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Abstract 
 
Title: Social services department’s modern centaurs – about social worker's dual role in 
cases of suspected crimes contribution 
 
Authors: Branislav Ros; Carl-Johan Martinsson 
 
Tutor: Lena Palvén 
 
Examiner: Elizabeth Martinell Barfoed 
 
 
The purpose of this study was to examine how social workers, in the social services 
department of economical aid, experience their dual role as helper and controller when they 
suspect their clients of social assistance fraud. To examine this we used a qualitative method 
in the form of an act study, consisting of 26 social assistance cases where the suspected 
contribution crime has occurred and interviews with 5 social workers who have been 
administrators in the majority of these social assistance cases. The essay’s theoretical frames 
of reference are particularly Hasenfeld's (1983) theory of human services organizations and 
Lipsky’s (1980) theory of street-level bureaucracies, but accompanied by Johansson's (1998) 
further development of Lipsky’s theory. The essay also has a section where previous research 
is presented. The results have been interpreted with the help of a number of theoretical core 
terms and then reconnected to the previous research. The act study and the interviews showed 
that social workers felt their professional role as either the conflict between two separate roles 
or as a conflict between two sides of the same role. The results showed also the conflict 
experienced by social workers as particularly difficult in cases where suspicions of social 
assistance fraud occurred. The results also showed that the majority of social workers 
requested that the two roles (the two sides of a social worker role) would be separated in a 
way that you either work only with the help or only with the control. 
 
 
Keywords: social workers, social assistance fraud, human services organizations, street-
level bureaucracies, dual role, discretion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Innehållsförteckning 
Förord ........................................................................................................................................................................... 4 
1. INLEDNING ..................................................................................................... 5 
1.1 Problemformulering .............................................................................................................................................. 5 
1.2 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................................... 6 
1.2.1 Syfte ..................................................................................................................................................................... 6  
1.2.2 Frågeställningar ................................................................................................................................................. 6 
1.3 Centrala begrepp .................................................................................................................................................... 7  
 
2. BAKGRUND .................................................................................................... 7 
2.1 Allmosor, skyldigheter och rättigheter.................................................................................................................. 7 
2.2 Socialtjänstlagen .................................................................................................................................................... 8   
2.3 Bidragsbrottslagen ............................................................................................................................................... 10  
 
3. TIDIGARE FORSKNING .............................................................................. 11 
3.1 Rummet, mötet och ritualerna ............................................................................................................................. 11  
3.2 Med vilken måttstock? ........................................................................................................................................ 13  
3.3 Kontroll eller handlingsfrihet .............................................................................................................................. 14  
3.4 Utrymme för variation ......................................................................................................................................... 15 
3.5 I det sociala medborgarskapets skugga ............................................................................................................... 15   
 
4. TEORETISKA REFERENSRAMAR ............................................................ 16 
4.1 Teori om människobehandlande organisationer ................................................................................................. 17   
4.2 Teori om gräsrotsbyråkrater ................................................................................................................................ 19   
 
5. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN.................................................... 21  
5.1 Två författare på en uppsats ................................................................................................................................ 22 
5.2 En kvalitativ ingång ............................................................................................................................................. 22 
5.3 Deduktivt förhållningssätt ................................................................................................................................... 22  
5.4 Intervju ................................................................................................................................................................. 24 
5.5 Genomförandet av intervjuerna ........................................................................................................................... 25 
5.6 Transkribering och kodning ................................................................................................................................ 26 
5.7 Dokumentanalys .................................................................................................................................................. 26 
5.8 Aktstudien ............................................................................................................................................................ 27  
5.9 Etiska överväganden ............................................................................................................................................ 28 
5.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ....................................................................................................... 31 
5.11 Urval och begränsningar ................................................................................................................................... 33  
 
6. ANALYS ......................................................................................................... 34 
6.1 Aktanalys ............................................................................................................................................................. 34  
6.1.1 Från individ till ”ärendeblad” ......................................................................................................................... 34  
6.2 Den dubbla rollen i misstänkta bidragsbrottsärenden ......................................................................................... 39  
6.2.1 Organisationens representant, klienternas ombud eller både och? ............................................................... 39  
6.2.2 Den slumpmässiga- och situationsanpassade kontrollen ................................................................................ 41  
6.2.3 Hjälpens tre ansikten ........................................................................................................................................ 41 
6.2.4 Hjälper mer än stjälper .................................................................................................................................... 42  
6.2.5 Fyra kategorier ................................................................................................................................................. 44  
6.3 Socialsekreterarens dilemma då klienten misstänks för bidragsbrott ................................................................ 46  
6.3.1 Ett möte på socialsekreterarens villkor ........................................................................................................... 46  
6.3.2 Föreläsning med förhinder ............................................................................................................................... 48 
6.3.3 Socialsekreterarnas kontroll riskerar att kränka klienten ............................................................................... 50 
6.4 Socialbidragsbrottens påverkan på socialsekreterarna ....................................................................................... 51  
6.4.1 Vägvisare där förtroende är  viktigt ................................................................................................................ 51 



3 
 

6.4.2 Besvikelse då klienter försöker begå bidragsbrott .......................................................................................... 52  
6.4.3 Omedveten kontroll .......................................................................................................................................... 53  
6.4.4 Socialsekreterarens nya roll............................................................................................................................. 55 
 
7. SLUTDISKUSSION ....................................................................................... 58  
 
8. LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................... 62   
 
9. BILAGOR ....................................................................................................... 65  
9.1 Bilaga 1 ................................................................................................................................................................ 65  
9.2 Bilaga 2 ................................................................................................................................................................ 67  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de socialsekreterare som har ställt upp på intervju. Ett stort tack 
för den tid och hjälp ni har gett oss, utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Minst 
lika stort tack till socialförvaltningens förvaltningschef som skapat grundförutsättningar för 
genomförandet av denna studie och visat stort intresse för den. Tack! 
 
Sedan vill vi framföra vår tacksamhet till vår handledare Lena Palvén för hennes råd och 
många intressanta idéer. Tack Lena! 
 
Ett stort tack vill vi rikta till våra två pilotintervjupersoner för att ni tog er tid att kommentera 
vår intervjuguide och komma med intressanta förslag till förbättring. Tack! 
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universitetslektor vid Socialhögskolan i Lund, för den fantastiska föreläsningen om 
människobehandlande organisationer och litteraturtips. Tack Håkan och Claes!  
 
Branislav och Carl-Johan   Lund, november 2010  
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1. INLEDNING 
1.1 Problemformulering  
Bidragsbrott har under senare år fått alltmer uppmärksamhet såväl i massmedia som i 

lagstiftning och det sociala arbetets praktik.  Par åtalas för bidragsbrott (Norrköping Nyheter, 

100923); 50-åring åtalad för bidragsbrott i Umeå (Fria Nyheter, 091104); Åtalad förnekar 

bidragsbrott (Skånskan.se, 100919) Blev sambo - åtalas för bidragsbrott (Västerbottens-

Kuriren, 101110); Få åtalas för bidragsbrott - men fler polisanmäls (Mittnytt, 100115) är 

titlar på bara några av många tidningsartiklar om socialbidragsbidragsbrott som vi har kunnat 

läsa i den svenska pressen under den senaste tiden. Även på de flesta kommunernas officiella 

hemsidor har man på sistone kunnat hitta information om de s.k. FUT (felaktiga 

utbetalningar)-utredningar som syftar till att identifiera och komma till rätta med felaktiga 

utbetalningar av socialbidrag. Ett antal socialförvaltningar runt om i landet har till och med 

förstärkt sina enheter för socialbidrag med en eller några särskilda utredare vars uppgift är att 

ansvara för den interna kontrollen av både handläggning och utbetalning av socialbidrag. 

Införandet av bidragsbrottslagen 1 augusti 2007 kan antas lett till en förändrad syn på 

socialbidragsbrott från samhällets sida vilket i sin tur förmodligen inneburit att fler fall av 

misstänkt socialbidragsbrott upptäcks och polisanmäls jämfört med tidigare. 

 

Socialbidraget är sett till sin omfattning tveklöst störst inom individ- och familjeomsorg och 

är ett av de mest betydelsefulla områdena för socialt arbete (Bergmark, 2000a; Puide, 2000). 

Det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med socialtjänsten är behov av 

ekonomisk hjälp (Bergmark, 2000a). Jämfört med antalet hjälpsökande som kommer i kontakt 

med de andra områdena inom individ- och familjeomsorg (t.ex. barn, unga eller missbrukare) 

är antalet socialbidragstagare tio till tjugo gånger fler (Puide, 2000). Socialbidraget är den 

kostnadsmässigt största biståndsinsatsen då hälften av individ- och familjeomsorgens totala 

kostnader gäller socialbidrag (Bergmark, 2000a; Puide, 2000). Det är därför inte konstigt att 

så många socionomer arbetar med socialbidragshandläggning (jmf Bergmark, 2000a; Puide, 

2000) vilket med stor sannolikhet innebär att de i det dagliga arbetet ofta stöter på 

problematiken kring bidragsbrott.  

 

Under praktikterminen på en socialförvaltning där man arbetar med socialbidrag har den ena 

författaren av uppsatsen upplevt svårigheterna i misstänkta socialbidragsbrottsärenden som 

socialsekreterare ställs inför. Där insåg han hur socialbidragsarbetet är komplext och 
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mångfacetterat och att det sträcker sig längre än erfarenheterna av ens egen hushållsekonomi 

(jmf Puide, 2000). Det som upplevdes som särskilt spänningsfyllt och svårhanterligt var 

socialbidragsärenden där klienter misstänks ha begått bidragsbrott. Märkbart var också att 

socialsekreterarna hade vissa svårigheter med att hantera sådana typer av 

socialbidragsärenden då de förväntades vara både hjälpare och kontrollanter i ett och samma 

ärende, samtidigt som det inte fanns tillräckligt utarbetade riktlinjer för hantering av sådana 

socialbidragsärenden från organisationens sida. Problematiken väckte också stort intresse hos  

uppsatsens andre författare. 

 

I den föreliggande uppsatsen avser vi därför att belysa hur fem socialsekreterare vid den 

ovannämnda socialförvaltningen upplever sin komplexa gräsrotsbyråkratiska roll som de 

ställs inför i misstänkta socialbidragsbrottsärenden. Detta ämnar vi göra genom att genomföra 

en aktstudie av sammanlagt 26 misstänkta socialbidragsbrottsärenden samt intervjua fem 

socialsekreterare, som handlagt majoriteten av dessa ärenden. Det insamlade empiriska 

materialet kommer vi sedan att analysera med hjälp av en enhetlig och sammanhållen 

begreppsapparat som tar sin utgångspunkt i Hasenfelds (1983) teori om människobehandlande 

organisationer, Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater samt Johanssons (1997) 

vidareutveckling av Lipskys (1980) teori. I vår studie vill vi undersöka komplexiteten i 

processen under inledningsfasen då den potentiella klienten förvandlas till klient, dvs. får sin 

byråkratiska identitet (jmf Johansson, 1997). Vi avser också att studera dilemmat som 

socialsekreteraren upplever i misstänkta socialbidragsbrottsärenden då denne ska tillrättavisa, 

uppfostra, kontrollera och hjälpa på samma gång (jmf Hasenfeld, 1983; jmf Lipsky, 1980). 

 

1.2. Syfte och frågeställningar  

 
1.2.1 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur socialsekreterare upplever den dubbla rollen som 

hjälpare och kontrollant då de misstänker sina klienter för bidragsbrott. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

Vi avser undersöka och få en djupare förståelse av socialsekreterarnas dubbla roll med hjälp 
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av nedanstående tre frågeställningar: 

1. Hur manifesterar sig socialsekreterares dubbla roll som hjälpare och kontrollant i 

socialbidragsärenden där den enskilde socialsekreteraren misstänker klienten för bidragsbrott? 

2. Hur hanterar socialsekreterare den dubbla rollen som hjälpare och kontrollant då det finns 

indikationer på att klienten begått bidragsbrott? 

3. Hur påverkar vetskapen om bidragsbrott socialsekreterarna att uppfylla kraven på att både 

vara organisationsrepresentant och klienternas ombud? 

 

1.3 Centrala begrepp 

 
Nedan anges de begrepp som vi efter viss övervägning upplevde som centrala i uppsatsen. 

Begreppen grundar sig antingen i sociala arbetets praktik eller i de teoretiska referensramarna:  

socialsekreterare, gräsrotsbyråkrat, handlingsfrihet, socialbidrag, byråkratisk identitet, 

bidragsbrott, människobehandlande organisationer, moraliska entreprenörer. Vi ämnar inte göra 

någon utförligare presentation av begreppen i detta avsnitt då dessa förklaras i den löpande texten 

i synnerhet under avsnitten ”Bakgrund” respektive ”Teoretiska referensramar”. 

2. BAKGRUND  

Nedan redogör vi kort hur samhällets syn på hjälpbehövande har varierat från 1700-talet och 

fram till idag. Vår förhoppning att denna korta skildring ger läsaren en djupare förståelse av 

de historiska skeenden som präglat detta ämnesområde och såldes en djupare förståelse över 

vilket sammanhang vår studie genomfördes i. Vi har medvetet valt att skildra utvecklingen 

fram till socialtjänstlagens tillkomst i övergripande ordalag. Socialtjänstlagen och 

bidragsbrottslagen har vi sedan valt att beskriva mer ingående då socialsekreterarna förhåller 

sig till dem i arbetet med socialbidrag och misstänkta bidragsbrottsärenden. Vi anser också att 

fördjupande beskrivningar är viktiga i syfte att förstå komplexiteten som regelverket till stor 

del skapar för socialsekreterarna i rollen som hjälpare och kontrollant. 

2.1 Allmosor, skyldigheter och rättigheter 

Socialbidrag i den bemärkelse som man talar om idag är förhållandevis sen företeelse 

(Åström, 2000). Socialbidrag har under historien vanligtvis kallats fattigvård (Byberg, 2002). 
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Åström (2002) följer i sitt kapitel Allmosor, skyldigheter och rättigheter i den sociala 

lagstiftningens historia fattigvårdslagstiftningens historiska utveckling och samhällets syn på 

de fattigas rättigheter. Fram till mitten av 1700-talet fanns det knappast någon form av 

lagstiftning som kan sägas ha innefattat någon form av socialbidrag. Visserligen fanns det 

bestämmelser i kyrkolagstiftningen enligt vilka kyrkan eller socknen skulle ta hand om de 

fattiga men dessa bestämmelser var inte obligatoriska utan helt frivilliga (ibid.). Under senare 

hälften av 1700-talet ändrades förutsättningarna för en social lagstiftning, en ny relation 

mellan den enskilde individen och den offentliga makten bildades då man började se staten 

som medborgarnas stat. Det var först vid denna tid som fattigvården reglerades som en mer 

eller mindre obligatorisk uppgift för kommunen. 1763 infördes den första svenska lag som på 

ett tydligt sätt reglerade fattigvården, den så kallade Hospitalförordningen. "Nödlidandes och 

värnlösas rätt skall vederbörligen vårdas" och "sjuka och "lytta" skall vårdas i hospitalerna 

medan församlingarna förpliktas föda sina fattiga åldringar" är bara några av uttryck som 

återfinns i Hospitalförordningen (Åström, 2000, sid. 19). Synen på fattigvården förändrades 

successivt under 1800-talet. Man kritiserade det rättighetstänkande som utvecklades under 

senare hälften av 1700-talet och samhällets skyldigheter att sörja för de fattiga ifrågasatts 

utifrån såväl moraliska, ideologiska som ekonomiska skyldigheter. Kritiken handlade bl.a. om 

att fattigvårdsrättigheter skulle till och med vara en orsak till fattigdom. Den sociala 

lagstiftningen under 1800-talet (Fattigvårdstadgan från 1847, men framför allt 

Fattigvårdsförordningen från 1871) präglades av en strängare syn på de fattigas rättigheter 

(ibid.). I fattigvårdslagen från 1918 mjukades en del av 1800-talets restriktivitet upp men det 

fanns fortfarande ett starkt motstånd mot införandet av obligatorisk fattigvård. Det var först 

när Socialhjälpslagen infördes 1956 som begreppet fattigvård ersattes av begreppet socialvård 

(Byberg, 2002). Det obligatoriska stödet till de fattiga formulerades som en rättighet och var 

lagstiftningstekniskt preciserad till sina förutsättningar medan det frivilliga stödet reglerades i 

en enskild paragraf, § 13. Man byggde en fastare förvaltningsstruktur och medborgarnas 

rättigheter förstärktes bl.a. genom att alla beslut om socialhjälp kunde överklagas till 

länsstyrelsen (Åström, 2000). 1982 ersattes Socialvårdslagen av Socialtjänstlagen och utgör 

ett stort steg i välfärdsstatens utveckling och innebar ett tydligt uppbrott från tidigare 

vårdlagar som var detaljerade och hade starka inslag av kontroll (jmf Socialstyrelsen, 2004). 

2.2 Socialtjänstlagen 
 

Socialtjänstlagen (1980:620) antogs av Riksdagen 1980 och trädde i kraft 1982. Ett av den 
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nya lagstiftningens mest kännetecknade drag var tilltron till människans egna förmåga att 

påverka sin situation. Socialtjänstens överordnade och kontrollerande funktion gentemot den 

enskilde tonades ner och socialtjänsten skulle ha en mer serviceinriktad och hjälpande 

funktion (Norström & Thuved, 2009). Sedan 1982 har lagen ändrats flera gånger och 

socialtjänstlagen i den mening som man pratar om idag trädde i kraft 1 januari 2002. När det 

gäller den enskildes rätt till socialbidrag är den viktigaste ändringen att alla beslut ska kunna 

överklagas enligt förvaltningsrätten, något som inte var möjligt efter lagens ändring 1998 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

I Socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf (1 kap. 1 §) anges de övergripande målen och 

grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter. Socialtjänstlagen är 

en ramlag, som vilar på fyra grunder som kan utläsas i portalparagrafen: demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet (Socialstyrelsen, 2004). Inom denna ramlagstiftning har kommunerna 

stor frihet att anpassa sina insatser efter lokala förutsättningar.  En viktig princip i 

socialtjänstlagen är att varje individ i första hand har ett eget ansvar för sitt liv. Det innebär att 

socialtjänsten inte ska ta över detta ansvar utan hjälpa den enskilde att frigöra och utveckla 

sina egna resurser. Socialtjänstens insatser ska därför bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. (Norström & Thuved, 2009). Enligt socialtjänstlagens 2 

kap. 2§ har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Socialbidraget utgör det yttersta skyddsnätet i det svenska sociala 

trygghetssystemet och den enskildes rätt till bistånd (socialbidrag) regleras i socialtjänstlagens 

4 kap. 1§: 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 
till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den 
enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så 
att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 

Syftet med paragrafen är att tillförsäkra den enskilde rätt till stöd och hjälp från samhällets 

sida när denne pga. olika omständigheter befinner sig i en situation som kräver insatser från 

samhällets sida (Norström & Thuved, 2009). Men rätten till bistånd är inte ovillkorlig. En 

grundläggande förutsättning för att den enskilde ska kunna erhålla socialbidrag är att han 

saknar förmåga att tillgodose det föreliggande behovet. Förutom detta måste den enskilde 

efter förmåga bidra till sin försörjning för att bedömas som berättigad till socialbidrag (jmf 
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Norström & Thuved, 2009). Den enskilde kan, som det framgår av 4 kap. 1§ socialtjänstlagen, 

ansöka om bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Vad som ingår i försörjning 

respektive livsföring i övrigt återges i socialtjänstlagens 4 kap.§ 3: 

 

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt 
dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift, 
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och 
arbetslöshetskassa. 
 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver 
beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella 
prisundersökningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett 
enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta. 
 
Socialbidraget består enligt ovan av två delar. Kostnader under punkt 1 beräknas enligt en för 

hela riket gällande norm (riksnorm). Riksnormen fastställs varje år av regeringen och baseras 

på de pris- och konsumtionsberäkningar som görs av Konsumentverket (Socialstyrelsen, 

2004). Socialbidragets andra del (punkt 2) avser rätt till bistånd för skäliga kostnader som är 

regelbundet återkommande (Norström & Thuved, 2009; Socialstyrelsen, 2004). Bistånd i 

form av socialbidrag kan enligt 4 kap. 2§ socialtjänstlagen ges utöver det som följer av 

socialtjänstens 4 kap. 1§ om det finns särskilda skäl för det (ibid.). 
 

2.3 Bidragsbrottslagen 

 
Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft 1 augusti 2007. Den består av endast sex  

paragrafer och dess syfte är att minska antalet felaktiga utbetalningar och stärka tilltron till 

välfärdssystemet (Norström & Thuved, 2009). Bidragsbrottslagens första paragraf handlar om 

lagens tillämpningsområde, som omfattar bidrag, ersättningar och andra ekonomiska 

myndigheter som betalas ut av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala 

studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna (socialnämnderna) 

eller arbetslöshetskassorna (Norström & Thuved, 2009). I lagens andra paragraf definieras 

bidragsbrottet och dess straffskala: 

 

Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är 
skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk 
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förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till 
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 
 
 
I bidragsbrottslagens 3§ återges ett antal omständigheter som särskilt ska beaktas vid 

bedömningen om brottet är grovt medan det från lagens 4§ framgår att det inte endast är 

uppsåtliga brott som straffbeläggs utan även grovt oaktsamma beteenden (jmf Norström & 

Thuved, 2009). Bidragsbrottslagens 5§ handlar om straffrihet vid frivillig rättelse. Enligt 

bidragsbrottslagens sista paragraf är de myndigheter som ingår i lagens tillämpningsområde 

skyldiga att göra en anmälan till en polismyndighet eller till Åklagarmyndigheten om det 

finns misstankar om att bidragsbrott har begåtts (ibid.). 

 

3. TIDIGARE FORSKNING  

Vi har inför uppsatsarbetet gått igenom forskningsläget och efter viss urgallring funnit två 

avhandlingar som behandlar socialsekreterares handlingsutrymme i socialbidragsärenden. De 

pekar på hur det förekommer skillnader i bedömningar beträffande socialbidrag mellan olika 

kommuner och mellan olika socialsekreterare inom samma kommun. Ytterligare en 

avhandling beskriver hur socialsekreterarna tvingas ta på sig två svårförenliga roller, då hon 

ska utreda, besluta om socialbidrag och utöva kontroll samtidigt som hon ska hjälpa och 

stödja sina klienter. En vetenskaplig artikel som vi hittade beskriver socialbidragets olika 

funktioner. Avslutningsvis fann vi en avhandling vars huvudslutsats är att välfärdstatens syn 

på socialbidragstagare har förändrats från att ses som socialförsäkringstagare till mottagare av 

en behovsprövad förmån. 

Då vi sökt i databaser efter forskning gällande bidragsbrott i socialbidragsbrottsärenden och 

socialsekreterarnas dubbla roll i dessa har vi inte funnit någon. Vi antar att det ännu inte 

publicerats någon sådan då bidragsbrottslagen är förhållandevis ny. Detta menar vi gör vår 

lilla studie intressant och relevant att genomföra. 

3.1 Rummet, mötet och ritualerna 

 

Leila Billquist (1999) studerar i sin avhandling Rummet, mötet och ritualerna - en studie av 

socialbyrån, klientarbetet och klientskapet bl.a. hur klientarbetet i socialbidragsärenden vid 
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två socialkontor bedrivs. I studien konstateras att klientarbetet i socialbidragsärenden har två 

sidor eller två "ansikten" och kan ses som två parallella och samspelande processer. Den ena 

processen i klientarbetet kallar Billquist (1999) för administrativ och den kännetecknas av att 

socialsekreterare måste följa lagar, regler, riktlinjer m.m. Den andra processen i klientarbetet, 

som benämns hjälpprocess, präglas av att socialsekreterare hjälper sina klienter genom att 

bevilja materiellt bistånd, men också genom att ge stöd, råd och/eller behandling. De två 

processerna, menar författaren, står i motsättning till varandra och förekommer ofta i ett och 

samma ärende. Den administrativa processen förknippar Billquist (1999) med ett byråkratiskt, 

administrativt, schablonartat och kontrollerande förhållningssätt medan den hjälpande 

processen ses mer som personlig och terapeutisk. Billquist (1999) kommer fram till att 

förekomsten av de två processerna eller de två "ansiktena" i klientarbetet i 

socialbidragsärenden kan vara problematisk. Socialsekreteraren tvingas ta på sig två 

svårtförenliga roller, hon ska utreda, besluta om socialbidrag och utöva kontroll samtidigt som 

hon ska hjälpa och stödja sina klienter. Billquists (1999) studie visar att den administrativa, 

kontrollerande rollen överväger i flertalet av socialbidragsärenden jämfört med den hjälpande 

rollen. Billquist (1999) konstaterar att det just i sådana typer av socialbidragsärenden finns ett 

tydligt spänningsförhållande i socialsekreterarrollen i att samtidigt vara medmänniska och 

organisationens representant. Socialsekreterarna kan uppleva detta som en rollkonflikt, att 

både vara, så som Billquist (1999) uttrycker det, "bödeln" och "hjälparen". Billquist (1999) 

drar några väldigt intressanta slutsatser angående svårigheterna med bedrivandet av 

klientarbetet i socialbidragsärenden som vi tycker är särskilt relevanta för vår uppsats. Enligt 

författaren sker det en värdering av socialbidragsklienterna i termer av värdiga och ovärdiga 

(ibid.). Den värdige klienten är inte bara den som är gammal, sjuk, oförmögen att arbeta eller 

den som är arbetslös utan också den som är arbetsvillig och inte har självförvållat sin 

ekonomiska situation. Den ovärdige klienten är den värdiges motsats, den är ovillig att arbeta 

och har själv försatt sig i sin ekonomiska situation (ibid.) Billquist drar slutsatsen att det är 

mycket lättare att förena den administrativa, kontrollerande rollen med den hjälpande, 

stödjande rollen ju mer klienten har anpassats till organisationens krav. Då de värdiga 

klienterna är de som är mer anpassade till organisationens krav än de ovärdiga klienterna får 

dessa, enligt Billquist (1999), mer hjälp och stöd av sina socialsekreterare. 

 

Vi anser att Billquists (2009) avhandling är relevant för vår uppsats i flera olika avseenden: 

för det första genererar den värdefull kunskap om socialsekreterares dubbla roll och 

rollkonflikter som den dubbla socialsekreterarrollen kan ge upphov till; för det andra väcker 
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den många frågor hos oss och "tvingar" oss dra paralleller mellan den och vår studie: Kommer 

den kontrollerande respektive den hjälpande rollen att vara lika synlig i vår undersökning? 

Vilken av dessa roller blir dominerande? Är de socialbidragsklienterna som har blivit 

misstänkta för bidragsbrott värdiga eller ovärdiga, eller både och? 

 

3.2 Med vilken måttstock? 

 

I antologin Socialbidrag i forskning och praktik (Puide, red. 2000) urskiljer Åke Bergmark i 

sitt kapitel Med vilken måttstock? Om valet av kriterier vid utvärdering av arbete med 

socialbidrag ett antal av socialtjänstens uppgifter eller funktioner i socialbidragshanteringen. 

Författaren menar att det finns två typer av sådana funktioner: manifesta, som förknippas med 

den delen av socialbidragshanteringen som är lagreglerad och latenta, som inbegriper 

outtalade förväntningar om hur socialbidragsarbetet ska bedrivas (ibid.). 

 

Bergmark (2000b) redogör för fem manifesta funktioner (uppgifter) i 

socialbidragshanteringen (den administrativa funktionen, självförsörjningsmålet, 

kostnadsmålet välfärdsfunktionen, integritetshänsyn) och tre latenta funktioner 

(rekryteringsfunktionen, kontrollfunktionen och moralfunktionen). Bergmark (2000b) för i 

kapitlet ett intressant resonemang kring de två latenta funktionerna; kontrollfunktionen och 

moralfunktionen.  Bergmark (2000b) menar att funktionerna har ett antal beröringspunkter. 

Gemensamt för dem är exempelvis att de aktualiserar frågor om individuell och allmän arbets- 

och försörjningsmoral. Vidare utgör båda funktionerna ett verktyg för att stävja att offentliga 

resurser missbrukas och försvagas. Det som dock skiljer funktionerna från varandra är att 

moralfunktionen riktar uppmärksamheten mot socialbidragssystemets brister på en 

samhällsnivå, medan kontrollfunktionen tjänar till att urskilja värdiga från ovärdiga 

hjälpsökanden på en individnivå. Kontrollfunktionen handlar enligt Bergmark (2000b) om en 

generell misstänksamhet riktad mot klienterna då det finns en uppfattning om att frånvaron av 

långtgående kontrollsystem anses främja missbruk av socialbidraget. 

 

Kapitlets relevans för vår uppsats anser vi är väldigt stor. Trots att Bergmark (2000b) skriver i 

kapitlet om socialtjänstens funktioner eller uppgifter krävs det ingen större ansträngning för 

att reda ut vems uppgifter det egentligen handlar om. Socialtjänsten utför sina uppgifter 

genom sina representanter, dvs. socialsekreterarna. Listan på socialtjänstens funktioner eller 
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uppgifter kan, lite förenklat, betraktas som en lista på socialsekreterarnas uppgifter. Bergmark 

(2000b) menar att indelningen i manifesta och latenta funktioner kan framstå som ett försök 

att skilja gott från ont. Det kan även vara fallet i vår uppsats då vi fokuserar på 

socialsekreterarnas dubbla roll (funktion) som hjälpare och kontrollant. Vår ambition är 

naturligtvis inte att skilja gott från ont utan att göra en tillfällig förenkling av 

socialsekreterarrollen för att på så sätt förstå dess komplexitet. Frågan är om gränsen mellan 

manifesta och latenta funktioner (eller mellan gott och ont) är lika tydlig och stark som den 

var vid tidpunkten för tillkomsten av Bergmarks (2000b) kapitel. Vi tycker att införandet av 

bidragsbrottslagen under år 2007 rent av kan tolkas som att gränsen mellan funktionerna har 

blivit hårfin och lett till att den latenta kontrollfunktionen har fått mer manifest karaktär då 

den genom bidragsbrottslagen blivit lagreglerad. Tyngden i Bergmarks (2000b) kapitel ligger 

i att det gör oss medvetna om att socialsekreterares uppgifter inte endast är svarta eller vita, 

positiva eller negativa, goda eller onda utan att socialsekreterarollen innebär en ständig 

blandning av dessa. 

 

3.3 Kontroll eller handlingsfrihet 
Byberg (2002) omnämner i sin avhandling olika faktorer som innebär en förhöjd riskfaktor för 

den enskilde individen att hamna i socialbidragsberoende. Hon pekar vidare på att 

socialsekreterares föreställningar om orsakerna till antalet socialbidragstagare i kommunen 

där de är verksamma varierar beroende på hur många som uppbär socialbidrag . I kommuner 

med höga kostnader anges generellt yttre faktorer som hög invandring, industrinedläggningar, 

traditionellt låga inkomster och många ensamstående mammor som orsaker. I 

lågkostnadskommuner uppges istället faktorer som engagemang hos personalen, täta 

klientbesök och krav på klienten. 

Byberg (2002) pekar i en jämförande studie mellan fyra kommuner på hur de två med höga 

kostnader för socialbidrag hade delat arbetet till flera enheter med olika specialområden och 

med detta underställt flera enhetschefer. I praktiken arbetade handläggarna mer generellt, det 

vill säga med andra klientrelaterade problem är de rent ekonomiska. Handläggarna fick själva 

i hög utsträckning planera sin arbetsdag i form av när exempelvis klienter skulle infinna sig på 

besök. I lågkostnadskommunerna var verksamheten mer specialiserad. Allt bidragsarbete var 

underställt en enhetschef och den löpande planeringen av arbetet ägde huvudsakligen rum på 

chefsnivå. Handlingsfriheten för handläggarna var i dessa kommuner avskurna till att utreda 

klienternas olika möjligheter att försörja sig vilket skedde utifrån en specialiserad manual som 



15 
 

alla följde. I lågkostnadskommunerna kontrollerades exempelvis alltid, enligt den på förhand 

utarbetade manualen, klientens uppgifter om sina ekonomiska förhållanden mot befintliga 

register. I högkostnadskommunerna skedde detta enbart om handläggaren misstrodde 

klientens uppgifter. 

I högkostnadskommunerna hade handläggarna en större frihet att bedöma vad som ingick i 

begreppet ”skälig levnadsnivå”. I dessa kommuner grundade sig ofta prövningen utifrån 

handläggares erfarenheter och åsikter. I kommunerna med lägre kostnader baserades 

prövningen utifrån gemensamma kriterier samt domar i länsrätten. Utredningarna som låg till 

grund för beslutet var i lågkostnadskommunerna formulerade med klara motiveringar och 

hänvisningar till lagparagrafer i högre grad än i de kommunerna med högre kostnader. 

Skriftliga avslag lämnades inte systematiskt högkostnadskommunerna. 

3.4 Utrymme för variation 

I likhet med Byberg (2002) finner Stranz (2007) i sin avhandling Utrymme för variation - om 

prövning av socialbidrag att det förekommer avsevärda skillnader i bedömningar beträffande 

socialbidrag inte bara mellan olika kommuner utan också mellan olika socialsekreterare inom 

samma kommun. Stranz (2007) konstaterar att det finns tre kategorier av faktorer som 

påverkar den enskilde socialsekreterarens bedömningar avseende socialbidrag: 

organisatoriska förutsättningar som omgärdar socialbidragshandläggning (t.ex. 

socialbidragsenheternas specialiseringsgrad, lokala bidragsnormer, ärendemängd per 

socialsekreterare); lagstiftningen och olika kompletterande regelverk (socialtjänstlagen, 

rättspraxis, Socialstyrelsens allmänna råd och lokala riktlinjer); individuella egenskaper hos 

socialsekreterare (ålder, kön, etnicitet, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet m.m.). 

Organisatoriska förutsättningar är den faktor som enligt Stranz (2007) ligger till grund för de 

stora olikheterna i socialsekreterarnas bedömningar avseende socialbidrag. 

 

3.5 I det sociala medborgarskapets skugga 

En avhandling som vi menar har viss relevans för vår uppsats är Håkan Johanssons verk ”I det 

sociala medborgarskapets skugga” då den tar upp hur socialbidragets syfte och funktion har 

förändrats över tid. I rollen som socialsekretare och gräsrotsbyråkrat i misstänkta 

bidragsbrottsärenden är man i ett vidare perspektiv en anställd representant för en skatte- 
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finansierad offentlig organisation där det faktiska handlandet påverkas hur organisationen och 

det omgivande samhället ser på socialbidragets funktion i samhället. 

Johansson (2001) skildrar hur lagstiftaren under 1980-talet hade en tilltro till att kommunerna 

genom utformandet av en ramlag skulle behandla socialbidragstagarna som 

socialförsäkringstagarna dvs. skulle socialbidragets selektiva inslag med kontroller tonas ned. 

 Johanson (2001) undersökte specifikt kommunerna Linköping och Norrköping och där kom 

det till utryck genom höga bruttonormer.  Tanken var att socialbidragstagaren skulle ha få 

kontakter med socialsekreteraren och att bidraget skulle ge nästan lika hög levnadsstandard 

som för övriga socialförsäkringstagare. 

Under 1990-talet sänkte Linköping och Norrköping socialbidragsnormen och i likhet med en 

allmän trend bland Sveriges kommuner gick de över till ett synsätt som innebar ingående 

kontroller av den sökandes ekonomi, täta kontakter med handläggare och krav på 

motprestation i form av att söka arbete samt deltagande i olika former av 

arbetsmarknadsprojekt. Johanson (2001) menar att denna ändring innebar att 

socialbidragstagaren från välfärdstatens sida inte längre sågs som en socialförsäkringstagare 

utan som en mottagare av en behovsprövad förmån. 

4. TEORETISKA REFERENSRAMAR 
I det föreliggande kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska referensramar som vi utgått ifrån 

för att besvara studiens frågeställningar och uppnå dess syfte. Vår utgångspunkt för val av 

teoretiska perspektiv baseras på att socialsekreterare i socialbidragsärenden utövar sina 

arbetsuppgifter med visst handlingsutrymme vilket innebär att socialsekreterare oftast besitter 

en dubbel roll som både hjälpare och kontrollant. Särskild tonvikt vid valet av teoretiska 

perspektiv har lagts vid faktumet att socialbidragsarbetet utförs i organisationer som har ett 

antal utmärkande karaktärsdrag som skiljer de från andra organisationer, exempelvis att 

arbetet bedrivs både av och för människor. 

 

Vårt val av teoretiska referensramar i form av Hasenfelds (1983) teori om 

människobehandlande organisationer, Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater samt 

Johanssons (1997) vidareutveckling av Lipskys teori anser vi är lämpligt framförallt pga. att 

vi med hjälp av de valda teoriernas kärnbegrepp som analysverktyg kan närma oss det 
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empiriska materialet på ett fullgott sätt. De centrala teoretiska begreppen och 

nyckelresonemang presenteras i den nästföljande texten. 

  

4.1 Teori om människobehandlande organisationer 
Organisationer som socialbyråer, fängelser, skolor, behandlingshem, uppfostringsanstalter har 

vissa gemensamma drag som skiljer dem från andra organisationer (Levin, 1998). Till de 

kännetecknade dragen för sådana organisationer hör att de inte bedriver någon materiell 

produktion, utan arbetar med människor som råmaterial - de anställda fungerar som 

organisationens arbetsredskap medan de som efterfrågar organisationens tjänster utgör 

organisationens arbetsmaterial (Hasenfeld, 1983; Stranz, 2007). Vidare kännetecknas dessa 

organisationer av att deras "produkt" är människor i bearbetad eller förändrad form 

(Hasenfeld, 1983; Levin, 1998). Dessa organisationer benämns som human service 

organizations (Hasenfeld, 1983), people-changing organizations (Street, Vinter & Perrow, 

1963 i Levin, 1998), eller människobehandlande organisationer (Hasenfeld, 1983) som det 

brukar kallas på svenska. Den amerikanske sociologen Yeheskel Hasenfeld (1983) definierar 

människobehandlande organisationer (human service organizations) på följande sätt: 

 

I denote that set of organizations whose principle function is to protect, maintain or enhance, the 
personal well-being of individuals by defining, shaping, or altering their personal attributes as 
"human service organizations" (Hasenfeld, 1983, sid. 1). 
 

Första steget i den "immateriella" produktionen som ständigt pågår inom 

människobehandlande organisationer är att omvandla "råmaterialet" (människor) till en form 

som passar organisationen (klienter). Johansson (1997) menar att ingen organisation kan ta 

hand om en "hel" människa, utan denne måste först förenklas till för organisationen hanterligt 

format genom att man bara fäster avseende vid sådana karaktäristika som faller innanför 

ramen för organisationens specialisering. Först när en människa har fått en byråkratisk 

identitet, dvs. när denne har omvandlats från en "hel" människa till en "klient" är det möjligt 

för organisationen att ta sig an dennes ärende (Johansson, 1997; Prottas, 1979). "Klienten" är 

alltså en organisatorisk konstruktion (ibid.). 

 

Människobehandlande organisationer arbetar med utgångspunkt i tre idealtypiska 

arbetsformer/teknologier: people-processing (utredande/handläggande), people-sustaining 

(upprätthållande) och people-changing (förändrande) (Hasenfeld, 1983). Genom teknologin 
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people-processing kategoriserar och bedömer människobehandlande organisationer de 

potentiella klienterna efter vissa givna ramar (ibid.). Dessa potentiella klienter omvandlas 

antigen till klienter (genom att de tilldelas en byråkratisk identitet) eller, i de fall det visar sig 

att organisationen inte kan förenkla dem till ett för organisationen hanterligt format, hänvisas 

de till andra organisationer (Hasenfeld, 1983; Prottas, 1979;). Teknologin people-sustaining 

kännetecknas av organisationens strävan efter att ge stöd och hjälp till den enskilde så att man 

upprätthåller ett tillstånd och/eller fördröjer försämring av dennes välfärd. People-sustaining 

syftar inte till att förändra den enskildes personliga egenskaper (Hasenfeld, 1983). 

Människobehandlande organisationer som fungerar people-changing strävar efter att förändra 

den enskilde i avsikt att öka dennes välfärd. Teknologin kan vara av en återuppbyggande eller 

förbättrande karaktär (ibid.). 

 

Enligt Meyer kan organisationer särskiljas utifrån sin inriktning på antingen teknisk eller 

institutionell effektivitet (Levin, 1998). Organisationer som inriktar sig på teknisk effektivitet 

(som t.ex. verkstadsindustrin, IT-branschen, bilindustrin) kännetecknas av att effektiv 

produktion premieras (ibid.). Till skillnad från dessa organisationer präglas 

människobehandlande organisationer av institutionell effektivitet vilket innebär att de måste 

anpassa sig till omgivningens normer och förväntningar för att överleva (ibid.). Hasenfeld 

(1983) menar att människobehandlande organisationer är beroende av sin omgivning för att få 

legitimitet och stöd för sin moraliska ståndpunkt och är därför utsatta för påverkan från sin 

omgivning.  Människobehandlande organisationer har en roll i den samhälleliga sociala 

kontrollen, de måste ses i den bredare sociala och moraliska kontexten då de genom sina 

anställda visar klienten vad som är socialt, kulturellt och moraliskt acceptabelt. De 

socialiserar oss och är, uttryckt med Hasenfelds (1992) ord, moraliska entreprenörer. 

Hasenfeld (1983) menar att allt arbete med människor är moraliskt arbete eftersom det 

grundar sig på och utrycker värden och normer. Socialt arbete med socialbidrag är därmed ett 

moraliskt arbete då socialsekreterarna utför sitt arbete utifrån socialtjänstlagen som i sin tur är 

baserad på samhällets grundläggande normer. Arbetet utförs alltså i en moralisk kontext och 

varje människa (även socialsekreterare) är inbäddad i moraliska och kulturella värden. Det 

betyder att arbetet med stor sannolikhet påverkas av socialsekreterarnas egna värderingar då 

varje handling i förhållande till klienter innefattar en bedömning av klientens moraliska 

värden (jmf Hasenfeld, 1983).  
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4.2 Teori om gräsrotsbyråkrater 

Människobehandlande organisationer är inte det enda samlingsnamnet som brukar användas 

för organisationer där man bedriver socialt arbete (jmf Stranz, 2007). Den amerikanske 

statsvetaren Michael Lipsky (1980) benämner denna typ av organisationer för street-level 

bureaucracies och de som arbetar där för street-level bureaucrats eller gräsrotsbyråkrater, 

som är ett försök till svensk översättning av begreppet (Johansson, 1997). Gräsrotsbyråkratens 

arbetsplats är, enligt Johansson (1997), ingen monotonisk enhet utan den är hierarkiskt 

uppbyggd, där olika skikt har olika uppgifter och funktioner. Gräsrotsbyråkraten tillhör 

de nedre skikten i hierarkin och har kontakt med organisationens klienter (ibid.). Lipsky 

(1980) definierar gräsrotsbyråkrater enligt två kriterier: dels har de direkt kontakt med 

medborgarna i sitt arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina 

arbetsuppgifter. 

 

Gräsrotsbyråkratier bygger sin verksamhet på masshantering vilket innebär att ett visst antal 

ärenden ska handläggas under viss tid (Lipsky, 1980). För att göra detta möjligt måste först en 

mänsklig individ, som är en komplex företeelse full med personliga egenskaper och 

egenheter, förenklas för att effektivt kunna hanteras och kontrolleras (Johansson, 1997). 

Förenklingen går ut på att gräsrotsbyråkratier bara tar hand om en viss aspekt av individen 

vilket i praktiken innebär att individen förvandlas till klient eller ärende (ibid.). Två viktiga 

förutsättningar för klientens existens är, enligt Johansson (1997), dels att individen ska 

förvandlas till för gräsrotsbyråkratin hanterligt format (dvs. till klient) och dels att 

gräsrotsbyråkratin måste ha kontakt med den förvandlade individen dvs. klienten. I praktiken 

sker både förvandlingen från individ till klient och kontakten mellan gräsrotsbyråkratin och 

klienten via gräsrotsbyråkraten (ibid.). Gräsrotsbyråkratens huvuduppgifter är alltså dels att, 

uttryckt med Johanssons (1997) ord, utföra ett förvandlingsnummer, dvs. anpassa människan 

till organisationen och dels att arbeta med och ha relation med klienterna (jmf Lipsky, 1980).  

 

Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten benämner Johansson (1997) för 

klientrelation och definierar den som en social relation i vilken åtminstone en av parterna på 

ett eller annat sätt försöker påverka den andre. Klientrelationen präglas av ett ömsesidigt 

beroende mellan gräsrotsbyråkraten och klienten: utan "råmaterial" (klienten) kan inte 

gräsrotsbyråkraten utföra sitt arbete samtidigt som gräsrotsbyråkraten är den som bestämmer 

om klienten är berättigad att ta del av organisationens tjänster (jmf Johansson, 1997; Lipsky, 
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1980). Till de mest kännetecknande dragen för klientrelationen hör det som benämns som 

klientrelationens dubbla karaktär, klientrelationen är både en relation mellan två människor 

och en relation mellan gräsrotsbyråkrati och klient (Johansson, 1997, sid. 50-51). 

Klientrelationen äger rum i den gräsrotsbyråkrati där gräsrotsbyråkraten arbetar. 

Gräsrotsbyråkratins verksamhet är kringgärdad av regler i form av formaliserade uppgifter 

som ofta består av att tillämpa generella regler på konkreta ärenden samt utöva någon typ av 

kontrollverksamhet (ibid.). Detta innebär att gräsrotsbyråkraten ofta ställs inför helt oförenliga 

krav framför allt från gräsrotsbyråkratin och klienten men även från lagstiftarna, 

kommunpolitikerna, kollegorna och slutligen den stora allmänheten (jmf Kjörstad, 2005; jmf 

Johansson, 1997). Klienten vill bli bemött som en unik individ och vill att den service han får 

från gräsrotsbyråkratin ska bli utformad utifrån hans individuella behov och egna 

förutsättningar. Gräsrotsbyråkratin förutsätter, enligt Johansson (1997) dock klienten inte ska 

behandlas som individ utan som "en i mängden", "ett nummer" eller "ett ärende". Faktumet att 

gräsrotsbyråkraten utför sitt arbete i en ganska reglerad organisation betyder inte per 

automatik att det inte finns utrymme för egna bedömningar (Johansson, 1997; Stranz, 2007; 

Evans & Haris, 2004). Till en av gräsrotsbyråkratens viktigaste uppgifter hör att denne, 

genom att använda sitt handlingsutrymme, anpassar regelsystemet till konkreta ärenden för att 

på så sätt motverka formaliseringen (Johansson, 1997). Detta gör att gräsrotsbyråkraten utgör 

ett obyråkratiskt element i den byråkratiska strukturen samt att det föreligger en konflikt 

mellan att vara organisationsrepresentant (kontrollant) och människa (servicegivare). 

Johansson (1997) menar att denna konflikt är inbyggd i rollen som gräsrotsbyråkrat och att 

konflikten är en avvägning inom rollen som gräsrotsbyråkrat, inte en konflikt mellan två olika 

roller, som det framhålls av Lipsky (1980). Detta är förmodligen den största skillnaden mellan 

Lipskys (1980) och Johanssons (1997) syn på den gräsrotsbyråkratiska rollen (Johansson, 

1997 sid. 52-53). Vidare menar Johansson (1997), så som vi förstår det, att denna avvägning 

inom rollen som gräsrotsbyråkrat innebär att, dennes arbete "pendlar" mellan två poler på en 

glidande skala: den ena är servicepolen och den andra är kontrollpolen. Ju närmare 

servicepolen gräsrotsbyråkratens arbete lutar åt desto mer engagerad blir gräsrotsbyråkraten i 

att hjälpa klienten och företräda dennes intressen.  Kännetecknas gräsrotsbyråkratens arbete 

mestadels av att fastställa om klienten är berättigad till service samt att kontrollera om 

klienten följer lagar, regler och anvisningar hamnar gräsrotsbyråkratens arbete, enligt 

Johansson (1997) närmare "kontrollpolen". 

 

I enlighet med Prottas menar Johansson (1997) att gräsrotsbyråkraterna är ensamma om sin  
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gränsöverbryggande roll inom organisationen och att detta utgör källan till deras makt. Med 

andra ord har gräsrotsbyråkraterna tillgång till förstahandsuppgifter om klienterna samtidigt 

som de besitter kunskap om organisationen (Johansson, 1997). Vidare menar Johansson 

(1997) att relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten kännetecknas av en 

maktasymmetri. Johansson (1997) tar upp några faktorer som bidrar till denna 

maktasymmetri: det är bara gräsrotsbyråkraten som har tillgång till organisatoriska resurser 

och kan belöna eller bestraffa klienten; gräsrotsbyråkraten har nästan alltid "hemmaplan", dvs. 

klientrelationen dem emellan äger oftast rum i omgivningar som förstärker 

beroendeförhållandet; klienten har oftast sämre kunskaper om organisationens utbud av 

tjänster och om regler och bestämmelser som omgärdar organisationens verksamhet. 

 

5. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vår aktstudie baseras på ett empiriskt material insamlat från 26 socialbidragsakter där 

klienterna har blivit misstänkta för bidragsbrott under perioden augusti 2007 (då 

bidragsbrottslagen trädde i kraft) och maj 2010 (då det empiriska materialet till aktstudien 

insamlades). Det primära målet med aktstudien är dels att ge en viss inblick i hur 

socialsekreterares dubbla roll som hjälpare och kontrollant manifesteras i 

socialbidragsärenden där bidragsbrott misstänks ha förekommit och dels att den ska utgöra ett 

komplement till de kvalitativa intervjuerna. Vår förhoppning har varit att aktstudien skulle 

bidra till att den sammantagna bilden som läsaren får om socialsekreterares upplevelser om 

sin dubbla roll, som hjälpare och kontrollant, blir ännu tydligare och överskådligare. 

 

Vi anser dock att aktstudien i sig aldrig kan ge en emotionell beskrivning av hur 

socialsekreterare upplever sin dubbla roll som hjälpare och kontrollant i socialbidragsärenden 

där de misstänker sina klienter för bidragsbrott. Men i kombination med forskningsintervjuer 

med 5 socialsekreterare som hade handlagt majoriteten av de 26 misstänkta 

socialbidragsbrottsärenden hoppas vi fånga deras upplevelser av den i uppsatsen aktuella 

problematiken. 
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5.1 Två författare på en uppsats 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur socialsekreterare upplevde den dubbla rollen 

som hjälpare och kontrollant utifrån tre frågeställningar. Information för analysen inhämtades 

via fem intervjuer med socialsekreterare och från en dokumentanalys utifrån 26 

anonymiserade fall av misstänkt bidragsbrott som någon av berörda socialsekreterare hade 

handlagt. Aspers (2007) och May (2001) skildrar hur mer hemmastadd en forskare är i ett 

visst forskningsfält som denne studerar, desto större förståelse har hon för varför individerna 

inom fältet handlar på ett visst sätt. En viss risk med en sådan insyn kan vara att forskaren får 

svårare att inta ett vetenskapligt förhållningssätt (ibid.). May (2001) pekar vidare på att valet 

av metod som forskaren väljer att arbeta utifrån kan styras mer utifrån egna preferenser än den 

bäst lämpliga i sammanhanget. Författarna till denna uppsats består av en som gjort en praktik 

inom ekonomiskt bistånd under praktikterminen på socionomprogrammet och en som inte 

tidigare har någon erfarenhet av ämnesområdet. Aspers (2007) återger hur forskare bör ha 

praktiska kunskaper kring ord, koder, kläder, etik, tabun och mycket annat som kan gälla i ett 

specifikt fält. Widerberg (2002)  pekar på att särskilt kvalitativ forskning handlar om analyser 

och tolkningar vilket gör att samarbete med andra forskare utgör en gynnsam grogrund. 

Utifrån ovanstående resonemang går att utläsa att det finns både risker och fördelar att ha 

ingående kunskap om fältet. Författaren med mindre kunskap kunde vid vissa tillfällen under 

vårt arbete fungera som den som ställde de kritiska frågorna samtidigt som samarbetet utifrån 

att vara två möjliggjorde ett bredare perspektiv. I det praktiska arbetet har vi i stort gjort allt 

grundarbete tillsammans; såsom intervjuer, sökande efter forskning och annan litteratur. 

Majoriteten av grundarbetet till aktstudien gjordes dock av uppsatsens ena författare då vi 

genomfört studien på Socialförvaltningen där han gjorde praktik. Under denna fick han 

tillgång till socialbidragsakterna och då gjordes även stora delar av grundarbetet till 

aktstudien. Det konkreta skrivandet av uppsatsen har vi sedan delat upp jämnt mellan oss där 

varje författare varit ”huvudansvarig” för olika delar i metod respektive analysdel.  

5.2 En kvalitativ ingång 

Levin (2008) och Grönmo (2006) beskriver hur de mest påtagliga skillnaderna mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder är att den förstnämnda söker kausala orsakssamband 

medan kvalitativa letar och strävar efter förståelse och innebörd av ett visst studerat fenomen. 
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Aspers (2007), Grönmo (2006) och May (2001) beskriver hur forskare kan använda sig av 

hermeneutiska studier då de bedriver kvalitativ forskning. hermeneutiska analyser tar sikte på 

att förstå handlingars betydelse, sett till bland annat aktörernas avsikter. Begreppet i sig kan 

definieras som tolkningslära eller tolkningskonst (ibid.).  Grönmo (2009) skriver att 

hermeneutiken som en del lägger betoning på forskarens förförståelse av ämnet. Ett viktigt 

underlag av aktörernas handlingsmönster bygger således på resultat från tidigare forskning, 

fackmässiga begrepp och teoretiska referensramar. Aspers (2007) och Grönmo (2009) 

beskriver hur hermeneutik syftar till att skapa en helhetsförståelse. Ett begrepp som beskriver 

detta bra är den hermeneutiska cirkeln. Grönmo (2006) skriver att aktörernas handlingar 

enbart inte observeras och tolkas som ett isolerat fenomen i denna cirkel. Deras 

handlingsmönster ses istället i ljuset av forskarens förståelse av den kontext de verkar i och i 

relation till processen som handlingen är en del av. Aspers (2007) skildrar hur analyserna sker 

i en rotation mellan förståelse och förförståelse och mellan delförståelse och helhetsförståelse. 

5.3 Deduktivt förhållningssätt 

Utifrån två närbesläktade teoriers kärnbegrepp, närmare bestämt teorin om 

människobehandlade organisationer och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, utformade vi tre 

frågeställningar. Kärnbegrepp definieras av Aspers (2007, sid.184) som ”de aspekter av en 

teori, i praktiken begrepp, som av forskaren och ofta av hela forskarsamhället ses som mer 

centrala än de andra”. May (2001) och Aspers (2007) förklarar begreppen deduktion och 

induktion. Det förstnämnda går ut på att teoriers kärnbegrepp avgör hur frågorna formuleras 

då syftet är att producera data som testar teoriernas hållbarhet. Induktion tar istället sin 

utgångspunkt i fältet och forskaren strävar efter att bygga upp en teoretisk förståelse utifrån de 

empiriska analyser, exempelvis observationer, som genomförts (ibid.). Grönmo (2009) skriver 

att en deduktiv ingång kan fungera väl på områden som på förhand är mycket utforskade. Då 

vi skulle skriva om gräsrotsbyråkratens dubbla roll, ett ämne som sedan tidigare finns 

förhållandevis mycket forskning kring, både svensk och internationell, valde vi därför att inta 

deduktivt förhållningssätt. Detta passade vidare väl då vi i enlighet med den hermeneutiska 

cirkeln och den kvalitativa ansatsen hade avsikten att genom vår förförståelse tolka och se 

socialsekreterarnas svar under intervjuerna utifrån den kontext de verkar i och är en del av 

samt utifrån de teorier som vi på förhand valde att utarbeta frågorna ifrån i syfte att få en 

djupare förståelse av den dubbla rollen som socialsekreterarna besitter.  
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5.4 Intervju 

May (2009) uppger att intervjuer är ett bra redskap för att få kunskap om individers 

upplevelser, erfarenheter, ställningstaganden, drömmar, attityder och känslor. May (2001) och 

Aspers (2007) beskriver att det finns olika metoder att utforma intervjuer. Vi fann det 

lämpligast att använda den semistrukturerade intervjuformen. Metoden innebär att frågorna är 

specificerade genom tydligt angivna frågeställningar som forskaren utarbetar utifrån ett antal 

områden. I denna form finns stor frihet att be respondenten fördjupa svaren samt gå in i dialog 

med vederbörande, vilket möjliggör för respondenten svara på frågorna med egna termer. 

Aspers (2007) beskriver hur metoden har ett starkt deduktivt inslag då forskaren arbetar 

utifrån en intervjuguide med konkreta frågor. 

Som tidigare nämnts valde vi att inta ett deduktivt förhållningssätt där vi utformade tre 

frågeställningar utifrån tidigare forskning och teoriers kärnbegrepp. Frågeställningarna kan 

liknas vid tre områden som alla anknöt till syftet hur socialsekreterarna upplevde den dubbla 

rollen som hjälpare och kontrollant. Utifrån vårt deduktiva upplägg fann vi därför den 

semistrukturerade intervjuformen som lämpligast då vi utifrån de tre frågeställningarna 

formulerade en intervjuguide bestående av tydligt angivna underfrågor till respektive fråga. 

Frågeställningarna lämnade utrymme för oss intervjuare att be om förtydliganden samt vid 

behov gå in i dialog med socialsekreterarna. Vår avsikt med valet av intervjumetod var också 

att den lämpade sig att använda då vi ville jämföra socialsekreterarnas svar under 

intervjuerna, för att som tidigare berörts i enlighet med den kvalitativa ansatsen, skapa en 

förståelse av deras dubbla roll som hjälpare och kontrollant (jmf May, 2001). 

Larsson et al. (2005) skildrar hur den kvalitativa intervjusituationen innehåller en paradox i 

form av att forskaren å ena sidan strävar efter att samla in förutsättningslösa redogörelser, då 

det i situationen fordras att undersökaren är lyhörd för vad respondenten uppger. Å andra 

sidan måste forskaren då hon intervjuar inneha en förkunskap om ämnet för att kunna 

genomföra ett samtal med respondenten. Denna spänning som detta till viss del resulterar i 

medför att forskaren måste visa öppenhet gentemot intervjupersonens svar som färgas av 

dennes tidigare erfarenheter och situation samt parallellt ha en förkunskap om ämnet för att 

kunna förstå det som sägs (ibid.). May (2001) skildrar hur kontexten är en viktig del vid 

semistrukturerade intervjuer. I sin fulländade form ska den standardiserade metoden, som 

semistrukturerade intervjun är en del av, enbart få fram information obesudlade av sin 
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kontext. Vid vårt val av att använda den semistrukturerade intervjuformen var ovan nämnda 

aspekter viktiga i föreberedelsefasen inför genomförandet. Den semistrukturerade metoden 

gjorde att vi inte helt skulle kunna låta respondenterna återge förutsättningslösa svar då 

frågeställningarna var avgränsade till en viss aspekt av det övergripande syftet. Vi kunde dock 

i förberedandet av intervjuguiden se en viss utmaning i att utforma frågor som inte var 

ledande utifrån den förförståelse vi hade genom de teoretiska referensramarna. 

Genomförandet av intervjuerna avsåg vi ha på de enskilda socialsekreterarnas tjänsterum. Vi 

trodde att detta rum skulle upplevas som det mest naturliga att samtala kring deras dubbla roll 

då de till vardags möter sina klienter i denna miljö. Vi hoppades således med detta val få fram 

information som var mindre påverkad av sin kontext. 

5.5 Genomförandet av intervjuerna 

De fem intervjuerna har genomförts på Socialförvaltningen i ostörd miljö på 

socialsekreterarnas arbetsrum. Vi blev alltid väl mottagna och våra intervjupersoner var 

förberedda på att vi skulle komma. Vid början av varje intervjutillfälle informerades 

socialsekreterarna återigen om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt, att de skulle 

anonymiseras i uppsatsen samt hur det inspelade materialet skulle användas. Samtliga 

socialsekreterare informerades om att intervjuerna skulle spelas in i syfte att underlätta 

insamlingen av information och ingen av intervjupersonerna motsade sig detta. 

Vid samtliga intervjuer var vi två intervjuare vilket var vårt medvetna val eftersom vi ansåg 

att detta var det bästa sättet att få en gemensam helhetsförståelse av intervjuerna. Intervjuerna 

kretsade kring de tre i förväg utarbetade teman i intervjuguiden (se bilaga 1). Vårt strategiska 

val vid genomförandet av intervjuerna var att den av oss som hade praktiserat på 

Socialförvaltningen skulle ha huvudansvaret för det första temat medan den andre skulle 

ansvara för teman 2 och 3. Tanken med detta var att minimera risken för att förutfattade 

meningar, som en av oss hade, skulle färga intervjuerna. Med anledning av ovanstående valde 

vi att den av oss som saknade erfarenhet av arbete med socialbidrag fick inta en mer aktiv roll 

under intervjuerna. Vi var också medvetna om att det kan uppstå en viss obalans mellan oss 

och de intervjuade socialsekreterarna då vi alltid var två intervjuare och socialsekreteraren 

kan därmed upplevt sig vara i underläge. Detta tycker vi motverkades av sig självt, främst 

pga. att socialsekreterarna kände en av oss sedan tidigare, vilket bidrog till att stämningen var 

avslappnad och intervjuerna hölls på en informell nivå.  
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5.6 Transkribering och kodning  

Det finns avsevärda skillnader mellan tal- och skriftspråk (Kvale, 1997). Författaren menar 

också att det inte alltid är helt oproblematiskt att bestämma om man ska använda sig av en 

ordagrann eller mer tolkad transkribering av texten. Trots risken att en ordagrann 

transkribering av intervjuerna kan vara osammanhängande och förvirrat valde vi ändå att 

återge socialsekreterarnas utsagor i en ordagrann form. Då uppsatsens syfte har varit att 

belysa socialsekreterarnas upplevelser av sin yrkesroll som hjälpare och kontrollant i 

misstänkta bidragsbrottsärenden ansåg vi att den ordagranna transkriberingsformen var att 

föredra. Transkriberingen av intervjuerna resulterade i cirka 30 sidor text som kodats i två 

omgångar (se Jönson, 2009): den första kodningsomgången var tematisk och skedde genom 

att vi jämförde svaren socialsekreterarna gav i respektive tema för att på så sätt se om det 

fanns några gemensamma mönster beträffande socialsekreterarnas svar i respektive tema; den 

andra kodningsomgången genomfördes på så sätt att sju teoretiska kärnbegrepp identifierades 

i intervjuerna med hjälp av färgpennor, där varje kärnbegrepp tilldelades en färg. Det 

sistnämnda kodningssättet möjliggjorde en bredare förståelse av socialsekreterarnas svar 

utifrån de teoretiska kärnbegreppen, vilket vi anser ha underlättat analysprocessen avsevärt. 

5.7 Dokumentanalys 

Till vår första frågeställning ”hur manifesterar sig socialsekreterares dubbla roll som 

hjälpare och kontrollant i socialbidragsärenden där den enskilde socialsekreteraren 

misstänker klienten för bidragsbrott” fick vi ta del av 26 anonymiserade fall av misstänkt 

bidragsbrott som någon av de intervjuade socialsekreterarna hade handlagt. En typ av 

dokumentanalys är kvalitativ innehållsanalys som bygger på sytematisk genomgång av 

dokument med sikte på kategorisering av innehållet som är väsentliga för 

problemformuleringen (Grönmo, 2009). Kategoriseringen kan bestå av att olika dokument 

sätts ihop för att se om det går att frambringa tendenser, mönster och strukturer mellan dem 

(Ericsson, 1991 i May, 2001). Vi valde efter viss övervägning att läsa de 26 misstänkta 

bidragsbrottsärendena utifrån denna kvalitativa innehållsanalys i syfte att se om det möjligen 

fanns vissa mönster över vilka kategorier av misstänkt bidragsbrott som förekom. 

 



27 
 

5.8 Aktstudien    

Lundström (2008) pekar på att akter kan lämna viktiga bidrag till hur socialt arbete bedrivs 

och om dess organisatoriska villkor. Att använda sig av sociala akter för forskningsändamål 

har både sina styrkor och svagheter (Billquist & Johnsson, 2007). Fördelar med aktstudier är 

exempelvis att de inte är utsatta för samma direkta påverkan som intervjupersonen och att de 

möjliggör för forskaren att följa processen i ett ärende från den dag det aktualiserades till den 

dag det avslutas. Den största nackdelen med aktstudier är att de endast föreställer en 

konstruktion av en "verklig” situation och att de är skrivna av människor (i vårt fall 

socialsekreterare) vars värderingar, antaganden, organisationstillhörighet, institutionella 

ramar, arbetsplatskultur m.m. påverkar vad som ska skrivas som sociala fakta (Billquist & 

Johnsson, 2007) Det är därför viktigt att vara medveten om det sammanhang som texten i 

akterna har tillkommit i (Billquist & Johnsson, 2007). 

Vi har tagit del av 26 socialbidragsakter där klienterna har blivit misstänkta för bidragsbrott 

vid en socialförvaltning som vi fortsättningsvis i texten kommer att benämna 

Socialförvaltningen. För tydlighetens skull vill vi förklara vad vi menar med 

socialbidragsakter. Med dessa menar vi både det som finns tillgängligt i 

dokumentationssystemet (dvs. journalanteckningar och utredningar angående socialbidrag) 

men också allt annat material som finns samlat i pappersmapparna (som t.ex. kopior på 

hyreskontrakt, lönespecifikationer, beslut från andra myndigheter, olika typer av 

närvarorapport, handlingsplaner från Arbetsförmedlingen, gamla ansökningar, utredningar 

från andra myndigheter, m.m.). I samtliga av dessa akter har den handläggande 

socialsekreteraren haft misstankar om att klienten har begått bidragsbrott under perioden 

mellan 1 augusti 2007 (då bidragsbrottslagen trädde i kraft) och maj 2010 (då materialet till 

denna aktstudie insamlades). Vid insamlingen av det empiriska materialet gick vi tillväga på 

så sätt att vi utförde en dokumentanalys (beskrivs i 5.7) där en av oss gick igenom allt 

befintligt material i de 26 akterna som fanns tillgängligt i dokumentationssystemet och 

pappersmapparna. Anteckningar gjordes också både på det som ansågs vara relevant för 

uppsatsen men främst utifrån frågeställningen: Hur manifesterar sig socialsekreterares 

dubbla roll som hjälpare och kontrollant i socialbidragsärenden där den enskilde 

socialsekreteraren misstänker klienten för bidragsbrott? Anteckningarna gjordes i enlighet 

med intentionerna i sekretesslagen och stor vikt lades vid att inte avslöja socialsekreterarnas 

och klienternas identitet. 
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5.9 Etiska överväganden 

Då vi i vår undersökning har kommit i kontakt med väldigt känsliga uppgifter som berör 

enskilda klienters personliga förhållanden har vi lagt stor vikt vid att behandla dessa uppgifter 

på ett etiskt korrekt sätt. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) förekommer etiska problem under 

hela undersökningen och författarna menar att potentiella etiska frågor bör beaktas redan från 

början av undersökningen. Ett sätt att hantera etiska frågor som kan dyka upp under 

undersökningen är att formulera ett etiskt protokoll för dessa frågor (Kvale & Brinkmann, 

2009). Trots att vi aldrig har formulerat ett sådant etiskt protokoll i skriftlig form, har vi både 

innan, under och efter undersökningen varit medvetna om exakt vilka etiska frågor som kan 

vara svåra att hantera. För att uppnå så hög grad av "etiskt korrekthet" som möjligt har vi 

framför allt följt de fyra huvudkrav som återfinns i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samtidigt som vi jämfört 

dessa med de fyra etiska riklinjerna som Kvale & Brinkmann (2009) tar upp i sin bok. Dessa 

etiska riktlinjer är följande: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll (ibid.). Larsson et al. (2005) poängterar också vikten av att ta hänsyn till etiska 

frågor i en kvalitativ forskningsansats, men han anger till skillnad från Kvale & Brinkmann 

(2009) endast tre allmänna etiska riktlinjer: informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenserna för intervjupersonen. I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning tas som sagt upp fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen som i stort sammanfaller med de etiska riktlinjerna som presenterats ovan och 

dessa huvudkrav är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). 

Informationskravet innebär att man informerar undersökningspersonerna om det allmänna 

syftet med undersökningen, om hur den är upplagd i stort, att deltagandet är frivilligt, att 

undersökningspersonerna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan, samt att de 

insamlade uppgifter kommer att användas endast för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2010). I en skriftlig förfrågan via mail informerades socialsekreterarna om det allmänna syftet 

med undersökningen och dess upplägg, om att deltagandet var frivilligt och att det kunde 

avbrytas när som helst samt att det insamlade materialet (både aktstudien och de kvalitativa 

intervjuerna) endast skulle användas till att skriva examensarbetet. Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer är det viktigt att skilja mellan tre typer av undersökningar, vilka 

skiljer sig åt med avseende på om undersökningsdeltagarnas medverkan huvudsakligen är 
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aktiv eller passiv: undersökningar där undersökningsdeltagarnas medverkan är aktiv (man 

strävar efter att få förstahandinformation genom att t.ex. intervjua dem); undersökningar där 

undersökningsdeltagarnas medverkan är passiv (uppgifter om dem som är intressanta hämtas 

genom redan existerande myndighetsregister); blandade undersökningar (uppgifter hämtas 

genom deltagarnas aktiva insats, t.ex. genom intervju eller enkät, men också genom uppgifter 

ur myndighetsregister om samma personer) (Vetenskapsrådet, 2010). Vår undersökning kan 

sägas vara en "modifierad variant" av blandade undersökningar, då uppgifterna samlats 

genom socialsekreterarnas aktiva deltagande i intervjuer men också genom att man passivt 

hämtat uppgifter om socialsekreterarna (men även om klienterna) ur myndighetsregister. Ett 

etiskt dilemma som vi hade stött på innan undersökningen påbörjades var att vi upplevde 

osäkerhet om informationskravet gällde även gentemot de klienterna vars ärenden vi skulle gå 

igenom för att uppfylla vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer görs bedömningar om hur information ska lämnas, från till fall och 

att man i tveksamma fall bör inhämta yttrande från Ämnesrådets etikkommitè 

(Vetenskapsrådet, 2010). Efter en övervägning kom vi fram till att det inte var nödvändigt att 

uppfylla informationskravet gentemot klienterna vars ärenden vi skulle gå igenom. Vår 

bedömning baserade vi på att vi redan hade haft både socialsekreterarnas och myndighetens 

tillstånd (förvaltningschefens godkännande) för att genomföra aktstudien, att vi skulle 

använda aktstudien endast som ett ”hjälpmedel” för att undersöka socialsekreterarnas 

upplevelser av sin "dubbla roll", att vi skulle avidentifiera hela undersökningen samt att 

undersökningen är, trots allt, på grundläggande nivå vilket betyder att det är orimligt att ställa 

lika höga krav på oss som på yrkesverksamma forskare. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan samt att de ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följer 

för dem. I den skriftliga förfrågan som mailades ut till socialsekreterarna angavs följande: att 

intervjun skulle ta ca 45 minuter, att man kan avbryta sin medverkan när som helst, att man 

väljer själv vilka frågor man vill besvara samt att det är socialsekreterarna själva som avgör 

om bandspelare skulle användas. Detta återupprepades även vid intervjutillfällena. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2010). Intervjupersonerna 

garanterades full anonymitet, de anteckningarna som togs i samband med aktstudien 
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hanterades på ett sådant sätt som stämde med intentionerna i sekretesslagen och 

Socialförvaltningens ledning informerades om att det inte kommer att framgå i studien i 

vilken kommun undersökningen genomfördes. För att få en överskådligare läsning har vi i 

analysens första del introducerat en tabell. Denna beskriver vilka socialsekreterare som 

handlagt specifika bidragsbrottsärenden, vilka kategorier av misstänkt bidragsbrott som vi 

kunnat urskilja samt hur socialsekreterarnas dubbla roll som hjälpare och kontrollant 

manifesterar sig i dessa ärenden.  Vi har efter viss övervägning valt att ha med denna tabell i 

analysen. Vi kunde dock se en fara att den riskerar att socialsekreterarna kan identifiera sig 

själva och sina kollegor då de läser denna. Denna ”risk” menar vi fanns i alla fall då 

socialsekreterarna är insatta i varandras ärenden eftersom dessa diskuteras löpande i det 

dagliga arbetet.  Vi menar därför att socialsekreterarna ändå skulle kunna identifiera varandra 

då de läser citaten i analysen där ofta exempel från specifika ärenden tas upp. Däremot har vi 

medvetet valt att inte ha en tidsaxel i tabellen dvs. att inte ange vilka kontroll- respektive 

hjälpformer som förekommer innan och efter brottsmisstanke uppstår. Detta pga. att vi efter 

övervägande insåg att en tidsaxel möjligtvis skulle äventyra både klienternas och 

socialsekreterarnas anonymitet i ett antal ärenden. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2010). Socialsekreterarna informerades om att de 

insamlade uppgifterna endast kommer att användas för forskningsändamål samtidigt som de 

var medvetna om att andra, bl.a. ledningen och kanske kommunpolitikerna kommer att ta del 

av vår studie. 

Avslutningsvis vill vi säga ett par ord om den etiska principen som Kvale & Brinkmann 

(2009) benämner forskarens roll och som inte återfinns som en enskild etisk princip bland de 

fyra etiska riktlinjerna från Vetenskapsrådet. Denna princip inryms dock, enligt vår 

uppfattning, i samtliga av de fyra vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Enligt 

författarna är forskarens roll som person och forskarens integritet avgörande för hållbarheten i 

de etiska beslut som fattas under undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). De menar 

vidare att intervjuforskning är interaktiv vilket innebär att forskaren löper stor risk att ”köpas” 

av intervjupersonerna genom det nära samspelet med dem. Forskarens roll kan, enligt 

författarna innehålla en spänning mellan professionell distans och personlig vänskap (ibid.). 

Vi hade två anledningar till att ständigt reflektera över vår ”forskarroll” utifrån det 

ovanstående resonemanget: den ena är att en av oss kände socialsekreterarna sedan tidigare 
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(och löpte därmed risken att ”köpas” av dem); den andra är att det fanns starkt intresse från 

Socialförvaltningens sida för genomförandet av denna studie vilket kanske kan ha påverkat 

vår ”forskarintegritet” på så sätt att studien har gjorts på Socialförvaltningens villkor. Trots att 

vi tycker att vi genomfört denna studie med stor frihet kan vi inte med säkerhet påstå att vi 

lyckats leva upp till den forskarrollen i den bemärkelse som Kvale & Brinkmann (2009) syftar 

på. 

5.10 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Enligt Jönson (2009) handlar validitet om att mäta det man avser att mäta. Applicerar vi detta 

påstående på vår studie leder det vidare till följande frågor: Undersöker studiens metod 

(kvalitativa intervjuer och aktstudie) vad den är avsedd att undersöka (jmf Kvale, 1997; Kvale 

& Brinkmann, 2009). Är de kvalitativa metoderna lämpliga för att undersöka 

socialsekreterarnas upplevelser av sin roll som gräsrotsbyråkrater? I avsnitten 5.2 och 5.3  

redovisar vi varför vi just valt de kvalitativa metoderna och varför vi tycker att dessa är 

relevanta för att förklara det undersökta fenomenet. Validiteten i kvalitativ forskning hänför 

sig till om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det fenomen som studeras via de 

beskrivningar, kategoriseringar och analyser som forskaren presenterar (Carlsson, 1991 i 

Larsson et al., 2005). Kvale & Brinkmann (2009) presenterar en tablå över undersökningens 

sju stadier där de ger anvisningar om vad man som undersökare bör göra i varje stadium för 

att undersökningens validitet ska vara så bra möjligt (sid. 267). 

 

Validering på följande stadier bedömer vi som extra viktig i vår undersökning: validering i 

tematiseringsstadiet, handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om hur logiskt härledningen 

från de valda teorierna till forskningsfrågorna sker. Då vi genom vår studie vill undersöka hur 

socialsekreterarna upplever sin dubbla (gräsrotsbyråkratiska) roll i arbetet med 

socialbidragsklienter som är misstänkta för bidragsbrott tycker vi att de två valda teorierna, 

om människobehandlande organisationer och gräsrotsbyråkrater utgör adekvata 

utgångspunkter för vår studie. Vi har lagt stor vikt vid att skapa ett logiskt samband mellan 

teorierna, frågeställningarna och intervjufrågorna. Detta är, tycker vi, ganska synligt i vårt 

arbete dels pga. att våra respektive frågeställningar utgör var sitt tema i intervjuguiden och 

dels pga. att vi har valt ett deduktivt arbetssätt vilket innebär att de teoretiska 

utgångspunkterna har gett riktning åt frågorna i intervjuguiden och angett vissa ramar inom 

vilka tolkningen av det empiriska materialet har skett (jmf Larsson et al., 2005).  Validering 

vid intervjuprocessen handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) framför allt om tillförligheten 
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hos undersökningspersonernas rapporter och kvaliteten på själva intervjuerna. När det gäller 

tillförlitigheten hos socialsekreterarnas svar är vi medvetna att den kan ha påverkats av att 

samtliga socialsekreterare kände en av oss sedan tidigare. Förhoppningsvis har detta 

"balanserats" genom att socialsekreterarna inte kände den andre intervjuaren. För att öka 

kvaliteten på själva intervjuerna testade vi frågorna i intervjuguiden genom att låta två 

utomstående personer, en socionomstudent och en lärarstudent, granska frågorna och bedöma 

om dessa stod i logisk ordningsföljd samt om de uppfattades som lättbegripliga. Trots att 

dessa "testintervjuer" inte är av sådan karaktär som de pilotintervjuerna som Kvale (1997) tar 

upp i sin bok, tycker vi att de, genom synpunkter och förslag från de två studenterna, har 

bidragit till en bättre intervjuguide och därmed till en högre validering i detta stadium. 

 Validering vid utskriften av intervjuerna gäller valet av språklig stil för utskriften (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna definierar utskrifter som översättningar från ett muntligt språk 

till ett skrivet språk. Medan en intervju är en levande social interaktion där tidsförloppet, 

tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart tillgängliga för den som deltar i samtalet ansikte 

mot ansikte är utskriften utarmade, avkontekstualiserade återgivningar av levande 

intervjusamtal där t.ex. rösten, intonationen, kroppsspråket och ironin går förlorad (ibid., sid. 

194). Vi har valt att transkribera intervjumaterialet till skriftspråk för att därefter koda det 

utifrån teoriernas kärnbegrepp. Utifrån det som tidigare nämnts intar vi en deduktiv ansats där 

vi med kärnbegreppen som grund närmar oss vårt analysmaterial. I syfte att öka förståelsen 

och läsvänligheten kursiveras de kärnbegrepp då de omnämns första gången i analysen. I 

vissa citat är det tre punkter (…) i en följd vilket är ett uttryck för att den berörda 

socialsekreteraren tvekade eller tog en kortare paus i sitt svar. Vi har varit medvetna om att 

man redan vid transkriberingen av intervjumaterialet gör en tolkning av det (jmf Kvale, 1997). 

Detta kan ha påverkat validiteten i detta stadium av undersökningen.  Validering vid analysen 

av det samlade materialet handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om huruvida logiken i de 

gjorda tolkningarna är hållbar. Vi har, som tidigare nämnts, strävat att skapa ett logiskt 

samband mellan teorierna, frågeställningarna och intervjufrågorna genom att bl.a. följa ett 

deduktivt arbetssätt vilket förhoppningsvis har påverkat validiteten i detta stadium till det 

bättre. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida respondenterna kommer att förändra sina svar under en 

intervju och huruvida en studie kan återupprepas av andra intervjuare och då ge samma svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009) Reliabiliteten handlar också om precisionen i mätverktygen eller 

med andra ord om slumpfaktorer har påverkat resultatet (se Jönson, 2009) Men det kan vara 
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svårt att fastställa reliabiliteten i kvalitativ forskning då man inte gör någon direkt mätning 

utan främst vill upptäcka och beskriva ett visst fenomens kvalitéer. Detta innebär att man inte 

behöver något mätinstrument i kvalitativ forskning samt att reliabilitetsfrågan inte är 

meningsfull i samma utsträckning i kvalitativa- som i kvantitativa studier (Carlsson, 1991 i 

Larsson et al., 2005) Då intervjuernas reliabilitet diskuteras särskilt i relation till ledande 

frågor har vi försökt att utforma vår intervjuguide med detta i åtanke (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi är medvetna om att vår intervjuguide innehåller några ledande och 

"halvledande" frågor, men hoppas verkligen att vi lyckats få en "balans" i intervjuerna genom 

att använda oss av olika typer av följdfrågor, framförallt sonderande och specificerade sådana 

(jmf Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

Generaliserbarhet syftar på att fastställa om studiens resultat är giltiga och kan överföras till 

andra intervjupersoner och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns dock 

begränsade möjligheter att generalisera kvalitativa resultat då kvalitativ forskning arbetar med 

relativt små och syftesbestämda eller icke-slumpmässiga urval (Patton, 1990 i Larsson et al., 

2005). Då vår ambition har varit att exemplifiera hur socialsekreterare (anställda vid en, 

strategiskt vald socialförvaltning) upplever sin dubbla roll i socialbidragsärenden där de haft 

misstankar om att klienterna har begått bidragsbrott ämnar vi inte dra några generella 

slutsatser om studiens resultat är giltiga för socialsekreterare vid andra socialförvaltningar. 

 

5.11 Urval och begränsningar 
Kvalitativ forskning arbetar med relativt små och syftesbestämda eller icke-slumpmässiga 

urval (Patton, 1991 i Larsson et al., 2005). Vi kan konstatera att detta påstående verkligen 

stämmer för vår undersökning då valet av Socialförvaltningen, socialsekreterarna och 

socialbidragsärendena har varit strategiskt och syftesbestämt. Vi valde att ta del av samtliga 

socialbidragsärenden (26 stycken) där klienterna hade misstänkts för bidragsbrott från det att 

bidragsbrottslagen trädde i kraft 1 augusti 2007 och fram till maj 2010. Valet av 

intervjupersonerna dikterades helt enkelt av de valda socialbidragsärendena. 

 

När det gäller antalet intervjupersoner i en kvalitativ studie rekommenderar Kvale & 

Brinkmann (2009) att man ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad 

man behöver veta. Samtidigt påpekar författarna att antalet intervjuer i vanliga intervjustudier 

brukar ligga mellan 15+/-10, dvs. mellan 5 och 25 (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Grundtanken till urvalet var att intervjua samtliga socialsekreterare (7 stycken) som har varit 

handläggare i dessa socialbidragsärenden. Antalet intervjupersoner begränsades dock till fem 

stycken då två av socialsekreterarna inte längre jobbar på Socialförvaltningen och intervjuer 

med dem inte kunde genomföras av praktiska skäl.  Det hade naturligtvis varit mest optimalt 

att genomföra intervjuerna med samtliga sju socialsekreterare men trots detta tycker vi inte att 

antalet intervjupersoner har påverkat empirins resultat i större utsträckning. 

 

6. ANALYS 
6.1 Aktanalys 
6.1.1 Från individ till ”ärendeblad” 

 

Samtliga av de undersökta socialbidragsärendena i aktstudien inleds med en utredning enligt 

11 kap. 1 § SoL som i Socialförvaltningens dokumentationssystem benämns som 

"ärendeblad". Det är just i "ärendebladet" där prövning av den potentiella klientens 

inträdesbehörighet till Socialförvaltningen sker. "Ärendebladen" i de 26 undersökta 

socialbidragsärendena har identisk form och innehåller endast den potentiella klientens 

karaktäristika som möjliggör placering av denne i någon av Socialförvaltningen i förväg 

definierad och tillhandahållen administrativ kategori, exempelvis ung arbetslös, flykting och 

invandrare, vuxen arbetslös m.m. (jmf Johansson, 1997). "Ärendebladen" kan enligt oss 

liknas vid startskottet på den förenkling och standardisering som den potentiella klienten 

genomgår i ”mötet” med Socialförvaltningen. Det är förmodligen här som även den 

inomorganisatoriska kontrollen av gräsrotsbyråkraternas arbete sker, något som Johansson 

(1997) benämner som passiv/byråkratisk kontroll. Den potentiella klienten bearbetas av 

Socialförvaltningen genom att denne reduceras till ett antal variabler som faller innanför 

Socialförvaltningens specialiseringsområde (jmf Johansson, 1997). Variablerna, som i 

"ärendebladen" föreställer en förenklad form av den tänkbara klienten, utgör hörnstenar i den 

initiala bedömningen av dennes inträdesbehörighet till Socialförvaltningen (ibid.). 

Variablerna (den potentiella klientens karaktäristika) betecknas i de 26 "ärendebladen" som 

"familj", "bostad", "utbildning", "arbetslivserfarenhet", "ekonomi" och "tillgångar". Den 

potentiella klienten blir på detta sätt ett hanterligt format för Socialförvaltningen (jmf 

Johansson, 1997). 
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Prövningen av den eventuella klientens inträdesbehörighet till Socialförvaltningen kretsar 

kring de sex variablerna och går huvudsakligen ut på att dels kartlägga dennes förutsättningar 

för att bli självförsörjande ("utbildning", "arbetslivserfarenhet") och dels kontrollera att de 

uppgifter som lämnats av honom eller henne är korrekta ("familj", "bostad", "ekonomi", 

"tillgångar"). Det är först när de sex variablerna har utretts och visat att de faller inom 

Socialförvaltningens specialiseringsområde den potentiella klienten blir behörig att accepteras 

som klient och kan tilldelas en byråkratisk identitet (jmf Johansson, 1997).  

 

Kontrollen av en klient kan handla om allt från att fastställa huruvida klienten överhuvudtaget 

är berättigad till organisationens service till att se till att denne följer givna direktiv, fullgör 

sina skyldigheter och inte försöker missbruka organisationens service (Johansson, 1997). 

I bilaga 1 kan man bl. a. utläsa vilka kontrollformer som förekommer i de 26 

socialbidragsärendena såväl före som efter det att klienten har tilldelats sin byråkratiska 

identitet. Gemensamt för samtliga ärenden är att kontroll av de sex variablerna 

i ”ärendebladen" (dvs. innan klienten har fått sin byråkratiska identitet) sker mot Bilregistret, 

Befolkningsregistret och Försäkringskassan samt genom att man begär in den potentiella 

klientens inkomstuppgifter.  I ett flertal ärenden kombineras dessa kontrollformer med andra 

typer av kontroll redan i "ärendebladen", exempelvis att man begär in underlag för sökta 

utgifter (hyreskontrakt, hyresavi, elräkning m.m.) eller att man kontrollerar om den tänkbara 

klienten har varit tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande (genom att begära in arbetsplan från 

Arbetsförmedlingen eller redovisning av sökta arbeten). I 25 av de 26 socialbidragsärendena 

som ingår i vår aktstudie har de potentiella klienterna av Socialförvaltningens 

socialsekreterare bedömts som behöriga klienter och fått sin byråkratiska identitet. Det är 

endast ett socialbidragsärende (”klient 23”, se bilaga 1) där den potentiella klienten har nekats 

tillträde till Socialförvaltningen då kontrollen av de sex variablerna visat att denne uppgett 

oriktiga uppgifter om sin ekonomiska situation och därmed blivit misstänkt för bidragsbrott 

enligt bidragsbrottslagen. I ljuset av det resonemang som förts ovan skulle man kunna 

konstatera att denna eventuella klient inte har fått sin byråkratiska identitet i och med att 

denne nekats tillträde till Socialförvaltningen, i alla fall inte den byråkratiska identiteten i den 

bemärkelse som Johansson (1997) syftar på. Bidragsbrottslagen har skapat nya ”regler” för 

klientkonstruktion och har, enligt vår uppfattning, utvidgat den byråkratiska identitetens 

betydelse. Bidragsbrottslagens obligatoriska karaktär (att man i misstänkta 

bidragsbrottsärenden måste göra en utredning för att bedöma om brottet ska polisanmälas) har 

skapat utrymme för att begreppet byråkratisk identitet kan användas i en annan bemärkelse än 
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den som Johansson (1997) syftar på. Vi har tidigare konstaterat att den enda potentiella 

klienten (klient 23), som av Socialförvaltningen inte accepterats som klient inte har fått en 

byråkratisk identitet i bemärkelsen att denne har varit berättigad till socialbidrag. Mot 

bakgrund av det ovannämnda tar vi oss friheten att påstå att denna potentiella klient trots allt 

har fått en form av byråkratisk identitet och blivit ”klient” eftersom Socialförvaltningen måste 

utreda omständigheterna kring bidragsbrottet samt göra en bedömning om det ska 

polisanmälas. Detta innebär att klienten kommer att behålla sin ”byråkratiska identitet”, 

åtminstone tills man har gjort klart utredningen. 

 

Granskningen av det empiriska materialet från de 25 socialbidragsärenden, där de tänkbara 

klienterna av sin respektive socialsekreterare har godkänts som klienter, antyder att den mest 

omfattande kontrollen sker just i samband med prövningen av de potentiella klienternas 

lämplighet att bli accepterade som klienter dvs. vid förstagångsansökan om socialbidrag. 

Enligt journalanteckningarna sker kontrollen av de accepterade klienternas ansökan om 

fortsatt socialbidrag inte på samma rutinmässiga sätt som vid förstagångsansökan. Viktigt att 

påpeka är att vi är fullt medvetna om att vår tolkning av hur socialsekreterare kontrollerar 

respektive hjälper sina klienter sker på basis av de sociala fakta som har skrivits av 

socialsekreterarna själva och att det finns reella risker att vi endast tolkar socialsekreterarnas 

konstruktion av en "verklig" situation, inte själva verkligheten (jmf Billquist & Johnsson, 

2007). Kontroll av klienterna, så som vi tolkar den, sker huvudsakligen för att se om dessa 

fullgör sina skyldigheter (exempelvis genom att följa planeringen med Arbetsförmedlingen) 

och inte försöker missbruka Socialförvaltningens service (genom att man t.ex. kontrollerar 

deras inkomster från Försäkringskassan och CSN) (jmf Johansson, 1997). Socialsekreterarnas 

roll som hjälpare manifesteras i de 26 socialbidragsakter i form av att klienterna får hjälp med 

sin ekonomi (med undantag av klient 23 då denne inte bedömts vara berättigad till 

socialbidrag vid förstagångsansökan) eller hjälp med att komma i kontakt med rätt instans, 

hjälp med att lösa sin bostadssituation, få praktikplats, delta i olika projektverksamheter, få 

arbete m.m. (se bilaga 1). Journalanteckningarna ger en förhållandevis tydlig bild av att 

hjälpformer varierar kraftigt i olika socialbidragsärenden beroende på klientens behov. Vissa 

klienter behöver endast ekonomisk hjälp (se klient 5, 13, 25 i bilaga 1) vilket innebär att 

socialsekreterarna nästan uteslutande arbetar "people-sustaining" (upprätthållande) med dessa 

klienter. Andra klienter har andra behov förutom de som är direkt kopplade till deras 

ekonomiska situation och får, enligt journalanteckningarna, annan typ av hjälp, exempelvis att 

komma i kontakt med psykiatrin, kvinnojouren m.m. eller att genom motiverande samtal med 
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sin socialsekreterare inse vikten av att söka arbete och kunna försörja sig själv. I dessa 

ärenden har arbetet med klienterna "people-processing" (utredande) respektive "people-

changing" (förändrande) karaktär (jmf Hasenfeld, 1983; 1992). 

 

Vi har tidigare resonerat kring det enda ärendet (klient 23) där klienten inte har bedömts som 

berättigad till socialbidrag pga. att denne uppgett oriktiga uppgifter om sin ekonomi och 

därmed blivit misstänkt för bidragsbrott. Vi har också kommit fram till att klienten trots detta 

har fått en slags byråkratisk identitet då denne kommer att vara föremål för Socialtjänstens 

utredning i enlighet med intentionerna i bidragsbrottslagen (jmf Johansson, 1997). I den 

nästföljande delen av uppsatsen ämnar vi titta närmare på vad som händer i de 25 

socialbidragsakter, när de redan "godkända" klienterna blir misstänkta för bidragsbrott av sina 

socialsekreterare. Vad händer med klienternas byråkratiska identitet? Vad kan man utläsa från 

socialbidragsakterna beträffande socialsekreterarnas sätt att hjälpa respektive kontrollera sina 

klienter efter att de upptäckt potentiellt bidragsbrott? Svaren på dessa frågor är helt enkelt: det 

beror på! Det beror helt enkelt på om klienten väljer att avbryta sin kontakt med 

Socialförvaltningen eller om denne trots misstankar om bidragsbrott, väljer att ansöka om 

fortsatt socialbidrag. 

 

Väljer klienten att avbryta kontakten med Socialförvaltningen blir konsekvensen att klientens 

byråkratiska identitet (inträdesbehörighet), i den bemärkelse som Johansson (1997) syftar på, 

ersätts av den byråkratiska identiteten som skapas till följd av att klienten måste utredas för 

bidragsbrott och därmed blir kvar som "klient" hos Socialförvaltningen. Väljer klienten 

istället att trots misstankar om bidragsbrott ansöka om fortsatt socialbidrag får denne, förutom 

den redan existerande byråkratiska identiteten (som visserligen är starkt ifrågasatt i detta 

läge), en ny byråkratisk identitet som misstänkt för bidragsbrott. I det senare fallet blir 

klienten aktuell hos Socialförvaltningen på två fronter: klientens ansökan om fortsatt 

socialbidrag måste handläggas av socialsekreteraren samtidigt som socialsekreteraren måste 

utreda omständigheterna kring bidragsbrottet som klienten misstänks ha begått. Av 

sammanlagt 26 socialbidragsärenden som omfattas av aktstudien har klienter i 16 ärenden 

varit aktuella hos Socialförvaltningen "på två fronter" samtidigt, medan klienter i de 9 andra 

ärendena (alltså exklusive klient 23) först varit klienter i bemärkelsen ”socialbidragssökande” 

för att efter att de misstänkts för bidragsbrott har övergått till "bidragsbrottsklienter". 

Aktstudiens resultat visar att Socialförvaltningens socialsekreterare i samtliga ärenden har 

dokumenterat det misstänkta bidragsbrottet i en separat journalanteckning, som i de flesta fall 
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innehåller ganska utförlig information om vad klienten har ansökt om, för vilken typ av 

bidragsbrott klienten misstänks, vilka kontrollformer som har föregått det potentiella 

bidragsbrottet (understrukna, se bilaga 1), samt en standardfras om att Socialförvaltningen 

måste göra en bedömning av om klienten uppsåtligt eller av grov vårdslöshet utelämnat för 

utredningen viktiga uppgifter. 

 

Med hjälp av dokumentanalysen genomförde vi en kategorisering av de 26 

socialbidragsärenden utifrån typ av bidragsbrott som klienterna har misstänkts för. Vi har 

funnit fyra kategorier av misstänkt bidragsbrott som vi har benämnt: sambo-inte sambo, 

dubbla ersättningar. osanna uppgifter och "blandat" (se bilaga 1). Som benämningarna 

antyder så ingår i kategorin "sambo-inte sambo" de ärenden (2 stycken) där klienterna 

misstänks ha uppgett oriktiga uppgifter beträffande sin civilstatus, i kategorin "dubbla 

ersättningar" ingår ärenden (15 stycken) där klienterna, förutom socialbidrag, haft åtminstone 

en annan typ av inkomst (t.ex. olika ersättningar från Försäkringskassan, CSN, inkomster av 

"svart" arbete m.m.). I ärenden som går under kategorin "osanna uppgifter" (5 stycken) har 

klienterna misstänkts för att ha lämnat felaktiga uppgifter som kan ha påverkat deras rätt till 

socialbidrag i deras favör (t.ex. förfalskat hyreskontrakt eller uppgett fel antal 

hushållsmedlemmar). Under kategorin "blandat" har vi placerat ärenden (4 stycken) där minst 

två olika typer av bidragsbrott förekommer samtidigt (exempelvis att man lämnar oriktiga 

uppgifter om sin civilstatus, bostadssituation samtidigt som man arbetar "svart"). Man kan 

utläsa ur tabellen (se bilaga 1) att de olika socialsekreterarna har olika erfarenheter av 

bidragsbrott, både när det gäller typ av bidragsbrott och antal misstänkta bidragsbrottsärenden 

som de har varit med om. Vi har dock inte identifierat någon markant skillnad (i alla fall inte 

dokumenterad sådan) i socialsekreterarnas sätt att hjälpa respektive kontrollera sina klienter i 

de misstänkta bidragsbrottsärendena. Av journalanteckningarna i de 16 socialbidragsärenden 

där klienterna har ansökt om fortsatt socialbidrag hos Socialförvaltningen efter att de 

misstänkts för bidragsbrott framgår inte huruvida deras ansökan har granskats eller att de 

uppgivna uppgifterna kontrollerats på något annorlunda sätt jämfört med innan de misstänktes 

för bidragsbrott. Vi har dock funnit att ett antal ärenden där det fanns indikationer om att 

bidragsbrott har lett till viss skärpning av kontrollen av klienterna från socialsekreterarnas 

sida vilket i sin tur resulterade i att man upptäckte ett antal fall av misstänkt bidragsbrott. När 

det gäller hjälpformerna visar aktstudiens resultat att utbud av hjälp till klienterna ökar ju 

längre tid man har känt klienten, men att "hjälputbudet" från socialsekreterarna avtar efter att 

man upptäckt potentiellt bidragsbrott. Detta främst pga. att en betydande del av klienterna 



39 
 

som väljer att fortsätta sin kontakt med Socialförvaltningen får avslag på sin ansökan om 

socialbidrag då det visar sig att de inte längre är berättigade till det. 

 

6.2 Den dubbla rollen i misstänkta bidragsbrottsärenden 
 

6.2.1 Organisationens representant, klienternas ombud, eller både och? 

 

Analysen av det empiriska intervjumaterialet visar att de intervjuade socialsekreterarna 

upplever att de ofta i sitt arbete förväntas vara både organisationsrepresentanter 

(kontrollanter) och klienternas ombud (hjälpare) (jmf Lipsky, 1980). Åsikterna skiljer sig 

dock åt mellan de intervjuade när det gäller deras uppfattningar om sin yrkesroll. Tre av 

socialsekreterarna upplever en konflikt inom sin yrkesroll och ser den som dubbel. Ett citat, 

som grundar sig i en helhetsbild av intervjun med socialsekreterare 1, får exemplifiera: 

 
S 1: Jag tycker helt klart det är den… rollen som gör arbetet oerhört intressant och oerhört krävande och oerhört 

vad ska man säga…varierande...men det är också..den biten som gör det oerhört komplext...och det är oftast 

där…det kan finnas utrymme att det utvecklas konflikter och annat..det är den det är det allra svåraste upplever 

jag...att ha den dubbla rollen…ena sekunden sitta och  bedöma rätten..om man har rätt till försörjningsstöd…och 

vissa fall ge ett avslag…och sedan sitta och ha motiverande samtal…nästa stund…jag ska…bevaka klientens 

intressen samtidigt som jag bevakar…klientens skyldigheter…det är inte alltid ett lätt uppdrag att 

kombinera…och det ligger en stor utmaning i det…och det ska man nog tycka är rätt…man ska nog gilla 

utmaningar … 
 

Trots att de anser att deras arbete innehåller inslag av både kontroll och hjälp delar inte 

socialsekreterare 2 och 5 de andra socialsekreterarnas uppfattning om att deras yrkesroll är 

dubbel.  De ser inte sin yrkesroll som en konflikt mellan två olika roller utan de upplever den, 

så som vi tolkar det, som en avvägning inom rollen som socialsekreterare (gräsrotsbyråkrat) 

(jmf Lipsky, 1980; jmf Johansson, 1997). Detta påstående styrker vi med två nedanstående 

citat: 

 
S 2: Jag går ju inte in…när jag träffar klienter…har jag nog inte så mycket bilden av att...tänka på 

organisationen…på min arbetsgivare...det gör jag nog inte…utan jag tänker…visst jag har ett uppdrag…som 

jag…som jag  måste följa…men jag  tänker nog mer på den sökande.. i dennes situation…men det är inte samma 

som jag går utanför ramarna...för den sakens skull…men jag tänker nog inte så mycket…du menar om jag tänker 

budget eller?...Jag ser det inte som dubbelt…det är inget problem...att jag står på två sidor…eller sitter på två 

stolar…nej...för  att hjälpa…det kan också ju vara att säga nej...till saker…men istället kanske berätta…försök på 
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Försäkringskassan ... för där har du möjlighet att få bidrag till…kostersättning eller något sådant där…men inte 

här...jag vet inte…jag känner det inte dubbelt… 
 
S 5: Jag har såklart riktlinjer som jag måste jobba enligt…men jag tycker inte att det är så konstigt…att…nej jag 

tycker inte det är så konstigt...jag har riktlinjer så måste jag följa dom…och sedan kanske man försöker töja på 

det ibland… 
 

Socialsekreterarna 2 och 5 i citaten ovan antyder därmed att de är medvetna om att de arbetar 

inom av Socialförvaltningen bestämda ramar, men att de, genom att använda sitt 

handlingsutrymme, kan anpassa regelsystemet till konkreta ärenden (jmf Johansson, 1997; 

jmf Lipsky, 1980; jmf även Stranz, 2007). Socialsekreterarna 2 och 5 är, för att använda oss 

av Johanssons (1997) vokabulär, medvetna om att de utgör ett obyråkratiskt element i 

Socialförvaltningens byråkratiska struktur. 

 

Samtliga socialsekreterare uttrycker tydligt att det finns motstridiga förväntningar som de är 

tvungna att handskas med i sitt dagliga arbete. Följande citat av socialsekreterare 3,4 och 1 

illustrerar detta: 

 
S 3: Ja, att man hamnar lite mitt emellan ibland, alltså varför gör man beräkning...så kanske man missat ett 

överskott på 15 000 kr men de pengarna finns inte i verkligheten och att de inte har möjlighet att klara sig t.ex. 

och det gör min roll att jag ska följa de lagar och riktlinjer som finns medans de måste ställas på gatan, alltså det 

kan bli lite dubbelt men för det mesta tycker jag ändå att så länge man kan diskutera och prata med klienten ... 

utifrån riktlinjerna så klart så ofta kan man komma fram till lösningar ändå, tycker jag ... 
 
S 4: Klienterna vill ju mer…än vad organisationen tillåter…de tycker inte bara de har rättigheter....de ser inte 

alltid kraven…jag menar att de inte ser sina skyldigheter men bara ser sina rättigheter…Det blir komplext. 
 
S 1: Klienten kan ju ha vissa förväntningar på mig…och på försörjningsstödet…alltså vad man kan… hjälpa till 

med…vad jag kan bevilja…och det stämmer inte alltid överens med riktlinjer, lagar...och det jag faktiskt kan 

göra…och det är ju en jättestor balansgång i det...att man ska behålla en god relation gentemot klienten…och ha 

ett gott bemötande...och hjälpa någon vidare…faktiskt till någon ..till något nytt…samtidigt som man ska...hålla 

den gränsen…där det är ju ofta förväntningarna…inte stämmer in...där blir ju mycket där...att man får försöka 

förklara…vara tydlig…men också ödmjuk…i att man…att folk ofta blir upprörda…och både ledsna och 

besvikna i att man inte...får det man har tänkt. 

 

Det som är utmärkande för citaten ovan är att man i dem kan utkristallisera två viktiga 

teoretiska begrepp som berör gräsrotsbyråkraternas arbete. Citaten genomsyras av 
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socialsekreterarnas kännedom om de befinner sig i korseld mellan två motstridiga 

förväntningar vilket innebär att deras relation till klienten både är en relation mellan två 

människor och en relation mellan gräsrotsbyråkrat och klient, något som Johansson (1997) 

benämner för klientrelationens dubbla karaktär. Det andra teoretiska begreppet som kommer 

till uttryck i citaten är gräsrotsbyråkraternas gränsöverbryggande roll vilket innebär att 

socialsekreterarna har tillgång till klienternas förstahandsuppgifter (exempelvis att klienten 

har haft ett överskott på 15 000 kr) samtidigt som man besitter kunskap om hur organisationen 

kan möta klientens unika behov (exempelvis att det i vissa fall finns möjligheter att  hitta 

lösningar i enlighet med Socialförvaltningens riktlinjer trots att överskottet är 15 000 kr) (jmf 

Johansson, 1997). 

 

 6.2.2 Den slumpmässiga- och situationsanpassade kontrollen  

 

Den allmänna kontrollen av klienterna kan, som det framgår av intervjuerna, delas in i två 

kontrollmoment. Det ena är det schablonmässiga, som är likadant för samtliga klienter och 

innebär kontroll av det som en av socialsekreterarna benämner som rutinuppgifter (mot 

Försäkringskassan, Bilregistret m.m.). Det schablonmässiga kontrollmomentet utgör, enligt 

vår mening, ett verktyg för socialsekreterarna att utföra ett förvandlingsnummer, dvs. 

förenkla, standardisera och anpassa klienten till för Socialförvaltningen hanterligt format för 

att sedan kunna ge denne en byråkratisk identitet (se Johansson, 1997). Detta överensstämmer 

i hög grad med resultaten som har framkommit från aktstudien. Det andra kontrollmomentet 

är mer situationsanpassat och utförs beroende på vad som kommer fram vid den 

schablonmässiga kontrollen (se citatet nedan):  

 
S 1: Kontroll sker ju hela tiden i princip...det är ju…kontroll på många sätt...det är kontroll…i vissa fall…om det 

uppstår frågetecken kring…hur man bor...om man är sammanboende eller inte...om det står flera personer 

skrivna på en adress…medan man söker som ensamstående…då kan man göra hembesök...det är ett 

kontrollmedel…vi kontrollerar också mot Försäkringskassan, bilregister…sådana här rutinuppgifter...och 

beroende vad som kommer fram där...gör man ytterligare kontroller … 

 

 

6.2.3 Hjälpens tre ansikten 

 

Analysen av intervjuerna som helhet tyder på att det finns en samstämmighet bland 

socialsekreterarna angående hur de kontrollerar respektive hjälper sina klienter på ett allmänt 
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plan. Samtliga socialsekreterare upplever att deras arbete som klienternas ombud (hjälpare) är 

mycket mer än bara handläggning av socialbidrag. Citatet nedan utgör ett utmärkt exempel på 

detta: 

 
 S 1: Hur man hjälper...jag kan väl säga så här...vad jag tycker främst som kanske inte riktigt...ingår i 

uppdraget...men som kanske ändå gör det...är att hänvisa...hjälpa människor att hänvisa rätt...många av de ja 

träffar kanske har ett behov av kontakt med läkare...och med psykiatri...med andra som man inte självmant 

tar…som man inte får hjälp med på andra håll…där jag tycker det är en stor del av min roll som upptäcker 

det…eftersom de kommer hit varje månad och söker...att faktiskt att skicka någon form av remiss…eller vad 

man ska säga...att  hjälpa klienterna att  få den typ av hjälp som de behöver...så att det finns bra 

förutsättningar…det är ju inte bara så för att...bara för att man får egen ekonomi helt plötsligt som livet kanske 

fungerar jättebra...det kan finnas andra bitar…så lite tycker jag det är en jätteviktig del…man söker ofta först för 

ekonomin…och att vi sen måste se om det finns andra behov...också...hjälper folk med att 

överklaga...viktigt…att uppmuntra då folk är  missnöjda med beslut…hjälper gärna till med det…eller hänvisa 

till någon annan som kan hjälpa till med det. I vissa försörjningsstödsärenden där sökande enbart söker 

ekonomiskt bistånd...där är det bara kontroll…medans vissa klienter får mer…av min tid därför att behovet 

finns...det kan vara stödkontakter...att man bara ringer hit…berättar hur man har det…att man följer upp…man 

vet att det är någon som har en tendens att isolera sig…social fobi...man kanske faktiskt behöver kolla 

av...personen…om de inte lämnar in någon ansöka till exempel...finns ju faktiskt vissa som man ringer upp och 

frågar...hur har du det nu?...det skulle man ju inte göra med alla…visst så är det… 

 

Som framgår av citatet, men också av vår helhetsförståelse av intervjuerna, anser 

socialsekreterarna att de arbetar mycket utifrån två arbetsformer: people-processing 

(handläggande/utredande) som går ut på att sätta en social "etikett" och officiell status på 

människan för att på så sätt avgöra om människan kan hanteras av Socialförvaltningen eller 

om denne ska hänvisas till annan instans och people-changing (förändrande) som avser att 

ändra personen i avsikt att öka personens välfärd (se Hasenfeld, 1983; 1992). 

Socialsekreterarna är dock medvetna om att det finns socialbidragsärenden där deras 

"hjälparbete" endast inskränks till handläggning av socialbidrag eller till det som Hasenfeld 

(1983; 1992) benämner som people-sustaining (upprätthållande av klienternas välfärd). 

 

 

6.2.4 Hjälper mer än stjälper 

 

Socialsekreterarnas uppfattningar om hur stor del av deras arbetstid som går åt att hjälpa 

respektive kontrollera är nästan identiska. Generellt sett anser socialsekreterarna att mycket 
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större del av deras arbetstid går åt att hjälpa än att kontrollera: 
 

S 5: Då skulle jag säga…10% åt kontroll och 90 % att hjälpa. 

 

S 4: ... 80 % att hjälpa och 20 % att kontrollera…eller 75 % att hjälpa och 25 % att kontrollera…nåtsånt… 

 

S 2: Svårt att uppskatta.  Jag hoppas att den övervägande delen går till att hjälpa att gå vidare...det hoppas jag… 

det känns så också faktiskt. 

 

Fyra av socialsekreterarna uppgav dock att det finns socialbidragsärenden där man 

kontrollerar mer och hjälper mindre, huvudsakligen beroende på vilken av de tre 

arbetsformerna eller teknologierna (people-processing, people-sustaining eller people-

changing) som de måste arbeta utifrån för att kunna möta klientens unika behov (jmf 

Hasenfeld, 1983; 1992). Följande citat av socialsekreterare 1 får exemplifiera: 

 
S 1: [Intervjuare: Hur stor del av din arbetstid går uppskattningsvis åt att hjälpa respektive kontrollera 

dina klienter?] Tid till samtal tar  ju alltid mycket längre tid än att kontrollera...så därför…även om man tycker 

att det ingår mycket  kontroll så är det nog…30 % kontroll och 70 % hjälpande...sedan får jag nog säga att där är 

man nog väldigt flexibel…det beror lite på vilka klienter man har…vissa klienter är det kanske 5 % 

kontroll...och 95 % andra insatser...samtal och så vidare…medan det är inte så många som behöver…den här 

hjälpen...eller mitt stöd...utan faktiskt enbart behöver försörjningsstöd…och då kanske det är 100 % kontroll mot 

FK och så vidare.. handläggning och inget mer...men i övervägande är det nog mer hjälp än upplever jag det. 
 

Här drar vi paralleller till Johansson (1997) och Billquist (1999). Utifrån vår helhetstolkning 

av intervjumaterialet kan man konstatera att socialsekreterarna, i enlighet med resultaten i 

Billquists (1999) avhandling, upplever att klientarbetet i socialbidragsärenden har två 

"ansikten" och kan ses som två parallella och motstridiga processer: den administrativa 

(byråkratiska, schablonartade och kontrollerande) och den hjälpande (personliga, 

terapeutiska). Existensen av de två processerna leder, enligt Billquist (1999), till att 

socialsekreteraren tvingas ta på sig två svårförenliga roller, hon ska utreda, besluta om 

socialbidrag och utöva kontroll samtidigt som hon ska hjälpa och stödja sina klienter. 

Billquists (1999) studie visar att den administrativa, kontrollerande rollen överväger i flertalet 

av socialbidragsärenden jämfört med den hjälpande rollen. Socialsekreterarna uppger 

visserligen att det finns socialbidragsärenden där deras klientarbete lutar mer åt 

"kontrollpolen" (exempelvis i renodlade "people-sustaining"- ärenden där klienten endast 

behöver ekonomisk hjälp) (se Johansson, 1998; se Billquist, 1999). Analysen av 
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intervjumaterialet (se t.ex. citaten ovan) visar dock tydligt på att resultaten i vår lilla studie 

inte stämmer helt överens med Billquists (1999) slutsatser då klientarbetet i vår studie oftast 

befinner sig närmare "servicepolen" och den hjälpande rollen upplevs av socialsekreterarna 

som klart övervägande (jmf Johansson, 1997). 

 

Klinternas unika behov är dock inte alltid, som det framgår av intervjuerna, den avgörande 

faktorn för hur balansgången mellan hjälp och kontroll i vissa socialbidragsärenden gestaltar 

sig. Samtliga socialsekreterare uppgav att det finns vissa socialbidragsärenden där kontrollens 

art och omfattning baseras på socialsekreterarnas bedömning av klienternas moraliska värden 

(se Hasenfeld, 1983; 1992): 

 
S 1: [Intervjuare: Finns det klienter som du kontrollerar mer än andra?] Ja…det måste jag säga med 

handen på hjärtat...så är det nog att om jag misstänker att det föreligger någonting…ja...så är jag nog 

mer…kontrollerar mer...är det en klient där det aldrig har varit några konstigheter...allting har fungerat…och 

personen ringer upp och säger så här är det...så kanske jag har lättare att...ja då kan du lämna in underlag...på det 

i efterhand medan kanske jag inte skulle göra det på någon som jag misstänker där jag vet inte har talat sanning 

innan…då skulle jag kräva in uppgifterna direkt…så det får jag nog säga…det…gör jag olika. 
 
S 4: [Intervjuare: Finns det klienter som du kontrollerar mer än andra?] Ja, tyvärr…[Intervjuare: Varför 

gör du det?] Magkänsla, man tyvärr inte får ha…då man ska bedöma alla lika...jag bedömer ju alla lika...men på 

något sätt ..så är det de personerna…som behöver en annan sorts hjälp...de hoppar av vissa planeringar många 

gånger…och då måste jag kontrollera dem många gånger…vilken orsak till varför de hoppar av allting…och då 

blir det en misstanke hos mig på något sätt… 

 

6.2.5 Fyra kategorier 

 

Socialsekreterarna uttrycker att de fyra kategorierna av misstänkta bidragsbrottsärenden 

(sambo-inte sambo, dubbla ersättningar, osanna uppgifter och "blandat") som vi urskiljt i de 

26 socialbidragsärenden stämmer helt överens med deras uppfattning om olika typer av 

socialbidragsärenden där misstänkt bidragsbrott förekommer. Analysen av intervjumaterialet 

visar att socialsekreterarna har varierande erfarenheter beträffande bidragsbrott och att de har 

olika uppfattningar om vilken typ av misstänkt bidragsbrott förekommer mest.  

Kontrollantrollen (eller den delen av socialsekreterarrollen som ansvarar för utövandet av 

kontroll över klienterna) manifesteras olika beroende på vilken typ av misstänkt 

bidragsbrottsärende det handlar om medan hjälparrollen (hjälpfunktionen i 
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socialsekreterarrollen) (jmf Lipsky, 1980; jmf Johansson, 1997) kommer till uttryck genom att 

socialsekreterarna försöker få sina klienter att inse vad de har gjort och vilka konsekvenser 

som det hela kan leda till: 

 
S 4: Jag har mest haft sambo inte sambo…så jag upplever nog att det är det vanligaste ... Jag informerar att enligt 

sambolagen är man försörjningsskyldig mot varandra…och enligt befolkningsregistret är ni sambo...och 

sedan….har ju klienten uppgett  att de varit sambo innan…men att de inte är det längre…så...jag försöker fråga 

om de sökt andra lägenheter…och om de kan visa det…att de har sökt andra lägenhet…och sedan har jag åkt 

hem till dom också…en har inte släppt in oss...och då var det ju än mer klart…då de inte ville släppa in oss... 

 

... jag måste hjälpa dem…så måste jag  hjälpa dem att inse vad de …gjort...de kanske inte själva har insett att de 

gjort ett bidragsbrott…eller…och då får jag hjälpa dem ..så att de inte gör  om det igen…. 
 
S 5: Kategorin "osanna uppgifter" är den största för tillfället...jag har en del med inneboende…nu har jag för 

många som kommer med inneboendekontrakt...i villor t.ex....där måste jag åka på några 

hembesök…faktiskt...det har blivit mycket…man hyr  hos sina barn…barn äger fastigheten så hyr man…man 

säger tre rum och till otroliga hyror. [Intervjuaren: På vilket sätt kommer den dubbla rollen till uttryck i 

exemplet med föräldrar som bor hos sina barn?] Ja, då är det ju utredning jag måste göra ju… oavsett om det 

inte är troligt att det förhåller sig så...jag måste skaffa mig uppgifter…det är den enda lösningen…då jag lägger 

tillbaka till den sökande att komma tillbaka med uppgifter som jag måste ha som grund för min 

utredning…[Intervjuaren: Kan du se hur hjälparrollen kommer till uttryck?] Ja, det kan bli så... att 

bostadsbidrag utgår oskäligt…men det är barnfamiljer...så kommer FK jaga dom...de kanske…det kan vara så att 

unga bor hos sina föräldrar…och dom föräldrar kanske har bostadstillägg och det tar jag alltid upp när jag får 

sådana kontrakt…kolla om dina föräldrar har bostadstillägg...för annars åker dem på bidragsbrottslagen hos FK... 
 

Samliga socialsekreterare uttrycker i varierande ordalag att socialbidragsärenden där man 

misstänker klienten för bidragsbrott är mycket mer energikrävande än "vanliga" 

socialbidragsärenden. Två av socialsekreterarna upplever att bidragsbrottsärendena även är 

mer tidskrävande medan de tre resterande socialsekreterarna inte delar deras uppfattning. 

Följande citat av socialsekreterare 2 respektive socialsekreterare 4 får exemplifiera: 

 
S 2: [Intervjuare: Tycker du att misstänkta bidragsbrottsärenden är mer tidskrävande än övriga 

socialbidragsärenden?] Ja…det är det...för man måste ju gå…man måste ju undersöka det...men man kan ju 

inte bara trampa in hur som helst...det kräver ju mycket kringgående. För att komma dit. till själva kärnan…så 

det tar tid...man blir inte alltid glad då man upptäcker eller får misstankar om det...nej.. 
 
S 4: Det blir ju lite mer tanke…de är ju inte krävande mer tidsmässigt…men energimässigt är de krävande ... 

eftersom…de är kvar hos mig…de har ju fortfarande mig som handläggare…så jag måste se förbi vad de 
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gjort...att det var en engångsföreteelse... 

 

6.3 Socialsekreterarens dillemma då klienten misstänks för bidragsbrott 
 
Den första delen i analysen utgick helt från aktstudien. Andra delen anknöt i vissa delar till 

aktstudien och jämförde det med socialsekreterarnas egna upplevelser. Under följande två och 

avslutande delar i analysen kommer vi också på vissa ställen återkomma och anknyta till 

tidigare nämnda teoretiska kärnbegrepp och resultat.  Vår allmänna avsikt med dessa delar är 

dock att mer konkret fördjupa och jämföra socialsekreterarnas subjektiva upplevelser av den 

dubbla rollen. Vi har även en intention att försöka visa på de bakomliggande motiven bakom 

deras handlingar gentemot klienterna och vilka faktorer som till viss del styr dessa. I detta 

skildrande har vi avslutningsvis en avsikt att visa på eventuella risker och möjligheter som 

dessa handlingar innebär. 

 
6.3.1 Ett möte på socialsekreterarnas villkor  
 
 
Billquist (1999) skildrar hur interaktionen mellan socialsekreterare och klienter i 

ekonomiärenden i huvudsak präglas av förhandlingar.  I dessa möten är det rådande 

maktförhållandet i allmänhet mycket ojämlikt då socialsekreteraren äger kunskap om och 

tillgång till resurser som Socialförvaltningen förfogar över. Strategierna från 

socialsekreterarnas sida i dessa förhandlingar är att hänvisa till regler, normer och 

bestämmelser. Styrkeförhållandet förstärks ytterligare av att socialsekreteraren behärskar 

språkbruket och termerna som används i dessa ärenden (ibid.). Två av socialsekreterarna 

beskrev att de brukar berätta för klienten att det är viktigt att lämna korrekta uppgifter då de 

finns indikationer om att klienten begått bidragsbrott. En av dem återgav i en del av svaret på 

frågan om hur rollen som hjälpare och kontrollant i misstänkta bidragsbrottsärenden 

förändrats över tid: 

 
S 3: [Intervjuare: Men du säger att du bjuder in till samtal och syftet med samtalet är då?] Att vi har 
uppmärksammat att det är så här och att informera klienten om att de ska lämna korrekta uppgifter då det är 
viktigt för den enskilde…att det kan bli tråkiga följder i längden…inte för mig utan den enskilde. 
 
 
En av socialsekreterarna uttryckte i enlighet med de två andra om vikten av att informera 

klienten men tillade vidare att det var viktigt att inte lämna utrymme för förhandling i 

misstänkta bidragsbrottsärenden: 
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S 1: [Intervjuare: Ändrar du förhållningssätt gentemot klienten då du misstänker att denne har begått 
bidragsbrott?] Misstänker nej…inte förhållningssätt kanske…men om jag misstänker…om det skulle vara 
konstaterat bidragsbrott eller mycket stor sannolikhet att det är så..kanske..det handlar lite om det finns…är att 
vissa klienter gärna vill förhandla och ja...risken är ibland att då man har den dubbla rollen som hjälpare och 
kontrollant där är att…hur ska man säga…man vill absolut inte förmedla att det finns något 
förhandlingsutrymme…det kan nog göra att förhållningssättet förändras…för risken är att om man är alltför 
lättsam eller så här….då kan det ge missvisande till klienten…att man tror det finns utrymme för 
förhandling…jag har varit med om det ett par gånger…tydligheten där och inget mer är ganska viktigt att påvisa 
att så här gäller det och inte mer…ger man det här lilla…små öppningarna…så tror jag att det kan bli 
missvisande…jag tror lätt att man  försätter sig i en situation där människor tror att man kan förhandla om 
situationen. 
 
De resterande två socialsekreterarna förde i något varierande allmänna resonemang om vikten 

av att klienterna är ärliga. En av dem sa följande: 
S 4: [Upplever du ibland att dina privata värderingar om bidragsbrott kommer i konflikt med 
kontrollfunktionen som arbetet som socialsekreterare innebär? Hur hanterar du i så fall denna eventuella 
konflikt?] Fast mina privata värderingar överensstämmer med socialtjänstlagens…mina privata värderingar är 
att man ska göra rätt för sig på något sätt..så att nej..det finns ingen konflikt där. [Intervjuare: Du sa att dina 
åsikter överensstämmer med socialtjänstlagen, kan du utveckla det lite?] Jag menar att man ska ta med alla 
inkomster man har och berätta hur det ligger till och menar…även om man är ärlig är det lättare att komma 
vidare…det var mest det jag menade. 
 
Utifrån ovanstående socialsekreterares skildringar framskymtar bilden av att tre av 

socialsekreterarna strävar efter att försöka tydliggöra för klienten att det är viktigt att lämna 

riktig information. De hänvisar i enlighet med Billquist (1999) till Socialförvaltningens regler 

att det är fel av klienten att försöka begå bidragsbrott. Detta menar vi i likhet med Billquist 

(1999)   förstärker den enskilde socialsekreterarens övertag gentemot klienten då denne 

generellt inte har lika goda kunskaper om gällande regler som socialsekreterarna. Att tre av 

socialsekreterarna nämner att de brukar prata med klienten då de misstänker sina klienter för 

bidragsbrott enligt vår bedömning att det delvis kan liknas vid en förhandling där klienten får 

möjlighet att komma med klargöranden och information om att det är fel att begå bidragsbrott.  

Utifrån en av socialsekreterarnas svar går vidare att utläsa att sådana samtal äger rum då det 

finns en starkare misstanke. Att vederbörande betonade tydligheten förstärker delvis 

ytterligare enligt vår mening dennes övertag gentemot klienten då ramarna kring 

förhandlingen eller samtalet stramas upp och styrs av socialsekreteraren. 

 

Johansson (1997) skildrar som vi tidigare beskrivit hur gräsrotsbyråkratier likt 

Socialförvaltningen bygger på masshantering där en av socialsekreterarnas huvuduppgifter är 

att omvandla individen till klient genom att tilldela denne en byråkratisk identitet.  Enligt oss 

får klienten ny byråkratisk identitet då denne misstänks för bidragsbrott. I detta ligger att som 

också tidigare nämnts att socialsekreteraren genom olika kontrollfunktioner bedömer om 

klientens uppgifter är sanningsenliga. Samtliga socialsekreterare uppger ovan i något 
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varierande ordalag vikten av att klienten i mötet med dem uppger korrekta uppgifter. I 

samstämmighet med Johansson (1997), som menar att det finns en produktivitetsaspekt i 

gräsrotsbyråkraternas arbete då det finns en viss press att handlägga ärenden inom rimlig tid 

och Socialförvaltningens krav på att omvandla sökande till klienter, menar vi att kravet på 

ärlighet kan vara ett utryck för att denna process underlättas för socialsekreterarna om 

klienterna fortsättningsvis uppger korrekta uppgifter. Detta bekräftas delvis av att det som vi 

nämner tidigare i uppsatsen i form av att samtliga socialsekreterare uttrycker att 

socialbidragsärenden där man misstänker klienten för bidragsbrott är mycket mer 

energikrävande än "vanliga" socialbidragsärenden. 

 

6.3.2 Föreläsning med förhinder 

 

Vi har i föregående avsnitt skildrat hur tre av socialsekreterarna berättade att de brukade 

samtala med klienten vid misstanke om bidragsbrott och där klargöra vilka följder ett sådant 

handlande kan få. Vi menar att sådana samtal delvis kan ses som en ”lektion” där klienten får 

undervisning hur denne bör handla. Hasenfeld (1992) beskriver hur graden av framgång 

delvis beror på om behandlaren och den människobehandlande organisationen lyckas välja 

lämpliga klienter. En annan viktig faktor är om behandlaren förmår att åstadkomma kontroll 

genom att minimera omvärldens påverkansmöjligheter (ibid.). I urvalsprocessen inser vi 

följaktligen att det blir problematiskt då socialsekreterarna inte kan hindra kommuninvånare 

att söka socialbidrag. Kontrollfunktionen menar vi att socialsekreterarna har större möjlighet 

att påverka då vi enlighet med Billquist (1999) och tre av socialsekreterarnas svar menar att 

möjligheten att hänvisa till regler till viss del stärker övertaget gentemot klienten. Hasenfeld 

(1992) skriver vidare att metoden bygger på en relativt god, längre och intensiv relation. Detta 

vi ser som svårt att verifiera eller förkasta då ingen av socialsekreterarna omnämnde hur ofta 

de brukar träffa klienter. Visserligen går det till viss del att utläsa hur ofta socialsekreterarna 

träffar sina klienter utifrån aktstudien. Men frågan kvarstår ändå då vi ser det som svårt att 

definiera hur en god och långvarig relation ser ut enligt Hasenfelds (1992) definition. Fyra av 

socialsekreterarna uppgav dock i varierande ordalag att de haft vissa klienter under en längre 

tid.  Den av socialsekreterarna som inte hade haft det uppgav dock: 

 
S3: [Intervjuare: Ändrar du förhållningssätt gentemot klienten då du misstänker att denne har begått 
bidragsbrott?] Jag har inte varit här så länge, men jag tror ändå för att även…jag blev varm i kläderna då jag 
jobbade…jag kan långt ifrån allt inom försörjningsstöd…men kanske lite men man tänker på de klienter som 
varit i systemet länge…Man kan bli förbannad , när dom försöker…jag kan känna riktig irritation och försöka 
lägga det åt sidan då man handlägger ärenden är inte alltid lätt. [Intervjuare: Du sa att du kände irritation? 
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Är det mot klienten ifråga? Du sa något om de som jobbat här länge]…Något som varit här länge som 
ärende menar  ja. Att dom försöker lura systemet…jag vet inte om det är mot klienten eller systemet att det 
fungerar som det gör. [Intervjuare: Men den här irritationen har du känt hela tiden? Men ditt sätt att 
hantera har kanske förändrats?] Jag tror jag har blivit bättre på att lägga mina känslor åt sidan…för mig i alla 
fall. 
 
Vi har tidigare i uppsatsen skildrat hur vissa enskilda klienter riskerar att utsättas för hårdare 

kontroller än andra i misstänkta bidragsbrottsärenden. Utifrån ovanstående citat framkommer 

enligt oss en dimension till i form av att då en viss grupp av klienter försöker begå 

bidragsbrott ses detta som allvarligare än då andra grupper av klienter försöker detsamma.  

Hasenfeld (1983) skildrar hur varje handling i förhållande till klienter i människobehandlande 

organisationer inkluderar en bedömning av klientens moraliska värde. Stranz (2007) fann i sin 

avhandling tendenser som pekade på att socialsekreterare kunde se vissa grupper som mer 

utsatta än andra. Han nämner exempelvis att ensamstående mödrar sågs som en särskild utsatt 

sådan. Vidare fanns det tendenser som pekar på att bidragssökande som inte uppfattades göra 

sitt yttersta för att klara sin försörjning bedöms hårdare än andra (ibid.), ett resultat som även 

Billquist (1999)  fann i sin avhandling. Att gruppen klienter som inte gör sitt yttersta för att 

klara sin egen försörjning ur moralisk synvinkel anses som allvarligare i misstänkta 

bidragsbrottsärenden bekräftas delvis ytterligare av en socialsekreterare i vår undersökning: 

 
S2: [Intervjuare: När du tar dig an ett nytt socialbidragsärende, handlägger du det helt förutsättningslöst 
eller har du erfarenheter från andra ärenden där du upptäckt bidragsbrott i åtanke?] Det utgår jag aldrig 
ifrån..nej jag…det är liksom från noll…då ska man fått en indikation från någon annan här…från min 
arbetsledare som jag har hört något…men annars så nej…det skulle jag utgå från att det ha ett behov av 
försörjningsstöd. [Intervjuare: Helt förutsättningslöst?] Ja, helt förutsättningslöst. [Intervjuare: Jag tänker 
din erfarenhet från 8 år här…det präglar ingenting hur du arbetar…På vilket sätt?] Ibland tänker jag…att 
du inte skulle vara här…att det kan bero på…att som sagt…du bor säkert…men vistas inte här…det är någonting 
eller varför inte…har du inte…du borde kunnat haft chans till jobb eller något sådant…den känslan kan jag få 
ibland. [Intervjuare: Du borde inte vara här.] Du borde inte vara här…men då vet jag inte varför och då får 
jag ju träffa dom och utreda..men det kan jag få…men är det inte så att du har inkomster någon annanstans..nej 
det är inte det [Intervjuare: Då kan man säga att din erfarenhet spelar viss roll?] Ja, den måste den ju 
göra…när man har den känslan. [Intervjuare: Relatera till andra ärenden?] Nej…det är nog mötet med 
människan där som gör att jag inte får ihop det. 
 

Den sistnämnda socialsekreteraren för ett mer allmänt resonemang men vi menar att det ändå 

har viss relevans då hon i enlighet med Stranz (2007) och Billquist (1999)  bedömer att det 

finns klienter som inte bedöms göra sitt yttersta för att klara sin försörjning. Rimligtvis borde 

även den berörda socialsekreteraren uppleva det som allvarligare då hon misstänker en sådan 

klient för bidragsbrott. Utifrån ovanstående skildringar menar vi att misstänkta 

bidragsbrottshandlingar från vissa specifika grupper av individer betraktas som mer allvarligt 

av vissa socialsekreterare än om andra grupper skulle begå en likartad handling. 
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6.3.3 Socialsekreterarnas kontroll riskerar att kränka klienten  

 

Bergmark (2000b) beskriver som en av socialsekreterarnas uppgifter i form av att handlägga 

klienters ansökningar om socialbidrag på ett sådant sätt att det inte kränker klienten. Med 

andra ord ska ”tillbördig hänsyn tas till den enskildes rätt till självbestämmande och 

integritet” (Bergmark, 2000b sid. 189). Fyra av socialsekreterarna uppgav i varierande 

ordalag att de ändrar förhållningssätt och omedvetet kontrollerar den enskilde klienten mer då 

de misstänker denne för bidragsbrott. En av dem berättade: 

 
S 2: [Intervjuare: Ändrar du förhållningssätt gentemot klienten då du misstänker att denne har begått 
bidragsbrott?] Ja, omedvetet gör man nog det…man känner ju sig först lurad…någon som du säger som man 
försökt hjälpa…försökt tipsa och lyssnat på…sedan upptäcker man det här…så därför upptäckte jag detta 
ärende…jag kommer inte göra något vid det idag för då kanske jag inte är i rätt stämning. 
 
 
En av socialsekreterarna uppgav att hon inte kontrollerar klienten mer då hon misstänker 

denne för bidragsbrott: 
 
S 5: [Intervjuare: Ändrar du förhållningssätt gentemot klienten då du misstänker att denne har begått 
bidragsbrott?] Det gör jag inte…jag är varken aggressiv eller hotar…jag lägger fram mina uppgifter och vill ha 
en förklaring.[Intervjuare: Det du säger är att du ändrar ditt bemötande?] Nej. [Intervjuare: Om du 
tänker rent kontrollmässigt, vidtar du fler kontroller mot personen i fråga då?] Inte överlag. För de lär sig 
läxan att man måste skärpa sig lite. 
 

En av de fyra socialsekreterare som uppgav att hon sannolikt omedvetet kontrollerar klienten 

med då denne misstänks för bidragsbrott uppgav att hon blir tydligare mot vederbörande i 

form av att det uttrycka att det inte finns utrymme för att förhandla. Socialsekreteraren ifråga 

kunde dock se vissa risker att klienten kränktes med ett sådant förhållningssätt: 
 
S 1: [Intervjuare: Tydligheten är allmänt sett sedan sa du också…om du har misstankar…då kan du  
förändra förhållningssätt. På vilket sätt?] Jag tror…det är tydligheten där också…att det att man blir 
uppmärksam på där…det är ofta i de här situationerna som klienten vill skapa en relation till en som inte…som 
är lite att man ska…jo….men du vet…ja du kompis…dig…det kan man ju inte alls..det går man ju inte in i…och 
det är väl ännu viktigare att bli tydligare med det också var gränserna står…och vilken roll jag har…och det är 
väl olika…men så är det väl i alla ärenden…det är väl olika viktigt att trycka på det…vad min roll är…olika 
viktigt att vara tydlig…men det…ibland kan det nästan vara lite kränkande...helst…här är jag och jag bestämmer 
detta..så här är det…utan man får mer…typ av språk då man pratar…och det är faktiskt svårt att sätta ord på. 
 
 
Ovanstående skildringar visar att det finns en antydan att socialsekreterarna omedvetet gå mot 

det som Johansson (1997) benämner kontrollpolen då de misstänker en klient för bidragsbrott.  

Utifrån ovanstående socialsekreterares skildring och de tre andras återgivelser menar vi att det 

kan finnas en viss risk att kränka klienten då denne misstänks för bidragsbrott och därmed inte 

ta ”tillbördig hänsyn till den enskildes rätt till självbestämmande och integritet” (Bergmark, 
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2000b sid. 189). Vi ser främst ett eventuellt riskmoment i form av att socialsekreterarna 

kontrollerar mer än vad situationen kräver och då inte tar tillräcklig hänsyn till klientens 

integritet. 

 

6.4 Socialbidragsbrottens påverkan på socialsekreterarna 
 
6.4.1 Vägvisare där förtroende är viktigt 
 
Bergmark (2000b) skildrar hur socialbidraget har olika funktioner i form av manifesta och 

latenta funktioner. Den förstnämnda omfattar de officiella och ofta lagstadgade åtaganden 

som åligger socialtjänsten ifråga om ekonomiskt bistånd. Latenta i sin tur kan liknas vid 

outtalade förväntningar på hur det dagliga klientarbetet bör utövas. En av dessa förväntningar 

är att socialsekreteraren utövar en viss kontroll och disciplinering av klienterna då samhället 

hyser vissa tvivel kring dessa individers försörjningsmoral (ibid.) På frågan hur 

socialsekreterarna ser på tillgången till den dubbla rollen som hjälpare och kontrollant i 

ärenden om misstänkt bidragsbrott svarade två av dem att det delvis kan vara bra då 

hjälparrollen ofta kan innebära att klienterna har ett förtroende för dem sedan tidigare och att 

det kan bidra till att det är lättare att prata om misstanken och vad det kan leda till. En av dem 

utryckte: 

S 3: Förtroendet klienten har för en är viktigt där tror jag…det kan påverka…om vi skulle misstänka bidragsbrott 

 och  vi börjar prata med klienten har vi ett förtroende för mig sedan innan så tror jag det kan vara lättare att 

prata om det…om varför de gjort det  och vad det kan leda till. 

En av de resterande tre socialsekreterarna utryckte att möjligheten att kontrollera kunde öka 

möjligheten för klienten att bli självförsörjande. Av de två återstående hävdade en av dem 

som svar på frågan att kontrollfunktionen kunde hjälpa klienten att komma ifrån fusk. Med 

bidragsbrottslagens (jmf Norström & Thuved, 2009) införande där lagstiftaren anger att en 

sökande av socialbidrag som medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller är grovt oaktsam kan 

dömas i allmän domstol menar vi att kontrollfunktionen blivit en manifest funktion då den 

numera är lagreglerad.  Den andra delen i kontrollfunktionen som består av att disciplinera 

klienterna (jmf Bergmark, 2000b) är utifrån vårt sätt att se det fortfarande latent då den inte 

finns nedtecknad i någon policyförklaring från socialtjänsten. Fyra av socialsekreterarna 

omnämnde således i varierande ordalag att kontrollfunktionen möjligen kunde bidra till att 

klienten insåg allvaret i situationen, med andra ord disciplinera sig och inte upprepa det av 

samhällets felaktiga handlande att lämna felaktiga uppgifter till myndigheter: 
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S 5: Då kanske man kan komma på rätt köl igen…och komma ifrån fusk. 

6.4.2 Besvikelse då klienter försöker begå bidragsbrott 
 
Samtliga socialsekreterare uppgav att de kände sig besvikna då de fått vetskap om deras 

klienter försökt begå eller gjort sig skyldig till bidragsbrott: 

S 2: Jag blir besviken. Det är nog det där förtroendet som jag trodde man hade för varandra. 

Den specifika frågan handlade om hur socialsekreterarna kände då de hade befogade 

misstankar om att en klient som de handlagt under en längre tid begått bidragsbrott.  En av 

dem svarade att hon inte hade erfarenhet av att handlägga klienter under längre perioder då de 

fall av misstänkt bidragsbrott som hon upptäckt var precis i början av ansökningsprocessen. 

Trots detta upplevde socialsekreteraren en viss besvikelse i särskilt ett fall då hon upplevde 

klienten som ärlig. Två av socialsekreterarna uppgav vidare att de kunde känna sig besvikna 

men att de kunde se att handlingen inte var riktad mot dem personligen utan mot samhället 

eller lagarna som omgärdar det. 

S 3: Jag tror att när man fått kontakt med klart att man som person kan bli besviken men samtidigt är det ju inte 

mot mig. Det är ju mot min arbetsplats.  Mot lagen, inte som mig som person. De gör det säker för deras egen 

skull, men det är klart man kan känna sig besviken på deras sätt att agera. 

Johansson (1997) hävdar som tidigare nämnts att relationen mellan gräsrotsbyråkrater och 

klienter har en dubbel karaktär i form av att den är samtidigt en kontakt mellan två människor 

och en relation mellan organisation och klient. I mötet är det organisatoriska sammanhanget 

som ytterst anger ramarna och som klient och gräsrotsbyråkrat måste anpassa sig till.  Utifrån 

socialsekreterarnas svar menar vi att relationen mellan socialsekreterare och klient vid 

misstänkta bidragsbrottsärenden i enlighet med Johansson (1997) kan liknas vid ett möte 

mellan två människor där graden av besvikelse delvis kan bero på hur länge socialsekreteraren 

och klienten känt varandra samt graden av förtroende som den enskilde socialsekreteraren 

upplevde fanns i relationen. Mötet är också som vi delvis uppfattar det en relation mellan 

socialsekreteraren som organisationsrepresentant och klient där Socialförvaltningens ramar i 

form av exempelvis lagar och riktlinjer sätter en gräns för hur socialsekreteraren agerar och 

känner då klientens handling i första hand är riktad mot Socialförvaltningen och således inte 

mot dem personligen.  
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6.4.3 Omedveten kontroll 

 Vi har tidigare skildrat hur Socialförvaltningen kontrollerar socialsekreterarna 

(gräsrotsbyråkraterna) genom passiva/byråkratiska kontrollmekanismer. En annan form av 

kontrollfunktion benämner Johansson (1997) som den passiv/diskret kontroll vilket kortfattat 

innebär att man försöker påverka de tankemässiga förutsättningar som ligger bakom 

gräsrotsbyråkraternas handlande.  Samtliga socialsekreterare uppgav dock att de försöker ta 

sig an ett nytt socialbidragsärende helt förutsättningslöst: 

S 2: Det utgår jag aldrig ifrån, nej. Det är liksom från noll…då ska man fått en indikation från någon annan 

här…från min arbetsledare…som har hört något...men annars så nej. Då utgår jag ifrån att de har ett behov av 

försörjningsstöd. 

Ovanstående bekräftar det som Billquist (1999) skriver i form att en av socialsekreterarnas 

uppgifter är att åstadkomma likabehandling efter regler och rutiner.  Tre av socialsekreterarna 

berättade dock att erfarenheter från tidigare fall med bidragsbrott kan spela viss roll då de 

möter nya klienter.  Två av dem menade att det är en kunskap som man bär med sig 

undermedvetet eller som på något sätt ligger latent: 

S 1: Undermedvetet ja, inte att jag aktivt går och funderar på det…men absolut har jag med den kunskapen…det 

är ingenting jag kan ta bort…så det är  jag  absolut  färgad av….ett sätt att hantera det…det är ju bland annat när 

det  råder  tveksamheter…i bedömningen ta upp det med sin chef…med sin arbetsgrupp…för att säkerställa att 

jag inte är påverkad. 

En av socialsekreterarna menade att en viss typ av handlande från klientens sida kunde väcka 

hennes misstänksamhet: 

S 4: I sambo ärendena är det antingen att mannen eller kvinnan kommit själv och då själv ansökt om bidrag och 

då har de uppgivit i alla tre fallen är sambo med sitt ex då de inte hittat någon ny lägenhet och då börjar 

varningsklockan ringa. 

Två av socialsekreterarna uttryckte att tidigare erfarenheter från misstänkta 

bidragsbrottsärenden inte spelar roll då de tar sig an nya ärenden: 

S 5: Nej, helt förutsättningslöst. Men det är så...ett ärende är som en ny bäbis. 
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Utifrån citaten kan vi se att socialsekreterarna i enlighet med Billquist (1999) har en strävan 

att handlägga nya ärenden förutsättningslöst. Tre av dem pekar dock som framkommer ovan 

att tidigare erfarenheter spelar en viss roll. Detta menar vi delvis bekräftar det som Johansson 

(1997) benämner som den passiv/diskreta kontrollen då Socialförvaltningen har ett intresse att 

stävja detta handlingsmönster. Vetskapen om bidragsbrott och tidigare egna erfarenheter från 

misstänkta bidragsbrottsärenden menar vi delvis kan påverka socialsekreterarnas 

tankemönster till att styras åt det som Johansson (1997) benämner som kontrollpolen då de 

handlägger en nyansökan om eventuell rätt till socialbidrag. Vetskapen och deras egna 

erfarenheter om att bidragsbrott förekommer menar vi även utifrån socialsekreterarnas svar 

kan hjälpa klienten. Utifrån det Johansson (1997) benämner som den gränsöverbryggande 

rollen och som vi tidigare beskrivit som att gräsrotsbyråkraten är den enda som har 

förstahandsuppgifter om klienterna och samtidigt besitter kunskap om vilka organisatoriska 

möjligheter som står till buds. I samtliga av socialsekreterarnas svar framkommer delvis ett 

liknande mönster då de berättar att förstahandsuppgifter om och från den enskilda klienten är 

nödvändigt för att kunna fatta beslut om vidare åtgärder . Ett konstaterat eller misstänkt 

bidragsbrott således inte vara brottsligt. På delfrågan om Socialförvaltningens eller klientens 

intresse vägde tyngst då det fanns befogade misstankar mot en person som man handlagt 

under en längre tid svarade samtliga av socialsekreterarna att organisationens riktlinjer var 

viktigast. En av socialsekreterarna som hävdade att förstahandsuppgifter från klienten i 

misstänkta bidragsbrottsärenden var nödvändiga tillade dock som svar: 

S 3: Jo man får ju titta på deras situation också…och förklara…när jag väl använder frasen om bidragsfusk..att vi 

måste utreda om det är uppsåtligt eller ej…jag pratar ofta med klienten…jag ringer ofta klienten och de får 

komma hit. Där berättar jag hur det ligger till och sedan får de berätta sin version av det hela…vi måste gå 

vidare. 

På frågan om vad är styrkan respektive svagheten med den dubbla rollen så svarade en av 

socialsekreterarna att hon måste se till klientens situation och därefter bedöma om det handlat 

uppsåtligt. 

S 4: Svagheten blir ju att…om det är någon som gjort bidragsbrott utan att förstått det så blir svagheten att man 

kanske gjort fel…det kan man ju alltid komma åt  sedan genom att göra ett nytt beslut…ompröva beslutet. 
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6.4.4 Socialsekreterarens nya roll  

På frågeställningen som handlade om hur socialsekreterarna kände då de misstänkte en klient 

som de handlagt under en längre tid för bidragsbrott för en av socialsekreterarna ett 

resonemang att de från Socialförvaltningens sida i vissa hänseenden haft bristfälliga rutiner att 

hantera misstänkta bidragsbrottsärenden: 

S 1: Jag skulle ljuga om ja sa att jag inte rubbade på riktlinjerna.  Men det är så här…om man kan ramarna…om  

man kan förutsättningarna…då vet man när man ska gå utanför dom…och det generellt…ska man kunna…så här 

ligger det till…så här är det…då vet man då det finns särskilda fall…då kan man göra de bedömningarna som 

går lite utanför...lite som tyskan…det med undantagsreglerna.   [Intervjuare: Kan du ge ett exempel på 

undantag i misstänkta bidragsbrottsärenden?] Ja. det kan jag väl göra…det finns ju bland annat… men där 

vet jag inte egentligen om det är vår otydlighet i organisationen i hur man från ledarhåll hanterat det eller om det 

är… faktiskt är min…för i de fall jag har upptäckt har jag gjort likadant. Informerat, pratat med klienten, tagit in 

vad som är skälet till detta…sedan har jag alltid diskuterat med min arbetsledare för man har skyldigheter att 

polisanmäla…det är ju inte upp till mig att bedöma vad som är brottsligt eller inte. Men däremot har vår 

organisation inte varit så bra på det tycker jag… att ta det vidare...så det har kanske gjort…att det har blivit lite 

som jag släppt lite på det…men egentligen inte…jag tycker…där ska inte jag…jag skulle kanske vilja 

ibland…nämen ok…jag förstår...du har ju missförstått detta…men det är inte riktigt min roll att säga det..och det 

kan bli jättesvårt att säga det då man sitter med någon som man jobbat länge med…inte göra de avstegen…men  

jag tycker att det ska vara någon annan som avgör hur det ska hanteras vidare...så samma information går vidare 

från mig…sedan har jag tagit reda …klienten …anledningen till att det blev som det blev. 

Ytterligare två av socialsekreterarna uttrycker i varierande ordalag att Socialförvaltningen haft 

bristfälliga rutiner. Utifrån dessa socialsekreterares skildringar framkommer det vidare att det 

till viss del handlar om bedömningar som ibland kan vara svåra avvägningar där 

Socialförvaltningens riktlinjer gällande bidragsbrott ska förverkligas utifrån 

socialsekreterarnas enskilda och gemensamma bedömningar. Ovanstående citat belyser också 

att den dubbla rollen som hjälpare och kontrollant kan innebära komplikationer. 

Billquist (1999)  och Johansson (1997) är inne på samma linje då de skriver att det finns ett 

tydligt spänningsförhållande i socialarbetarrollen i att samtidigt vara den medmänskliga 

aktören som skall tillgodose individens önskan om att bli personligt bemött och 

organisationens representant som ska frambringa likabehandling efter regler och rutiner. 

Denna konflikt åskådliggjordes i två av socialsekreterarnas svar då de menade att rollen som 

hjälpare och kontrollant borde skiljas åt i misstänkta bidragsbrottsärenden:  
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S 5: [Intervjuare: Hur ser du på tillgången till den dubbla rollen i ärenden om misstänkt bidragsbrott? 

Vad är dess styrka respektive dess svaghet?] De ska skiljas…det ska inte vara samma person som är hjälpare 

och kontrollant. [Intervjuare: Varför ska de skiljas?] Det blir kanske enklare att profilera sig på just en roll. 

En av socialsekreterarna sa uttryckligen att den dubbla rollen inte borde särskiljas men att den 

ibland ändå kan vara komplicerad. En av dem berättade: 

S 2: [Intervjuare: Hur ser du på tillgången till den dubbla rollen i ärenden om misstänkt bidragsbrott? 

Vad är dess styrka respektive dess svaghet?] Hur jag ser på det…det har jag knappt. [ Intervjuare: 

Svagheter och styrkor?] Det blir ju lite konflikt i handlingssättet [Intervjuare: Är det bra att dessa båda 

delar finns inbyggda i ditt arbete? Eller hade det varit bättre att enbart ha den kontrollerande rollen?] 

Nej, det hade inte varit bättre…men jag har inte haft så många som jag behövt ställa så samtidigt som jag 

behöver kontrollera. Har jag upptäckt något…så i regel…så resulterar det i att vederbörande försvinner på något 

vis så jag känner inte...oftast är det ju att man upptäckt att det fanns andra  inkomster eller annan sysselsättning  

och då behöver dom oss inte mer så jag känner inte att jag kan komma på men det beror väl på vilka ärenden  

man haft ju...så jag har svårt att säga hur jag upplever. 

Ytterligare en av socialsekreterarna uttryckte att rollen ibland kan vara väldigt komplicerat. 

S 4:[ Intervjuare: Hur upplever du din yrkesroll som socialsekreterare? Upplever du ibland att det finns 

förväntningar på dig som kolliderar med varandra? Hur påverkar detta dig i ditt dagliga arbete?]Det jag 

upplever jag som en hjälpande hand…för att sökande ska komma igång med aktiviteter och hjälpa till olika 

insatser…en del vi har är psykiskt sjuka och då känner jag att min roll är att hjälpa dom dit det ska om de inte 

har någon hum om detta…och sedan är min roll också att ge information om de kan göra mer än att söka 

jobb…till olika arbetsmarknadsåtgärder…min roll blir att informera och hjälpa dom dit också…hur de ska 

komma dit…sedan är min roll också att de söka andra ersättningar från Försäkringskassan…om de inte gjort 

det.[Intervjuare: Det är också att hjälpa, va?] Ja, det är min roll att hjälpa till olika instanser också ja...så jag 

ser min som mycket hjälpande kan man säga [Intervjuare: Ser du någon motsättning här?] Ja, jag 

kontrollerar ju också del också…deras inkomster om vad de får för olika ersättningar…och ibland om jag 

misstänker att de inte gjort vad de kunnat så gör vi hembesök också...och det blir ju lite dubbelt där...då jag 

känner mig som en polis lite...som också ingår i jobbet…då känner jag lite dubbelt…att det inte är helt roligt att 

göra hembesök...sedan är ju man ansiktet utåt för förvaltningen…man måste ju följa socialtjänstlagen…så där 

blir det dubbelt genom att man ska hjälpa och lagen som styr. 

Utifrån ovanstående anser vi inte att det går att dra för långtgående slutsatser. Men vetskapen 

om bidragsbrott har lett till att vissa av socialsekreterarna upplevt en viss osäkerhet i hur de 

ska agera då Socialförvaltningen haft viss otydlighet i denna fråga. Socialförvaltningens 

bristande rutiner menar vi till viss del sannolikt grundar sig i bidragsbrottslagens (jmf 

Norström & Thuved, 2009) införande där lagstiftaren anger att en sökande av socialbidrag 
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som medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller är grovt oaktsam kan dömas i allmän domstol. 

Socialförvaltningen verkar således inte hunnit anpassa sig till att kontrollfunktionen blivit 

manifest (jmf Bergmark, 2000b) och de nya förutsättningar som råder där det är olagligt för 

klienter att lämna oriktiga uppgifter om sin ekonomi. Citaten visar också i enlighet med 

Billquist (1999) och Johansson (1997) att i socialsekreterarerollen existerar en motsättning. 

Sedan råder det delade meningar hur tydlig denna är och vilka konsekvenser det bör få. Att 

två av socialsekreterarna vill särskilja rollerna visar vidare på en tendens att rollen inte är helt 

klar och i praktiken verkställa i mötet med klienten och menar vi till viss del problematiserar 

rollen att vara både hjälpare och kontrollant. 
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7. SLUTDISKUSSION 

De sammantagna resultaten av såväl aktstudien som intervjuerna pekar på att det inte råder 

någon fullständig konsensus bland de intervjuade socialsekreterarna beträffande deras syn på 

sin yrkesroll i socialbidragsärenden där de misstänker sina klienter för bidragsbrott. Tre av 

socialsekreterarna, som tidigare nämnts, följer Lipskys (1980) linje och upplever sin yrkesroll 

som dubbel, dvs. bestående av två separata roller (den kontrollerande- respektive den 

hjälpande rollen). De två resterande socialsekreterarna uppfattar inte, i enlighet med 

Johansson (1997), sin yrkesroll som dubbel utan snarare som en avvägning inom rollen som 

socialsekreterare. Med andra ord, så anser de tre socialsekreterarna, som "förespråkar" 

Lipskys (1980) syn på den gräsrotsbyråkratiska rollen, att de i sitt arbete pendlar mellan 

hjälpar- och kontrollantrollen beroende på omständigheterna, medan de två andra 

socialsekreterarna menar att deras arbete pendlar mellan två poler, kontrollpolen och 

servicepolen, helt beroende på vems intressen i en viss situation som väger tyngst, 

Socialförvaltningens eller klientens. Den gemensamma nämnaren för socialsekreterarnas 

arbete, oavsett hur de ser på sin yrkesroll, är att deras dagliga arbete innehåller inslag av både 

hjälp och kontroll i såväl "vanliga" socialbidragsärenden som i socialbidragsärenden där de 

har misstänkt sina klienter för bidragsbrott. Det finns en hög samstämmighet mellan resultaten 

av aktstudien respektive intervjuerna beträffande vilket hjälp- och kontrollmedel 

socialsekreterarna har till sitt förfogande i ett socialbidragsärende både före och efter att 

klienten misstänks för bidragsbrott. Ett viktigt kontroll- respektive hjälpmedel, som 

förekommer efter att man har upptäckt potentiellt bidragsbrott, framgår dock endast av 

intervjuerna, inte av aktstudien. Kontrollmedlet beskrivs av socialsekreterarna i varierande 

ordalag och går ut på att ge de misstänkta klienterna ännu tydligare information om vad det 

innebär att begå bidragsbrott och vilka konsekvenser det kan leda till. Detta utgör samtidigt 

hjälpmedlet då klienterna får något som delvis kan liknas vid en ”lektion” av 

socialsekreterarna där de undervisas i hur man bör handla i syfte att klienten ska inse allvaret i 

att begå bidragsbrott. 

Det framgår av uppsatsen att det finns starka tendenser till att den gräsrotsbyråkratiska rollen, 

oavsett om man betraktar den ur Lipskys (1980) eller Johanssons (1998) synvinkel, kommer 

att förändra sin ursprungliga natur på Socialförvaltningen vi studerade. I socialsekreterarnas 

svar kan man identifiera flera indikationer som tyder på att deras uppfattning om sin 

gräsrotsbyråkratiska roll har blivit påtagligt influerad av intentionerna i bidragsbrottslagen. 
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Resultaten som har utkristalliserats genom analysen av det empiriska materialet antyder att 

införandet av bidragsbrottslagen har påverkat den ursprungliga innebörden av begreppet 

byråkratisk identitet i betydande grad. Vi kunde tydligt se hur begreppet byråkratisk identitet 

fick en helt ny, modifierad form i de 26 misstänkta socialbidragsbrottsärenden. Vidare 

konstaterade vi att en klient kunde tilldelas olika typer av byråkratisk identitet, beroende på i 

vilket skede av handläggningsprocessen det potentiella brottet upptäcktes men också beroende 

på om klienten fortsatte att ansöka om socialbidrag efter att denne misstänkts för bidragsbrott. 

Resultaten påvisar att 16 av de 26 klienter tilldelades både den klassiska- och den modifierade 

byråkratiska identiteten då de samtidigt var socialbidragssökande och misstänkta för 

bidragsbrott. Införandet av bidragsbrottslagen har också, som vi tidigare redogjort för, lett 

till att en del av den latenta kontrollfunktionen, som innebär att man ifrågasätter 

socialbidragsklienternas försörjningsmoral och utövar kontroll över dem, har blivit manifest, 

dvs. lagreglerad (jmf Bergmark, 2000). Fattigvårdens historiska roll har, som vi presenterat 

tidigare i uppsatsen, alltid präglats av samhällets skiftande syn på de behovsbehövande och 

deras rättigheter. I den bemärkelsen är bidragsbrottslagen inget undantag utan snarare ett nytt 

försök från samhällets sida att försäkra sig om att rätt person ska få rätt bidrag med rätt belopp 

och vid rätt tillfälle. Det som däremot gör bidragsbrottslagen exceptionell är att den utgör en 

separat lag (inte endast några enstaka bestämmelser i en annan lag) (se Åström, 2000) vars 

uteslutande syfte är att underlätta stävjandet av bidragsbrott. Ett naturligt och självklart sätt att 

göra detta på är att öka kontrollen gentemot klienten när man misstänker denne för 

bidragsbrott, något som majoriteten av socialsekreterarna uppger att de gör medvetet eller 

omedvetet. Bidragsbrottslagen är således också ett nytt försök från samhällets sida att på ett 

generellt plan kontrollera klienterna och går i linje med den förändrande synen på 

socialbidragstagare där de från välfärdstatens sida inte längre ses som en 

socialförsäkringstagare utan som en mottagare av en behovsprövad förmån (se Johansson, 

2001).  Införandet av lagen är också som vi ser det en symbol för att synen och bemötandet av 

de människor som lever i det som samhället definierar som fattigdom varierar över tid. I 

likhet med 1800-talet då samhällets skyldigheter att sörja för de fattiga frågasattes utifrån 

moraliska, ideologiska samt ekonomiska ståndpunkter (se Åström, 2000) är 

bidragsbrottslagen delvis ett frågasättande hur dagens samhälle tidigare behandlat 

socialbidragstagare utifrån ovan nämnda aspekter. Med införandet menar vi att den ideologi 

som Johansson ( 2001)  beskriver ytterligare förstärks genom att behovsprövningen betonas 

då det blir olagligt att lämna felaktiga uppgifter vid ansökningar om socialbidrag. Frågor i stil 

med om vilka individer som är värdiga och respektive ovärdiga mottagare av offentliga medel 
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menar vi också förstärks ännu mera då bidragsbrottslagen stärker kontrollfunktionen vars 

syfte är att urskilja värdiga från ovärdiga hjälpsökande( jmf Bergmark, 2000b). Ur en 

ekonomisk aspekt är en rimlig slutsats att lagstiftarna har en förhoppning att införandet ska 

föra med sig att samhället sparar pengar.  Införandet av bidragsbrottslagen är även som vi ser 

det ett utryck för att handläggningen av socialbidrag är ett moraliskt arbete där 

Socialförvaltningen måste bedriva ett arbete som den rådande omgivningen accepterar. 

Socialsekreterarna menar vi därför delvis kan liknas vid moraliska entreprenörer som ska 

disciplinera klienterna att inte begå bidragsbrott (jmf Hasenfeld, 1992 & jmf Bergmark, 

2000b). Detta åskådliggjordes genom att fyra av socialsekreterarna omnämnde att 

kontrollfunktionen möjligen kunde bidra till att klienten insåg allvaret i situationen, med 

andra ord disciplinera sig och inte upprepa det av samhället felaktiga moraliska handlandet att 

lämna felaktiga uppgifter till myndigheter.  Ytterligare aspekt av den moraliska dimensionen i 

det löpande arbetet med bidragsbrottsärenden fann vi då två av socialsekreterarna menade att 

det var allvarligare då vissa klienter eller en viss grupp av klienter försökte begå bidragsbrott 

(jmf Billquist, 1999; Hasenfeld, 1983; Stranz, 2007) 

Vidare leder detta, som det framgått av intervjuerna, till att den gräsrotsbyråkratiska rollen 

får en helt ny dimension i socialbidragsärenden där klienten misstänkts för bidragsbrott 

eftersom det blir väldigt svårt att hantera den dubbla rollen (de två polerna). Visserligen har 

den dubbla socialsekreterarrollen (de två polerna inom socialsekreterarrollen) i misstänkta 

socialbidragsbrottsärenden, enligt socialsekreterarna, både för- och nackdelar.   Vi fann 

exempelvis vissa tendenser att socialsekreterarens tidigare relation till klienten och tillgången 

till den dubbla rollen kunde leda till att klienten etablerat ett förtroende för socialsekreteraren. 

I vissa fall kunde detta leda till att socialsekreterarna utifrån förtroendet lättare kunde hitta en 

plattform att arbeta vidare ifrån då klienten misstänktes för bidragsbrott. Vårt sammantagna 

intryck är dock att nackdelarna överväger vilket vi baserar bl.a. på att två av 

socialsekreterarna säger uttryckligen att de två rollerna (polerna) bör särskiljas på det viset att 

man antingen arbetar med hjälp eller kontroll medan de tre resterande socialsekreterarna 

upplever spänningsförhållandet mellan de två rollerna (de två polerna) som väldigt komplext. 

Hjälpar- och kontollantrollen upplevs av socialsekreterarna som svåra att integrera, vilken 

med andra ord innebär att "pendlingsavståndet" mellan "servicepolen" och "kontrollpolen" 

blir alldeles för långt. Därför är det inte märkligt att samtliga av de intervjuade 

socialsekreterarna anser att misstänkta socialbidragsbrottsärenden är ojämförligt mer 

energikrävande än "vanliga" socialbidragsärenden. Det hela försvåras ännu mer av 
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Socialförvaltningens bristfälliga rutiner beträffande hantering av misstänkta 

socialbidragsbrottsärenden.  I den dubbla rollen finns således en dubbel karaktär i relationen 

med klienten då socialsekreteraren pendlar mellan att vara människa och representant för 

Socialförvaltningen (jmf Johansson 1998). Detta illustrerades exempelvis genom att samtliga 

socialsekreterare uppgav att de kände sig besvikna då de misstänkte sina klienter för 

bidragsbrott.  Vi har även sett en tendens vissa socialsekreterare i första hand upplevde 

klientens försök att begå bidragsbrott som en handling riktad mot Socialförvaltningen. 

I rollen som socialsekreterare i misstänkta bidragsbrottsärenden är man ålagd att vara både 

kontrollant och hjälpare vilket i mötet med klienten sker i en pendling mellan att vara 

organisationsrepresentant och människa.  Roller som vi under uppsatsens gång på olika sätt 

konstaterat är att svåra att förena i mötet med klienten då denne misstänks för bidragsbrott.  

Rollen som socialsekreteraren besitter kan nästan liknas vid titeln på vår uppsats; 

"Socialförvaltningens moderna kentaurer” då de i likhet med legenderna om kentaurerna som 

sägs ha haft en människas överkropp och en hästs kropp har en dubbel roll i där de som 

kentaurerna måste vara vilda, vänliga och visa på samma gång. Uppsatsen har visat att kraven 

på socialsekreterarna är betydligt mer mångfacetterade och komplexa än att ha kunskaper om 

sin egen hushållsekonomi (jmf Puide, 2000). Vi undrar därför om den kunskapsbas som 

socionomutbildningen ger oss är tillräcklig för att klara av våra framtida arbetsuppgifter som 

socialsekreterare, hur rustade vi är för att hantera de etiska dilemman, mellan att å ena sidan 

hjälpa våra klienter med att bli självförsörjande och utöva kontroll över dem å andra sidan 

samt hur vi påverkas i vårt arbete när vi har starka misstankar om att klienten har begått 

bidragsbrott. 
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9. BILAGOR  
9.1 Bilaga 1: Manifestation av socialsekreterarnas dubbla roll som hjälpare och kontrollant i 
de 26 socialbidragsärenden där klienterna har misstänkts för bidragsbrott.  
 
 
Socialsekreterare 

 
Kategori1: Sambo-inte 
sambo 

Kategori2: Dubbla 
ersättningar 

Kategori 3: Osanna 
uppgifter 

 
Kategori4: ”Blandat” 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Socialsekreterare 1 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------- 

Klient 5: kontroll: 
BIL, BEF, CSN, AMS, 
FK, inkomst, underlag på 
sökta utgifter; hjälp: 
ekonomi 
Klient 12: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, inkomst, 
underlag för sökta 
utgifter; hjälp: ekonomi, 
praktik, kontakt med 
andra myndigheter 
Klient 15: BIL, BEF, FK, 
inkomst; hjälp: ekonomi, 
hänvisning till rätt 
instans, kontakt med 
andra myndigheter och 
organisationer 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 
Klient 6: kontroll: 
Skatteverket, KFM, Alfa-
kassa, FK, BIL, BEF, 
inkomst; hjälp: ekonomi, 
kontakt med andra 
myndigheter 
Klient 16: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, inkomst, 
underlag för sökta utgifter, 
granskning av kontoutdrag; 
hjälp: ekonomi, kontakt 
med andra myndigheter 
Klient 26: kontroll: 
BIL,BEF, FK, AMS, 
underlag för sökta 
uppgifter, inkomst, 
uppgifter om andra 
ersättningar; hjälp: 
ekonomi, hänvisning till rätt 
instans, 
förstahandskontrakt på en 
hyresrätt 

 
 

Socialsekreterare 2 

 

 

-------------------- 

 
Klient 2: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, inkomst, 
hembesök, underlag för 
sökta utgifter; hjälp: 
ekonomi, hänvisning till 
rätt instans 

 

 

-------------------- 

 

 

--------------------- 

 
 

 
 
 

 
 

 
Socialsekreterare 3 

 
Klient 21: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, underlag 
för sökta utgifter, inkomst; 
hjälp: ekonomi, kontakt 
med andra myndigheter, 
hänvisning till andra 
myndigheter 

 
Klient 8: kontroll: BIL, 
BEF, FK, inkomst; hjälp: 
ekonomi, kontakt med 
andra myndigheter, 
praktik, arbete 
Klient 11: kontroll: BIL, 
FK, AMS, BEF, inkomst, 
närvarokontroll, 
underlag för sökta 
utgifter; hjälp: ekonomi, 
praktik, 
projektverksamhet 
Klient: 18: kontroll: 
BEF, BIL, FK, A-kassa, 
inkomst; hjälp: ekono., 
blankettifyllning 
Klient 22: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, 
inkomstuppgifter, CSN, 
underlag för sökta 
utgifter; hjälp: ekon., 
hänvisning till rätt 
instans 
Klient 25: kontroll: BIL, 
BEF, FK, inkomst, 
underlag för sökta 
utgifter; hjälp: ekonomi 

 
Klient 7: kontroll: BIL, FK, 
BEF, AMS, inkomst, 
underlag för sökta utgifter, 
granskning av 
ansökningsblanketten och 
diverse papper; hjälp: 
ekonomi, hänvisning till 
rätt instans 
Klient 9: kontroll: BIL, FK, 
AMS, BEF, inkomst; hjälp: 
ekonomi, praktik, kontakt 
med andra myndigheter 
Klient 13: kontroll: BEF, 
FK, BIL, AMS, inkomst, 
underlag för sökta utgifter, 
granskning av 
ansökningsblanketten; 
hjälp: ekonomi 
Klient 17: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, inkomst, 
underlag för sökta utgifter; 
hjälp: ekonomi, 
information om att en 
ersättning från FK utgår 
oskäligt 

 

 

 

 

 

 

--------------------- 



66 
 

 
Förkortningarna i tabellen: BIL = Bilregistret, BEF = Befolkningsregistret, FK = Försäkringskassan, AMS = Arbetsförmedlingen 

 

 

 

 
 

Socialsekreterare 4 

 

 

------------------- 

 

 

-------------------- 

Klient 19: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, 
inkomstuppgifter, 
underlag för sökta utgifter, 
kvitton på betalda 
räkningar; hjälp: ekonomi, 
tips och råd om hur man 
söker 
arbete 

 
Klient 23: kontroll: BIL, 
BEF, AMS, FK, CSN, 
inkomst; hjälp: - 

 
 

 
 

 
Socialsekreterare 5 

 

 

 

--------------------- 

 

 
Klient 4: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, CSN, 
inkomstuppgifter, 
Komvux, kvitton på 
betalda räkningar; hjälp: 
ekonomi, kontakt med 
andra myndigheter 
Klient 14: kontroll: BIL, 
BEF, FK, 
inkomstuppgifter, 
Skatteverket; hjälp: 
ekonomi, kontakt med 
andra myndigheter och 
organisationer 
 

 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

---------------------- 

 

 
 

 
 

 
 
 

Socialsekreterare 6 

 
Klient 1: kontroll: BIL FK, 
AMS, BEF, 
inkomstuppgifter, 
underlag för sökta utgifter; 
hjälp: ekonomi, 
hänvisning till rätt instans, 
information om att en 
ersättning från FK utgår 
oskäligt. 
 
 

 

 

 
Klient 3: kontroll: BIL, 
BEF, FK, CSN, 
inkomstuppgifter, 
granskning av 
ansökningsblanketten, 
underlag på sökta 
utgifter; hjälp: ekonomi, 
kontakt med andra 
myndigheter 
Klient 20: kontroll: 
bilregistret, inkomst, 
befolkningsregistret, FK, 
AMS, underlag för sökta 
utgifter, granskning av 
ansökningsblanketten; 
hjälp: ekonomi, kontakt 
med andra myndigheter 

 

 

 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

 

---------------------- 

 
 

 
 

 
 
Socialsekreterare 7 

 

 

 

 

--------------------- 

 
Klient 10: kontroll: BIL, 
FK, AMS, BEF, inkomst, 
Skatteverket, underlag 
för sökta utgifter; hjälp: 
ekonomi, kontakt med 
andra myndigheter, 
blankettifyllning 
Klient 24: kontroll: BIL, 
BEF, FK, AMS, underlag 
för sökta utgifter; hjälp: 
ekonomi, hänvisning till 
rätt instans, 
förstahandskontrakt på 
en hyresrätt 
 

 

 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

---------------------- 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor:  
 
Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Har du någon utbildning inom yrkesområdet och i så fall vilken? 
Varför har du valt att arbeta med ekonomiskt bistånd? 
  
1. Hur manifesterar sig socialsekreterares dubbla roll som hjälpare och kontrollant i 
socialbidragsärenden där den enskilde socialsekreteraren misstänker klienten för bidragsbrott? 
 
1) Vi har vid genomgång av de valda socialbidragsärendena fått en bild av att arbetet med socialbidrag innebär 
en konflikt inom rollen som socialsekreterare då man förväntas företräda olika intressen, både organisationens 
och klienternas. Med andra ord menar vi att socialsekreterare har en dubbel roll och förväntas vara både 
organisationsrepresentant och klienternas ombud samma gång. Tycker du att denna bild överensstämmer med 
din uppfattning om din yrkesroll?  
 
2) Hur upplever du din yrkesroll som socialsekreterare? Upplever du ibland att det finns förväntningar på dig 
som kolliderar med varandra? Hur påverkar detta dig i ditt dagliga arbete? 
 
3) Skulle du kunna ge ett par konkreta exempel på hur den dubbla rollen, som både kontrollerande och 
hjälpande, gör sig gällande i arbetet med klienterna? Kontrollerar du dina klienter och om så är fallet, på vilket 
sätt? Hjälper du dina klienter och om så är fallet på vilket sätt?   
 
4) När vi gått igenom de 26 ärenden har vi funnit 4 kategorier av misstänkt bidragsfusk; sambo inte sambo, 
dubbla ersättningar, osanna uppgifter och blandat. Upplever du att denna kategorisering stämmer överrens med 
din uppfattning om ärenden där misstänkt bidragsbrott förekommer? Kan du urskilja vilka av dessa kategorier 
som förekommer mest? På vilken sätt manifesteras den dubbla rollen som hjälpare och kontrollant i den kategori 
du återgav som förekom mest frekvent?  
 
 
5) Finns det klienter som du hjälper respektive kontrollerar mer än andra? Tycker du att socialbidragsärenden där 
man har misstankar om att klienten begått bidragsbrott är mer tidskrävande än övriga socialbidragsärenden? 
 
6) Hur stor del av din arbetstid går uppskattningsvis åt att hjälpa respektive kontrollera dina klienter? Har det 
hänt någon gång att du har upplevt en obalans mellan den kontrollerande och den hjälpande rollen, där den ena 
rollen har präglat ditt arbete med klienten samtidigt som den andra rollen varit marginaliserad? Kan du ge ett 
konkret exempel på detta? 
 
 
2. Hur hanterar socialsekreterare den dubbla rollen som hjälpare och kontrollant då det finns 
indikationer på att klienten begått bidragsbrott?  
 
 
1) Har du som socialsekreterare några allmänna strategier att kontrollera respektive hjälpa klienten? 
 
2) Har ditt sätt att agera som hjälpare och kontrollant i misstänkta bidragsbrottsärenden förändrats över tid? 
 
3) Ändrar du förhållningssätt gentemot klienten då du misstänker att denne har begått bidragsbrott?  
 
4) Upplever du ibland att dina privata värderingar om bidragsbrott kommer i konflikt med kontrollfunktionen 
som arbetet som socialsekreterare innebär? Hur hanterar du i så fall denna eventuella konflikt? 
 
 3. Hur påverkar vetskapen om bidragsbrott socialsekreterarna att uppfylla kraven på att både vara 
organisationsrepresentant och klienternas ombud? 
 
 
1) När du tar dig an ett nytt socialbidragsärende, handlägger du det helt förutsättningslöst eller har du 
erfarenheter från andra ärenden där du upptäckt bidragsbrott i åtanke?   
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2) Hur påverkar förekomsten av bidragsbrott ditt förtroende gentemot klienterna? Om du har misstankar om att 
det förekommer bidragsbrott i ett ärende, på vilket sätt anser du att det påverkar ditt arbete i andra ärenden? Blir 
du mer misstänksam?  Blir du mer kontrollerande? Eller mer hjälpsam? 
 
3) Hur känner du då du har befogade misstankar om att en klient, som du känt under en längre tid och som du 
haft stor förtroende för, har begått bidragsbrott? Blir du besviken? Arg? Vems intressen väger tyngst i sådana fall 
- klientens eller organisationens? 
 
4) Hur ser du på tillgången till den dubbla rollen i ärenden om misstänkt bidragsbrott? Vad är dess styrka 
respektive dess svaghet? 
  
Övrigt 
 
Är det något annat som du vill lägga till? 
 
Är det något annat som du tycker att vi borde ha frågat dig om? 
 


