själv
förvaltningen skulle innebära en avlastning för en överbyråkratiserad och 
överdimensionerad statsmakt som i ökande utsträckning har försökt lösa alla 
möjliga och omöjliga uppgifter torde vara givet, men det stora problemet är 
vad man skall sätta i stället och de motiv man har för detta val. Alla former av 
självförvaltning kan medföra problem av principiell eller praktisk natur. Lik
som centralstyrningen kan självförvaltningen medföra problem för den repre
sentativa demokratin. Vilka garantier har man att inte de mäktiga och kraft
fulla individerna och sociala gemenskaperna krossar de svagare? Att skapa dy
lika kräver en ny byråkrati av central karaktär.

Medborgarnas rättssäkerhet torde vara svår att realisera fullt ut, även om 
vi ovan kunnat notera att man försökt behålla de grundläggande rättssäker- 
hetsgarantierna vid övergången från offentligrättslig till privaträttslig verk
samhet. Upprätthållandet av likhetskravet särskilt i form av distributiv rättvisa 
förutsätter en kraftfull styrning och en dylik torde vara lättare att effektuera 
genom offentlig centralstyrning. Ju vidsträcktare självförvaltningen blir desto 
större olikheter kommer att uppstå när man träffar avgöranden baserade på 
lokala värden och inte generella direktiv.33 Social trygghet såsom ett allmänt 
intresse skulle troligen bli svårare att vinna gehör för vid en utbredd lokal 
självförvaltning, varför behov av central koordinering alltid torde föreligga på 
detta område.

Att statens möjligheter till styrning minskar vid ökad självförvaltning torde 
vara uppenbart, men detta är inte i sig liktydigt med att den starka staten fallit
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utifrån den definition som jag ovan använt mig av, dvs att de rätts- och väl
färdsstatliga principernas iakttagande har minskat i omfattning med försäm
rad social trygghet för den enskilde som följd. Att också central- och detalj
styrningen kan få negativa effekter ur exempelvis maktdelningssynvinkel har 
påtalats flera gånger i det föregående. Men självförvaltning i form av privati
sering saknar många gånger de rättssäkerhetsgarantier som kännetecknar of
fentligrättslig reglering. De blandade styrformer, som centralstyrning och 
självförvaltning utgör, varav den senare ännu inte erhållit sin definitiva ut
formning, skapar i dagsläget osäkerhet och oklarhet för den enskilde både vad 
gäller materiell och formell rättssäkerhet.
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Trots att jag ovan har pekat på att välfärdsstatens viktiga ramlagar, 1980 års 
socialtjänstlag och 1982 års hälso- och sjukvårdslag, i servicestatens hägn 
kommit att delvis förlora sin ramlagskaraktär och bli mer detaljstyrda, är det 
ändå frestande att som ett socialrättsligt kännetecken peka på just socialrät
tens ramlagskaraktär. Det centrala för mig är inte att se socialrätten som ett 
offentligrättsligt system, som både ett offentligrättsligt och ett privaträttsligt 
system eller som en nomadkultur, för att använda Martti Kairinens termino
logi, utan som en ram, inom vilken ekonomiska, politiska och moraliska vär
den rättsliggörs. Jag ser socialrätten som en sammanhängande struktur, låt 
vara löst sammanfogad, men med unika möjligheter att bygga samhällsvärden. 
Av de närrättsliga berättelserna om försörjningsbehov, försäkringsskydd och 
medicinsk vård och behandling framgår att de rättsliga strukturskillnaderna 
mellan de tre rättsområdena är tämligen stora men att också rättsliga likheter 
finns. Det beror endast på vilken generaliseringsnivå man befinner sig. Social
rättens struktur blir enhetligare på principrättsnivå för att på basrättsnivå näs
tan sammanfalla.

Utmärkande för en ramlag är att tidsaktuella influenser av politisk, rättslig 
och moralisk natur kan göra sig gällande inom lagens råmärken utan att det 
behöver ske några formella förändringar i lagens yttre struktur.1 Tidigare i det
ta arbete har detta diskuterats ur maktdelningssynvinkel. Riksdagen som ut
tryck för folksuveränitetens princip kan genom ramlagstekniken sägas gå för- 
lustig en del av sin makt, samtidigt som man kan göra gällande det motsatta, 
nämligen att de tidsaktuella influenserna på ett mycket följsamt sätt återspeg
lar vad som för tillfället är ”folkets” mening.

1. Hur pass ”öppen” ramlagen är, är givetvis avhängigt av vilka uttalanden som är gjorda i 
förarbetena.

2. Z Bauman, Modernity and Ambivalence, 1991.

Socialrätten ger uttryck för en rationaliserad solidaritet, dvs ett på förnufts
skäl grundat ömsesidigt ansvarstagande mellan staten och den enskilde (se 
nedan avsnitt 3). Den rationaliserade solidariteten utgör det centrala grundin
nehållet innanför ramarna. Detta öppnar upp för rika möjligheter till normav
vägningar, baserade på rättsliga, moraliska och politiska kriterier. Principrät
ten har visat vilka dessa kriterier kan vara. Att de kan komma på kollisions
kurs med varandra framgår av närrättsliga berättelser. De närrättsliga 
berättelserna på 1990-talet har visat en socialrättens fragmentering (se nedan), 
som rimmar illa med idén om socialrätten som en sammanhållande ramlag 
vars främsta målrationalitet är ett ömsesidigt ansvarstagande. Kaos och ambi
valens framhålles i litteraturen som centrala drag i dagens samhälle.2 Det anses
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råda ett ideologiskt kaos - en oreglerad marknad för ideologier och livsåskåd
ningar.3

3. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 105.
4. Z Bauman, Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, 1995, s 10 ff; se även Post

modern etik, 1996. Jfr Education’s challenges of the liquid modern era (stencil; seminarium på 
Handelshögskolan i Göteborg 2002-03-21).

5. J Dahlberg-Larsen, Ret, tekst 8c kontekst, 1998, s 84 f.
6. J Dahlberg-Larsen, Ret, tekst 8c kontekst, 1998.
7. Postmodernismen brukar uppfattas som ett kritiskt program av ”det moderna projektet”; 

se exempelvis J F Lyotard, Video og det postmoderne samfund, 1982 och Det postmoderne forkla- 
ret for born, 1986. Det som då avses är tankar och idéer inom filosofi, vetenskap och politik som 
går tillbaka till upplysningstidens ideal eller till de idéer som den franska revolutionen stod för; se 
J Dahlberg-Larsen, Ret, tekst 8c kontekst, 1998, s 14.

8. Z Bauman, Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, 1995, s 42; T Wilhelmsson, 
Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 107.

9. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 109.

Jag har i och för sig svårt att se att dagens samhälle skulle representera en 
tidsålder helt utan någon form av sammanhållen etik.4 Etik och rätt har disku
terats i åtskilliga sammanhang under de senaste decennierna i både Europa 
och USA.5 Globala etiska system såsom systemen med grundläggande fri- och 
rättigheter har lyfts fram som viktiga och angelägna. Den svenska socialrättens 
offentligrättsliga reglering under åren 1970-2000 har vilat på tämligen väl re
dovisade etiska strukturer.

Enligt min mening har under 1990-talet skett en påtaglig orientering mot 
etik, moral och grundläggande värden. De sociala, politiska och ekonomiska 
förhållandena under 1980-talet medförde framväxten av den postmoderna ve
tenskapssynen och bidrog till ett intresse för värden och för etiska frågeställ
ningar som tidigare inte gjort sig gällande.6 Postmodernismen kan förstås dels 
som en teori om det nu aktuella samhällets beskaffenhet, dels som ett sätt att 
bedriva vetenskap på, dels som ett sätt att uppfatta t ex politik och rätt på.7 
Postmodernisterna har i likhet med tidigare kritiska rörelser såsom den ame
rikanska och skandinaviska realismen och critical legal studies och deras eu
ropeiska paralleller hållit den grundläggande debatten om rätttens karaktär 
och funktioner vid liv och därmed förhindrat att rätten stelnat i sina former. 
Förståelsen för nya aspekter av rättsutvecklingen och berikande inverkan från 
andra vetenskaper har till dels möjliggjorts genom postmoderna strömningar.

Men måhända upplever ändå den enskilda människan i dag mer än tidigare 
avsaknaden av handlingsregler och etiska rättesnören att hålla sig till i en se
kulariserad värld. Den minskade betydelsen av en auktoritativ etisk ledning 
för människan som individ, till vilken hon eller han kan hänvisa för att rätt
färdiga sitt eget handlande, skulle kanske på sikt kunna leda till att männi
skorna själva återfick möjligheten till moraliska val och moraliskt ansvar.8 Fri
heten från etiska system genererar då ett nytt slags etik, med fokus på det per
sonliga ansvaret för moraliskt handlande. Thomas Wilhelmsson påtalar detta 
som en grund för den senmoderna ansvarsrätten.9 Men där gäller det den en
skilda människans ansvar för sitt personliga handlande. Att socialrätten ge
nom den ökade privatiseringen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården
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samt det ökade antalet privata sjuk- och pensionsförsäkringar har mycket ge
mensamt med de privaträttsliga strukturerna är uppenbart. Denna del av soci
alrätten har åtskilligt att hämta från Wilhelmssons resonemang om privaträt
ten som redskap för mikropolitik. Men kan den enskilda människans ansvar 
för sitt personliga handlande översättas till socialrättens offentligrättsliga age
rande? Jag menar att så låter sig göra, därför att skillnaden mellan ”egenmo
ralen” och ”den allmänna moralen” inte är så stor som ibland görs gällande. 
Genom den ”nya” synen på moralen får den enskilde nya valmöjligheter. Den 
”nya” moralsynen skapar frihet, en frihet som kräver ansvar. Men all moral, 
för att fungera som moral, måste finnas i sociala sammanhang. Moralen måste 
delas med andra.10 Det innebär att moralen kräver ett ömsesidigt ansvarsta
gande.

10. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 109 f.
11. N Luhmann, The Privatization of Religion and Morality, i Heelas - Lash - Morris: Detra- 

ditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity, 1996, s 76.
12. T Wilhelmsson uttrycker farhågor för att grundrättstänkandet i Finland kan ses som juris

ternas försök att lägga beslag på hela samhällspolitiken, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 119.
13. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 116.

Moralen är således solidarisk till sin natur. Individuell moral är eller blir 
alltid kopplad till kollektiv moral. Det personliga moraliska ansvaret kopplas 
till den pragmatiskt-kontextuella bedömningen genom moralisk kommunika
tion såsom exempelvis vid det rättsliga beslutsfattandet.11

Att jag nu väljer att se socialrätten såsom en ramlag påvisar följande. Som 
framhållits åtskilliga gånger har en ramlag en löst sammanhållen rättsstruk- 
tur, sammanhållen av viss rättslig normering. Det åvilar de rättstillämpande 
organen att fylla vad som skall vara innanför ramen med innehåll utifrån de 
mål som präglar rätten i fråga. Rätten fungerar som medel att nå målen. Den 
rationaliserade solidariteten är sålunda rättsmedlet. Den rättsligt pragmatis
ka kontexten, vare sig den rör försörjningsbehov, försäkringsskydd eller 
medicinsk vård och behandling, handlar på ett eller annat sätt om solidaritet, 
om ett gemensamt ansvarstagande. De mål som skall realiseras i och med det 
rättsliga beslutsfattandet kan ses som uttryck för en moraldiskurs, som också 
har med solidaritet att göra. Egentligen hör de moraliska frågorna hemma i 
den politiska diskursen, men de hamnar ofta i den rättsliga diskursen. Princi
perna i principrätten öppnar upp för en moralisk kommunikativ process. 
Detta gäller särskilt de materiella välfärdsstatsprinciperna.12 Rätten blir ett 
medium att kommunicera solidariteten. Den moraliska kommunikationen 
mellan den behövande, den försäkrade och den vårdsökande å ena sidan och 
beslutsfattaren, dvs socialnämnden, försäkringskassan, vårdgivaren och dom
stolen, kan eller snarare bör i vissa lägen vara viktigare än det konkreta avgö
randet.

”1 rättegångar där man kan anknyta argumenteringen mer till rättens allmänna lä
ror än till noggranna legislativa regleringar är det lättare att öppna breda fält för 
den moraliska kommunikationen.”13
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Att den moraliska diskursen kommit att i hög grad förläggas till den rättsliga 
diskursen innebär att lagstiftaren öppet och medvetet har tilldelat domsto
larna

”rollen som moraliska antenner, som skall suga in i rätten de moraluppfattningar 
som vid envar tid råder i samhället”.14

14. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 116.
15. Se exempelvis B Wennström, Rättens kulturgräns, 2001 och J Dahlberg-Larsen, The 

Legal Profession in a Changing World, i Wilhelmsson - Harri, From Dissonance to Sense. Welfare 
State Expectations, Privatisation and Private Law, 1999.

16. J Dahlberg-Larsen, The Legal Profession in a Changing World, i Wilhelmsson - Harri, 
From Dissonance to Sense. Welfare State Expectations, Privatisation and Private Law, 1999, s 99- 
114.

17. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 123.
18. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 123.
19. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 123. Ang rekonstruktion av juristidenti- 

teten, se H Glavå och U Petrusson, Illusionen om rätten! - juristprofessionen och ansvaret för 
rättskonstruktionerna, i Erkjennelse og Engasjement. Minnesseminar for David Roland Doublet 
(1954-2000), 2002, s 144 ff, särskilt s 148.

Den förvaltningsrättsliga domstolsprocessen inträder visserligen först sedan en 
socialnämnd eller försäkringskassa fattat ett beslut. Först om detta beslut 
överklagas, hamnar det hos förvaltningsdomstol. Både lekmännen och domar
na lämnas ensamma att hantera moraliska frågor i praktiska situationer.

Flera rättsvetare har under de senaste åren diskuterat den rättsliga besluts
fattarens roll, juristrollen, och talat om denna som en ny roll, innefattande en 
rad olika dimensioner.15 Juristen måste välja mellan olika värden och olika 
roller p g a samhällets pluralism. Hon eller han kan då kombinera roller, så
som den klassiska juristens respekt för individen, dvs rättsstatens jurist, jurist
rollens strävan att förverkliga sociala målsättningar, dvs välfärdsstatens jurist, 
och den ”nya” juristrollens önskan att basera juristens aktivitet på det verkliga 
livet av i dag och dess många aspekter, dvs den postmoderna juristen.16 Den 
nya juristrollen kopplas ofta samman med empati. Stora möjligheter till ett 
empatiskt förhållningssätt finns vid ramlagstillämpning. Den empatiska 
domaren får möjlighet att skapa solidarisk rätt genom att ta hänsyn till svaga 
och utsatta gruppers särskilda behov.17 Legalitetsprincipen måste dock alltid 
iakttagas, eftersom ”lagens kalla bokstav skyddar ofta de svaga grupperna 
bättre än en emotionell domare”.18 Att tillerkänna empati betydelse är dock 
av vikt för att iaktta en solidarisk rättslig strategi, som innebär att man (som 
domare eller rättsvetare) strävar efter att bygga ”goda berättelser om rätten 
och dess möjligheter”.19 Denna ”nya” moral och denna ”nya” juristroll hör 
hemma i den ”nya" socialrätt, som kännetecknar 1990-talet och framåt. Den 
rättsliga diskursen har jag kallat servicestatlig såsom varande det nya i förhål
landet till tidigare decenniers rättsstatlighet och välfärdsstatlighet. Men 
rättsstatliga och välfärdsstatliga element ingåräven i 1990-talets rättsliga dis
kurs, vilket visar socialrättens fragmentering. 1 fragmenteringen ligger att det 
är en gränsöverskridande socialrätt. De gränser som överskrids är de mellan 
förvaltning och rättsskipning å ena sidan och rättsskapande å andra sidan,
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mellan rätten å ena sidan och moralen å andra sidan samt mellan offentlig rätt 
å ena sidan och privat rätt å andra sidan.20

20. Denna utveckling har behandlats av ett flertal författare, såsom T Wilhelmsson redan
1987 i Social civilrätt. Om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror och i Per
spectives on Critical Contract Law, 1993 samt H P Graver, Sosiale rettigheter i gjeldsforhold. 
Handbok i gjeldsrådgivning, 1990. Se även A Giddens, Tredje vägen. Om förnyelsen av socialde
mokratin, 1999, s 109. Det finns också de som ställt sig skeptiska till en social civilrätt, se 
C Sandgren, En social avtalsrätt, del 1 och 2, i JT 1992/93 nr 3, s 456-486 och 643-668, 
J Tolonen, Administration, makt och information, i K Tuori (red), Rättsdogmatikens alternativ,
1988 och N Luhmann, The Self-Reproduction of Law and its Limits, i G Teubner (ed), Dilemmas 
of Law in the Welfare state, 1986, s 121 ff.

21. M Castells, Informationsåldern - ekonomi, samhälle och kultur, Band I, Nätverkssamhäl- 
lets framväxt, 2 uppl, 2000, s 526 f: "Den nya sociala ordningen, nätverkssamhället, framstår 
alltmer för de flesta som en metasocial oordning - det vill säga som en automatiserad, slumpmäs
sig sekvens av händelser som är härledda från marknadernas, teknikens, den geopolitiska ordning
ens eller den biologiska bestämmelsens okontrollerbara logik.” - ”Vi är nu på väg in i ett nytt 
stadium där kulturen refererar till kulturen, där den har övervunnit naturen ända dithän att denna 
artificiellt återupplivas (i "reservat”) som en kulturell form.” - ”Det är början till en ny existens 
och faktiskt inledningen till en ny tidsålder, informationsåldern, som kännetecknas av kulturens 
autonomi i förhållande till de materiella grundvalarna för vår existens. Det är dock inte nödvän
digtvis en munter stund, ty äntligen ensamma i vår människovärld måste vi se oss själva i den his
toriska verklighetens spegel. Och det är inte säkert att vi gillar den synen.”

22. Sej Dahlberg-Larsen, Lovene og livet, 1994.

Fragmenteringen kan i förstone ses som oförenlig med ramlagsidén. De i 
förhållande till rätts- och välfärdsstaten motstridiga komponenter som ingår i 
servicestaten talar mot denna idé. Samtidigt menar jag att den rationaliserade 
solidariteten baserad på olika former av rättvisa är den bärande grundstruktur 
i socialrätten, vilken kan åskådliggöras med ramlagkonstruktionen. Inom den 
rationaliserade solidaritetens ramar är dock rätten mycket fragmenterad. Den 
tidigare mer påtagliga homogeniteten i socialrätten har efterträtts av dennas 
fragmentering. Detta skapar en spänning på både gott och ont i socialrätten 
och öppnar upp för en utveckling som kan gå i vilken riktning som helst. Kom
mer den försvagning av de rättsstatliga och välfärdsstatliga principerna som 
inträdde i slutet av 1980-talet att förstärkas igen i och med 2002 års social
tjänstlagstiftning? Kommer den kolossala ökningen av antalet sjukskrivna, 
speciellt långtidssjukskrivna, att leda till en förändrad syn på offentliga försäk
ringar? Hur kommer den rättsliga hanteringen av den arbetslivsinriktade reha
biliteringen att gestalta sig? Hur skall krisen inom hälso- och sjukvården över
vinnas och hur skall hälso- och sjukvårdsköerna fås att försvinna?

De strömningar i tiden som kontextuellt ”omgärdar” den nya socialrätten 
präglas inte längre av tidigare decenniers framtidstro vetenskapligt baserad på 
produktionsutveckling för att uppnå välfärd.21 Man har också delvis i teori 
och praxis frångått uppfattningen att man kan styra samhällsutvecklingen 
med hjälp av rättsregler.22 Produktionssamhället är ersatt av risksamhället och 
styrningen av detta låter sig inte genomföras på samma sätt som styrningen av 
det förra.

Men samtidigt finns det i dagens samhälle tendenser i motsatt riktning, 
nämligen att samhällsstyrningen skall bli ännu mer effektiv och regelstyrd. 
Som framhållits ovan har under 1990-talet strävan efter standardisering och
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likriktning varit iögonfallande. Detta ligger inte i linje med den postmoderna 
tankeramen.

”Så derfor er nutidens samfund nok mere modsætningsfuldt, end man kunne forle- 
des til at tro ud fra opfattelsen af det som postmodernistisk.”23 24

23. J Dahlberg-Larsen, Ret, tekst & kontekst, 1998, s 77.
24. J Dahlberg-Larsen, Hvad binder et samfund sammen? Om synen på sammenhæng og 

konflikt i samfundet fra Adam Smith til postmodernisme, Appendix i Ret, tekst & kontekst, 1998, 
s 112.

25. T Wilhelmsson, Senmodern ansvarsrätt, 2001, s 23.
26. RM Unger, Legal Analysis and Institutional Imagination, Modern Law Review 1996, 

s 1 ff.

Motsägelsefullheten eller fragmenteringen kan också uttryckas så att rätten 
måste förstås som ett uttryck för flera olika former av rationalitet. Om nu den 
rationaliserade solidariteten får ses som ett uttryck för ramlagsstrukturen är 
de andra rationalitetsformerna uttryck för fragmenteringen. Detta beror b! a 
på att rätten utgörs av "avlagringar” från tidigare perioders rätt. Den bygger 
följaktligen på värden som tidigare varit dominerande. Vissa delar av rätten 
kommer uppifrån, från nationella eller internationella källor, medan andra 
uppstår ute i själva samhället som folks egna svar på hur problemen skall lö- 

24 sas.
Även om man söker harmonisera och systematisera socialrätten så långt det 

är möjligt samtidigt som man strävar efter att bevara kopplingen till den fak
tiskt existerande rätten, är denna en spegel av det omgivande samhället, varför 
socialrättens fragmentering är en naturlig följd av samhällets fragmentering. 
För att socialrätten skall bli mer enhetlig, krävs en rad förändringar i det om
givande samhället som går i denna riktning. 1 dagsläget finns inga tydliga teck
en på detta.

Den ”nya” socialrätten har gemensamma kännetecken med de samhällsvet
enskapliga ”samtidsdiagnoser”, till vilka rättsvetenskapliga författare kan 
hänvisa utan att göra gällande att det alltid är fråga om empirisk kunskap utan 
om ett indicium att de ifrågavarande utvecklingsdragen ”ligger i luften”.25 
Dessa diagnoser kan ses som ett slags vetenskapens inlägg i samhällsdebatten 
byggande på samhälleliga erfarenheter. Jag å min sida har byggt mina diagnos
er på rättsliga erfarenheter, hämtade från den del av rättsvetenskapen som 
konventionellt betecknas socialrätt. Denna rätt har givit underlag för många 
små samhälleliga berättelser. Som framgått har rätten en stor potential för det
ta.26

Sålunda kan socialrätten, belyst utifrån olika generaliseringskategorier, ge 
material till en rättslig diskurs men även i viss mån till en moralisk diskurs och 
till en samhällelig politisk diskurs. De berättelser som min socialrättsliga resa 
har givit upphov till har följaktligen fått tjäna flera syften.
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1. Ang social konstruktivistiskt medvetandegörande, se M Glavå - U Petrusson, Illusionen om 
rätten! - juristprofessionen och ansvaret för rättskonstruktionerna, i Erkjennelse og Engasjement. 
Minnesseminar for David Roland Doublet (1954-2000), 2002, s 109 ff.

2. Se H Hydén, Normvetenskap, 2002, s 252; se även A Christensen, Skydd för etablerad 
position - ett normativt grundmönster, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1996 nr 4.

Som läsaren vid det här laget är väl förtrogen med har jag i denna bok ägnat 
mig åt observation och analyser av det rättsliga handhavandet av social trygg
het under det senaste halvseklet. Observationerna och analyserna har gällt för
fluten tid och i någon mån den innevarande tiden. Jag har däremot inte ägnat 
mig åt framtidsprognoser och skall inte heller göra detta i dessa avslutande 
rader, även om jag i det följande kommer att peka på ett par tendenser som 
jag tror kommer att känneteckna den framtida socialrätten eller som jag me
nar bör känneteckna denna. Det är ett försök att ge en dynamisk framåtblic
kande dimension åt min framställning om det socialrättsliga strukturbygge 
som ägt rum under det senaste halvseklet. I ett längre perspektiv och med facit 
i hand kan rättsreglerna i viss utsträckning användas som indikatorer på sam
hällsutvecklingen.2

Jag har gjort gällande att den starka staten fallit och pekat på vissa karak
teristika vad gäller dagens sociala projekt. Det socialrättsliga äventyr som bör
jade på allvar 1950 har femtio år senare mer eller mindre upphört och den en- 
treprenöriella glöd som kännetecknade staten har falnat betydligt. Det struk
turbygge som uppfördes på 1950- och 60-talen har tjänstgjort och tjänstgjort 
väl under 1970- och 80-talen för att under 1990-talet delvis vittra sönder. Det 
sociala projektet från mitten av 1900-talet har fått en påtagligt förändrad in
riktning. Det var när det pågick i full skala en fantastisk verksamhet, en social 
”revolution”. Nu är staten inte längre entreprenör utan förvaltare. Enligt min 
mening är en rekonstruktion av det sociala projektet nödvändig. Skälen är som 
tidigare framkommit demografiska, politiska, ekonomiska, rättsliga och sist 
men inte minst etiska. Den fråga jag avslutningsvis vill ställa är därför vilka 
kriterier som, med ledning av den utveckling som det sociala projektet genom
gått under de gångna femtio åren, torde vara centrala för att kunna göra detta. 
Vad behövs för att återskapa den entreprenöriella staten, en stat som inte en
bart förvaltar utan skapar, startar upp nya projekt och är öppen för nya be
hov, krav och möjligheter?

För att revitalisera socialrätten krävs att vissa grundläggande faktorer är 
uppfyllda såsom tillit inte enbart till ekonomisk tillväxt utan till solidaritetens 
skapande kraft, kollektiv delaktighet, något så när stabila strukturer, men ock
så en rad mer konkreta omständigheter såsom exempelvis förmåga att förklara
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varför social trygghet behövs och att i tillämpningen verka för att de individu
ella rättigheterna inte blir alltför individuella i betydelsen självklart kravinrik- 
tade. Dessa faktorer är nära förbundna med varandra. Samtliga har sin bas i 
en gemensam värdegrund. Denna bildar underlag för innehållet i solidaritets- 
begreppet, i gemenskaps-, kollektivitets- och delaktighetsbegreppen liksom i 
individualitetsbegreppet. En gemensam värdegrund skapar också stabilitet lik
som medvetenhet om den djupare innebörden av ett kollektivt socialt trygg- 
hetsprojekt.

I det entreprenöriella projektets karaktär ligger först och främst själva idé- 
givandet som resulterar i en process av skapande. Men även tillväxt och 
blomstringstid hör till projektet. Denna senare fas blev på det sociala området 
under det gångna halvseklet märkvärdigt kort och skapade mycket tidigt ett 
dualistiskt förhållningssätt hos medborgarna visavi staten beroende på att vär
desamstämmigheten uttunnades, solidariteten försvagades, delaktigheten ute
blev och individualismen bredde ut sig på kollektivitetens bekostnad. Denna 
utveckling berodde givetvis också på demografiska förändringar, ekonomiska 
tillväxtförändringar, som ledde till politisk oro, vilken i sin tur satte sina av
tryck i rätten. Men enligt min mening är den främsta förklaringen till kracke- 
lerandet av det entreprenöriella projektet dock försvagningen av det gemen
samma värdesystem som tidigare de flesta omfattade och som gjorde merpar
ten delaktig.

Om man nu skulle tänka sig att gjuta glöd i detta igen, är det följaktligen 
värdesamstämmigheten och delaktigheten som är de centrala faktorerna när 
man skall hantera mänskliga behov och sociala risker. Vi har åtskilliga gång
er i det föregående haft anledning att diskutera risksamhället och behovs
samhället. Att sociala behov och risker även fortsättningsvis bör täckas in av 
ett offentligt skyddsnät är den uppfattning som jag företräder. Det ovan om
talade dualistiska förhållningssättet från mångas sida till det sociala trygg
hetssystemet bör inte dölja den stora potential som fortfarande finns i detta 
system.

Av de rättsområden som ovan har diskuterats är det främst social
försäkringsrätten som setts som statens svar på riskerna i samhället. Social
försäkringarna är kollektiva försäkringar, vars universalité! är ett av deras vik
tigaste kännetecken. Ett annat är att de är baserade på kalkylerbara risker. 
Försäkringssamhällsteoretiker har sett kalkylerbarheten och kollektiviteten 
som uttryck för solidaritet. François Ewald uppfattar socialförsäkringen som 
uttryck för samhällsfördraget. Han gör gällande att där framträder den mod
erna statens, välfärdsstatens, egentliga kärna.3 Jag menar att detta är lika sig
nifikativt för den postmoderna staten. För att kunna kalkylera en risk krävs 
att man kan utgå från en befolkningspopulation. Populationen utgör det 
kollektiv som man utgår från i kalkylerna. Kalkylerbarheten kräver kollektiv- 
itet. De båda begreppen konstituerar solidariteten. Socialförsäkringen åter-

3. F Ewald, Die Versicherungsgesellschaft, Kritische Justiz, 1989, s 385-393.
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speglar moraliska överväganden, utmärkande för ett samhälle som av för- 
nuftsmässiga skäl baserar sin trygghetsstyrning på solidaritet och rättvisa.4

4. T Wilhelmsson diskuterar kalkylerbarheten och kollektiviteten såsom dessa avspeglar sig 
mer allmänt i privaträtten. Hans resonemang bygger också på Ewalds; se Senmodern ansvarsrätt, 
2001, s 85 ff.

5. Samhället kan ses som den legitima ordning, genom vilken individerna reglerar sitt med
lemskap i sociala gemenskaper för att därigenom säkra en samarbetsinriktad solidaritet; se 
J Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol I, 1987, s 118, 138.

Samstämmigheten om ett solidariskt förhållningssätt hos dem som hade 
makten under 1950-80-talen var mycket stark. Man var överens om vilka vär
den som skulle råda. Dekonstruerar man rätts- och välfärdsstatens solidaritet 
möter man en faktiskt verkande realitet som tar sig uttryck i praktisk indivi
duell handling. Men solidaritetsbegreppet har inte enbart ett faktiskt innehåll 
utan även en normativ, retorisk och kvalitativ innebörd. I servicestaten har an
dra människor makten och de har delvis andra värden. Retoriken motsvarar 
inte alla gånger det faktiska innehållet. Ibland yttrar sig det i att man inte har 
samma ansvar för det som redan existerar som för det som man är med och 
själv skapar. Jag menar dock att det delvis är orationellt att handla utifrån ett 
sådant synsätt. Man måste bygga vidare på de positiva komponenterna i det 
senaste halvseklets sociala projekt. Det är fortfarande mest rationellt både för 
staten och för medborgarna att handla solidariskt.

Det är mer ändamålsenligt för båda parter att på formaliserad väg bygga 
upp ett försäkringsskydd för olika risker än att låta bli. En stat kan inte fung
era om dess medborgare inte kan skydda sig mot dylika riskers realiserande. 
Staten är ju dess medborgare och om dessa inte får ett rimligt skydd i olika 
risksituationer fungerar inte staten. Solidariteten är praktiskt ändamålsenlig, 
dvs rationell. Sammanfattningsvis är sålunda den rationaliserade solidariteten 
en av de allra viktigaste momenten i det sociala projektet.

Det är även berättigat att tala om en rationaliserad solidaritet på social
hjälps- och hälso- och sjukvårdsområdena. Det kan konstateras, att på dessa 
områden är det fråga om individuell rättvisa som grund för förmånerna i frå
ga. Socialförsäkringarnas speciella solidaritetsbegrepp baserat på kalkylerbar- 
het och kollektivitet kan av förklarliga skäl aldrig återfinnas på individuella 
rättviseområden. Försörjningsbehov och behov av medicinsk vård och be
handling har i Sverige aldrig uppfattats som sociala risker. Teoretiskt sett skul
le även dessa kunna utformas som försäkringsrisker baserade på sannolikhets
kalkyler av hur många i en viss population som skulle komma att få ett ersätt- 
ningsbart försörjningsbehov eller ett visst medicinskt vård- och behandlings- 
behov. Men man har inte använt sig av risksamhällets diskurs i svensk lagstift
ning när det gäller försörjningsbehov och behandlingsbehov.

I Sverige har man alltid uppfattat dessa förmåner som behovsrelaterade. 
Bakgrunden till att det allmänna går in och bistår en person som har ett 
försörjningsbehov eller ett medicinskt behov är rationaliserad solidaritet i den 
meningen att solidaritet står för gemensam ansvarighet.5 I en offentligrättslig 
reglering om försörjningsbehov och medicinsk vård och behandling förbinder
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sig det allmänna (staten genom rättslig normering, tillsyn och finansiering, pri
märkommunerna genom handhavande och finansiering samt landstingen ge
nom handhavande och finansiering) att tillsammans med den enskilde ansvara 
för behovens tillgodoseende. Solidaritet uttrycker en gemensam ansvarighet, 
en sammanhållning. Inte endast försäkringssamhället utan även behovssam
hället kan sägas ge uttryck för en idé om ett samhällsfördrag. Kollektivet är 
solidariskt med den enskilde och ser sig som gemensamt förbunden med henne 
eller honom i de uppkomna situationerna. Men detta kräver i sin tur att den 
enskilde upplever sig som solidarisk med kollektivet.

Båda måste vara delaktiga i de praktiska handlingar, som bygger på en öm
sesidig solidaritet i faktisk bemärkelse. Solidariteten är liktydig med ett bro
derskap eller systerskap, som innebär att människor hjälper varandra utan att 
man ser eller uppfattar att man hjälper. Med en sådan inställning hos kollek
tivet och (därmed också) hos de enskilda individerna följer tillit, en tillit som i 
första hand är baserad på människors förtroende för varandra och först i an
dra hand på sådana faktorer som ekonomisk tillväxt. Tilliten skapar också be
redvillighet att bli delaktig, att visa solidaritet. Den kollektiva delaktigheten å 
sin sida skapar förutsättningar för stabila strukturer, något som behövs för att 
rekonstruera det sociala projektet. Ett återskapande av den rationaliserade so
lidariteten torde sålunda vara grunden för ett socialt strukturbygge, där entre
prenörsandan åter vaknar till liv.
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