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Abstract 

Since the mid 1900s, the “ the Swedish model ”, has contributed to that all Swedish 

citiziens has a right to community benefits in case of illnesses, accidents or 

unemployment. For this system to work, there has to be a mutual trust between the 

taxpayers and the government; everyone has to take responsibility and notify the 

government if they´re no longer in need of the benefit. The main focus in this study lays 

on twenty different offenders who´s been sentenced for benefit frauds. The questions of 

the study is to find out how the offenders that committed these crimes justify them, and 

if the size of the illegally taken amount is of any importance for the argument they have 

about it. A document analysis of twenty verdicts from different district courts in Sweden 

between 2007- 2012, was made. David Sykes and Matzas techniques of neutralization 

have been used as a method, in the process of encoding a total of 158 sentences. 

Zygmunt Bauman’s theory of a “consumer society” describes how people are valuated 

by their capacity to consume. The hypothesis of this study is that this can lead to crime 

against the government´s community benefits system, because a lifestyle based on 

consumption creates a need for a higher income. The result shows that the denial of 

responsibility is the most common technique of neutralization, used by all offenders. 

The denial of injury, used by thirteen offenders, and the condemnation of the 

condemners, used by ten offenders. The size of the illegally stolen amount does have a 

certain importance when it comes to the offender´s way of argue for their actions. 

Although, it´s only possible to draw any conclusions within the maximum limit of 

amount, between 100 000- 1 000 000 Swedish crowns, where the offenders shows a 

greater apathy towards their own criminality. 
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 1.Inledning 
” Frågan om bidragsfusk är viktig för att det i grunden hotar principen som hela vår generella 

välfärd vilar på, nämligen solidaritet. Solidariteten bygger på ett ömsesidigt socialt kontrakt. 

 De som kan försörja sig gör det och bidrar genom att betala skatt för att hjälpa dem som av olika 

skäl hamnar i en mycket svår situation. Att fuska är att stjäla från såväl den som är svårt sjuk eller 

handikappad som från den som går till arbetet varje dag. Resultatet är att tilltron till systemet 

urholkas”. 1 
 

 

 

1.1 Bakgrund 

 
Den svenska modellen2 har kommit att bli ett välkänt begrepp, en slags garanti för 

ekonomisk trygghet i händelse av exempelvis sjukdom och arbetslöshet. Begreppet växte 

fram under 1940-50 talet, då Sverige befann sig mitt i en politisk reformeringsperiod. 

Flera sociala försäkringssystem, så som folkpensionen och barnbidragen, kom nu att 

omfatta alla svenskar till skillnad mot tidigare då de varit behovsprövade3. Att forska om 

missbruk av dessa förankrade välfärdssystem och om bidragsbrottslighet kan säkert 

uppfattas som ett generellt misstänkliggörande av alla bidragstagare. Det är en känslig och 

kanske till och med kontroversiell fråga4. Men även sådana frågor behöver beröras och 

besvaras. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv kostar bidragsbrotten de svenska medborgarna 

20 miljarder varje år5, vilket nästan är exakt lika mycket som årskostnaden för hela 

Sveriges polisorganisation6. Ur ett individperspektiv kan motiven bakom ett bidragsbrott 

                                                           
1 Motion 2005/06:Sf242 Hantering av missbruk inom försäkringssystemen, Stockholm den 21 
september 2005, Ingemar Vänerlöv (kd) och Else-Marie Lindgren (kd) 
2 B. Elmbrant Så föll den svenska modellen, Bokförlaget T.Fisher & Co, 1993, s.13 
3 B.Elmbrant, 1993, s.17 
4 G.Sjöstrand, Fiffelsverige-sociologiska perspektiv på skandaler och fusk, 2005, s.37 
5 Statens offentliga utredningar (SOU), Delegationen mot felaktiga utbetalningar,Vad kostar    
felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen, rapport 7,  2007, s.15 
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vara minst lika komplexa som vid vissa våldsbrott; för vissa ligger en djup tragedi eller 

livskris bakom. För en del utgör det ett heltidsarbete eller rent av en livsstil7. Men många 

människor ser nog bidragsbrotten som ett relativt harmlöst brott i förhållande till 

exempelvis våldsbrotten. Anledningen till detta fokus kan gissningsvis vara att de som 

faller offer för våldsbrotten alltid har ett ansikte som kan proklameras ut på löpsedlarna, 

och det berör oss känslomässigt. Det utnyttjas av de börsnoterade dags- och 

kvällstidningarna, som fungerar precis som vilket annat företag som helst förutom att de 

har en historia att berätta; dem vill öka ständigt öka sin vinst8.  

År 2007 stramades arbetet och handläggningen av bidragsbrotten upp när man från 

riksdagshåll instiftade Bidragsbrottslagen9 den 1 september. Detta bidrog bland annat till 

att bidragsbrotten fick en betydligt högre prioritet av både polis, åklagare och berörda 

myndigheter10. Dock finns det fortfarande en del förbättringsarbete kvar att genomföra 

kring bidragsbrottsligheten. Då Riksrevisionen i sin rapport från 2011 granskade 

effekterna av lagens inträde fann de att Försäkringskassan var den myndighet som hade de 

längsta handläggningstiderna vad gäller misstänkta bidragsbrott. I genomsnitt tog det ett år 

och åtta månader att utreda ett bidragsbrott vid Försäkringskassan; från det att en 

misstanke om brott uppstod, till dess att en åklagare fattat beslut i åtalsfrågan11. Det är inte 

svårt att förstå vilka negativa konsekvenser detta kan få för en förundersökning. Det är 

inte heller svårt att föreställa sig vilka signaler det sänder ut till allmänheten om 

angelägenheten från myndigheternas sida att utreda misstankar om bidragsbrott, och att 

lagföra dem som fått fel belopp utbetalat. Samma år, 2011, anmäldes 9560 bidragsbrott i 
                                                                                                                                                               
6  Rikspolisstyrelsen (RPS), Polisens årsredovisning 2011, RPS tryckeri, februari 2012 
7 Brå & Isf Bidragsbrott och skattebrott välfärdens dubbla kriminalitet, rapport 2011:12, 
2011, s.28 ff 
8 J.Bengtsson Mäktiga medier, mager demokrati,  2001, s.68  
9 Bidragsbrottslagen (SFS 2007:612) De personer som har begått ett bidragsbrott har i det 
inledande skedet erhållit bidrag, ersättning, pension eller ekonomiska förmåner som enligt lag eller 
förordning, beslutats av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, 
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna. Den illegala 
handlingen uppstår när personen antingen lämnar oriktiga uppgifter, eller inte uppdaterar 
myndigheterna om ändrade förhållanden. Maxstraffet för bidragsbrott är fängelse i högst två år, 
eller om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. 
10 Betänkande av delegationen mot felaktiga utbetalningar, Rätt och riktigt,   Åtgärder mot 
felaktiga utetalningar, 2008, s. 53 
11 Riksrevisionen: Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?, 2011, s.44 
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Sverige, en ökning med 10 % sedan 2010. Försäkringskassan är den myndighet som i 

störst utsträckning är utsatt för bidragsbrott12. 

 

Vilka är då de människor som begår bidragsbrotten, och på vilket sätt anser de kunna 

rättfärdiga sitt beteende? Ett förslag på svar på den första frågan kan vara att precis som 

inom andra typer av ekonomisk brottslighet, är syftet med bidragsbrottsligheten främst att 

tillskansa sig pengar som man egentligen inte har rätt till 13. Det kan vara den egna 

företagaren som strategiskt och återkommande missbrukar bidragen för att öka bolagets 

vinst, som ett desperat sista försök tar till bidragsbrottet för att undvika konkurs eller som 

av olika anledningar sakta dras in i brottsligheten 14. I vissa fall har myndigheterna 

erfarenheter av att organisatörerna har tagit personer med funktionsnedsättning till Sverige 

med det enda syftet att missbruka assistentsersättningen, tillhandahållit lån till nyanlända 

flyktingar, som de sedan tvingas betala tillbaka genom medverkan i bidragsbrottet. Att 

hota familjer och deras anhöriga med våld om de berättar vad de vet för 

myndighetspersoner har också förekommit15.  

Att besvara den andra frågan, på vilket sätt som gärningspersoner som begått ett 

bidragsbrott rättfärdigar sitt beteende, avser denna studie att behandla. 

Sammanfattningsvis, så är bidragsbrottslighet ett omdebatterat och prioriterat ämne av 

myndigheterna. Dock råder en osäkerhet kring huruvida majoriteten av medborgarna 

uppfattar det som ett brott eller ej. Mot bakgrund av att bidragsbrottet är ett brott som i 

första hand drabbar den myndighet som betalat ut bidraget, och i andra hand 

skattebetalarna, är detta ett relevant och viktigt ämne som förtjänar att uppmärksammas. 

Eller som  

 

 

 

                                                           
12 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html  
13 Isf & Brå , 2011, s.11   
14 Isf & Brå , 2011, s.33 
15 Isf & Brå,  2011, s.62 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Tidigare studier har mestadels varit inriktade på att skapa en generell bild av svenska 

folkets inställning till bidragsbrottslighet. Mot den bakgrunden har det för mig varit 

rättssociologiskt intressant att istället fokusera på de människor som faktiskt har begått ett 

bidragsbrott. Ur detta framkommer syftet, som är att utifrån en analys av 

gärningspersoners16 utsagor i tingsrättsdomar, få en ökad förståelse för hur 

normbildningsprocesser kan se ut bland de de personer som begår bidragsbrott. 

Frågeställningarna lyder: På vilka olika sätt rättfärdigar gärningspersonerna sina 

handlingar? samt har storleken på det illegalt tillskansade beloppet, betydelse för 

gärningspersonens normativa förhållningssätt gentemot sin egen brottslighet?  

 

1.3Avgränsningar 
 
Uppsatsens avgränsingar består i att undersöka hur gärningspersoner som har dömts för 

bidragsbrott respektive grovt bidragsbrott, motiverar sina handlingar. Studien utgår ifrån 

gärningspersonernas utsagor, så som de går att läsas i, och tolkas utifrån den avkunnade 

tingsrättsdomen17. Intervjuver eller enkäter riktade till personer intagna i kriminalvårds-

anstalt hade kunnat användas, och jag är medveten om att dessa möjligen hade kunnat 

förstärka eller förtydliga vissa citat ur domarna. Dock valde jag på grund av tidsbrist och 

                                                           
16 P.Asp, M.Ulväng, N.Jareborg Kriminalrättens grunder, 2010, s.7 Lagöverträdare, brottsling och 
gärningsman är troligtvis de vanligaste förekommande epiteten som  tilldelas personer som har 
begått ett brott. Dock, har det för neutralitetens skull i denna uppsats använts benämningen 
gärningsperson, då ungefär hälften av personerna i studien utgörs av kvinnor. 
17 Jag har med andra ord inte träffat eller haft någon dialog med dessa personer. 
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andra skäl som rör möjligheten till att få tillträde till fältet18, i just anstaltsmiljöer, att 

fokusera på en kvalitativ dataanalys19. Av både tidsmässiga och ekonomiska skäl har 

empirin inhämtats från tingsrätter i småland och skåne, då detta var mest praktiskt för mig 

i förhållande till min egen bostadsort. De tingsrätter jag besökte ligger i Malmö, Lund, 

Hässleholm och Växjö, samt Örebro. Beträffande den avgränsning som genomförts rent 

tidsmässigt tillbaka i systemet, beror detta på att det endast möjligt att i tingstätternas 

datorsystem söka brottmål 20 fem år tillbaka i tiden, vilket i detta sammanhang har 

inneburit att jag kunde söka mål från 2007-01-01 till och med 2012-01-01. Då utbudet av 

antal domar visade sig vara sparsamt har ingen avgränsning efter insamlingsförfarandet 

behövts göra; således är det samtliga 20 domar21 som hittats som utgör empirin i denna 

studie. I vissa domar har gärningspersonen fått andra påföljder i samband med åtalet för 

bidragsbrottet, alternativt att åtal ej har kunnat styrkas. De åtalspunkter som innefattat 

varierande brottsrubriceringar har lämnats därhän då dessa ej studeras i denna uppsats. De 

målnummer eller domar som valts ut är samtliga med rubrikerna ”bidragsbrott” eller 

”grovt bidragsbrott” i respektive tingsrätts söksystem. Jag har endast använt mig av de 

domar där åtalet gentemot gärningspersonen föranlett en påföljd 22, i detta fallet för 

bidragsbrott eller grovt bidragsbrott. Vidare, innefattar studien ej domar från högre 

instanser, exempelvis landets hovrätter och Högsta domstolen. De innehåller därmed inga 

nya utsagor av den person som står åtalad för brottet. Då mitt syfte med uppsatsen är att 

analysera just utsagorna i domarna har därför inga domar från dessa instanser använts. 

 

                                                           
18 A.Bryman Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, s.380. Antalter skulle kunna räknas till det 
Bryman benämner för slutna, icke-offentliga miljöer, det vill säga miljöer som är något svårare att 
få tillträde till, än öppna miljöer som exempelvis bostadsområden. 
19 A.Bryman, 2002, s.510 
20 S.Wennberg, Introduktion till straffrätten, 2008, s.109 Ett brottmål är”en rättegång där en 
person ställs till ansvar för ett brott”.  
21 Det totala antalet domar som hittats, där en person dömts för brottet uppgår till 27. Dock har sju 
av domarna ej använts i studien, då gärningspersonerna i dessa fall har erkänt och därmed ej hörts 
av tingsrätten. Det saknas i dessa fall en utsaga att analysera. 
22 S.Wennberg, 2008, s.114  Då domstolen dömer en åtalad gärningsperson för brottet denne är 
åtalad för, åtföljs detta av ett straff, som exempelvis böter, villkorlig dom eller fängelse; vilket 
benämns ´påföljder´. 
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1.4 Disposition 

 
I nästkommande kapitel två redovisas resultat från den tidigare forskningen inom  

bidragsbrottslighet. Detta åtföljs av kapitel tre där de teoretiska utgångspunkterna för 

studiens syfte och frågeställningar presenteras. I kapitel fyra beskrivs studiens metodval 

samt hur Sykes och Matzas neutraliseringstekniker använts metodologiskt för att 

analysera enskilda meningar från utsagorna i de studerade domarna. Det femte kapitlet 

innehåller resultatet och analysen av den insamlade empirin. Varje frågeställning 

redovisas för sig och analysen görs i anslutning till detta. I kapitel sex summeras 

slutsatserna från resultaten. Det sjunde kapitlet innehåller en diskussionsdel. Det åttonde 

kapitlet innehåller en referenslista och det nionde och sista kapitlet består av bilagor till 

uppsatsen. 

2. Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen belyser på olika sätt bidragsbrottslighetens komplexitet; med fokus på den 

problematiken att bidragsfusk av många inte ses som ett brott23, samt sociala normers betydelse för 

huruvida bidragsfuskande sker eller ej.  

 

Det finns ytterst få svenska studier utöver de myndighetsrapporter som hittats inom ämnet 

bidragsbrottslighet24. Det finns heller inte många rapporter eller studier där forskaren utgått 

från gärningspersonens perspektiv. Enligt Bauman påverkar konsumtionssamhället25 oss alla, 

i varierande omfattning. Det innebär bland annat att det för många människor finns en ständig 

strävan efter ett bättre liv, rent materalistiskt. I rapporten Vem fuskar och varför? lyser detta 

                                                           
23 Brå & Isf, 2011, s.69  
24 De internationella studier som hittades behandlade bedrägeribrott, ej bidragsbrottslighet. 
25 Z. Bauman Konsumtionsliv, 2008, s.18 f 
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fenomen igenom i en del av de genomförda intervjuerna26. Intervjupersonerna menade att 

behovet av nya saker till hemmet eller till familjen delvis bidrog till den illegala handlingen, 

eller till de rationella val som gjordes innan man bestämde sig för att modifiera sanningen en 

aning, som exempelvis, citat; ” vissa prylar bara måste man ha”27.  I en brittisk studie 

framkom liknande upplevda behov; till exempel att personer rättfärdigade bidragsfuskandet 

med att de extra pengarna behövdes för att finansiera deras barns skoluniformer, att man ville 

ha fler sportkanaler eller för att man skulle ha råd att gå till puben28. I ett utdrag från 

slutsatserna ur rapporten Bidragsbrott och skattebrott- välfärdens dubbla kriminalitet29 

behandlas samma problematik. De tar upp de problem som konsumtionsbehovet kan medföra 

då personer som innan sin sjukperiod haft en hög inkomst, och: 

 
” (…) fått betydande svårigheter att leva samma liv med sjukersättning eller sjukpenning. Det har motiverat 

gärningspersonerna till att hitta kompletterande svarta inkomster. Synen på vilken inkomst som är nödvändig för 

att ”överleva” varierar mellan gärningspersonerna. Vissa har höga konsumtionsmål där en del lyxkonsumtion 

definieras som livets nödtorft, vilket också noterats i brittisk forskning som bygger på intervjuer med 

gärningspersoner (jfr Dean och Melrose 1997, se även Hall, Winlow och Ancrum 2008)”. 

 

Vid eftersökandet av en förståelse för normbildningsprocessen bland gärningspersonerna är 

flera publikationer av intresse. Nämnvärda resultat i detta sammanhang är bland annat de som 

redovisas i Bidragsbrott och skattebrott- välfärdens dubbla kriminalitet30. En fyllig 

beskrivning av fuskandet utifrån allmänhetens och medias perspektiv ges, samt utifrån de 

personer som handlägger ärenden som rör misstänkta bidragsbrott. Det framkom att av de 

1484 personerna i åldrarna 15-65 år som representerade allmänheten, och besvarade SIFOS:s 

webenkät31, trodde 69.6 % att den största bidragande orsaken till att man bidragsfuskar är att 

                                                           
26 Delegationen mot felaktiga utbetalningar, rätt och riktigt Vem fuskar och varför? Om attityder 
till bidragsbrott i Sverige rapport 6, 2011:12, s. 50  
27 Delegationen mot felaktiga utbetalningar, rapport 6, 2011:12 s. 50 
28 Ibid. 
29 Brå & Isf, 2011, s.67 ff 
30 Brå & Isf, 2011  
31 SOU: Delegationen mot felaktiga utbetalningar, rapport 6, 2011:12, s. 49 Attitydundersökning 
till bidragsfusk  Resultatet redovisades ej i procent vad gäller handläggarnas inställning till varför 
man bidragsfuskar. Då det enbart nämns i texten vilka som är de tre främsta orsakerna till att 
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” man upplever att politiker och personer i ledande ställning fuskar”, att ”moralen är dålig” 

(64.4 %) och på tredje plats; ”att man inte blir upptäckt så lätt” (61.3 %). Jämförelsevis, 

trodde en större andel av de 1022 personer som arbetar vid ett antal olika myndigheter och 

som besvarade en liknande enkät att man i första hand trodde att folk bidragsfuskar för ”att 

straffen inte är hårda”, ”upptäcksrisken är liten” och på tredje plats att ”moralen är dålig”. I 

djupintervjuerna framkom att många är osäkra över om de begått något regelbrott 

överhuvudtaget, och denna osäkerhet grundar sig i att regleringarna kring utbetalningarna 

upplevs som alldeles för  otydliga. Att ta ut några extra dagar fastän man tillfrisknat, att 

stanna hemma med sina barn även då de inte är sjuka, eller att sjukskriva sig från jobbet på 

grund av trötthet var några exempel som berördes i undersökningen32. 

Kan det ökade antalet bidragsbrott höra samman med en allt mer bristande arbetsmoral bland 

den svenska befolkningen, och har den förändrats under det senaste decenniet eller seklet? 

Den uppsats som i högsta grad liknar denna studies syfte är Mellqvists33 D-uppsats, där en av 

de centrala frågeställningarna, handlar om normen för arbete har försvagats i Sverige under de 

senaste decennierna. Mellqvist menar att människors sätt att leva och att vara beroende av 

varandra, som vi var i början av 1900-talet, har förändrats. Från att människor haft ett mer 

kollektivt synsätt som handlade om att arbeta för att försörja sin familj eller sina gamla 

föräldrar, till ett samhälle av idag där detta inte behövs då de svenska medborgarna bland 

annat är skyddade av pensionssystem, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring34. Vad gäller dagens 

medborgare, och deras inställning till när det är rimligt att vara hemma från arbetet, redovisar 

Mellqvist även en del av svaren från temoundersökningen  Är det ok att sjukskriva sig fast 

man inte är sjuk?. Över 40 % av respondenterna ansåg att graviditet, problem inom familjen, 

att det är stressigt, eller att det är en dålig arbetsmiljö på arbetet, legitimerar sjukskrivning 

trots att man egentligen inte är sjuk35 .   

                                                                                                                                                               
personer fuskar med bidragen, redovisar jag resultatet på samma sätt. En jämförelse rent 
procentuellt är därmed inte möjlig att göra. SIFO Research International maj 2007   
32 Delegationen mot felaktiga utbetalningar, rapport 6,  2011:12 s. 44 
33 M.Mellqvist Missbruk inom sjukförsäkringen- En studie rörande hur sociala normer påverkar 
sjukfrånvaron, D-uppsats i Nationalekonomi, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, 
2004, s. 9 
34 M.Mellqvist, 2004, s.42 
35 M.Mellqvist, 2004, s.35 
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Istället för att varje myndighet ska ansvara för sina egna kontroller av utbetalningen av 

bidragen, föreslås det i ett betänkande av Delegationen för felaktiga utbetalningar att 

samverkan mellan samtliga myndigheter kan vara en möjlighet för att effektivisera kontrollen 

och öka kommunikationen emellan berörda myndigheter. Nästan hundra olika experter från 

bland annat Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket, CSN, och Migrationsverket hade 

under 17 heldagsseminarier möjligheten att diskutera tänkbara orsaker till alla felaktiga 

utbetalningar av bidrag som årligen sker i Sverige. Resultatet visade att också lagstiftningen 

kring ämnet behöver förenklas, då de nuvarande paragraferna av många experter uppfattas ha 

ett för brett tolkningsutrymme36. Andra delar av problemet som också behöver ses över är de 

personer som uppbär bidrag från en myndighet samtidigt som de är återbetalningsskyldiga till 

en annan. För att utveckla det brottsförebyggande arbetet mot bidragsbrott, hade samverkan 

och möjligheten till att sanktionera bidrag varit att föredra, menade flera experter från bland 

annat Försäkringskassan37.  

 

Även media kan bidra till vårt normativa beteende och hur vi ser på vårt eget ansvar för våra 

handlingar. Lundström38 har i sin avhandling undersökt hur bidragsfuskandet skildrats i några 

av de ledande svenska dagstidningarna mellan åren 1990- 2010. Hans analys behandlar 

relationen mellan staten och medborgaren, och medias inflytande över den bild som sänds ut, 

av detta förhållande, gentemot tidningsläsarna. Vilka människor som pekats ut som 

”syndabockar”, och vilka faktorer som kopplats samman med den typiske bidragsfuskaren, 

har skiftat över tid visar Lundströms slutsatser. Mellan 1990-94, befann sig Sverige i en 

lågkonjunktur. Ett parti som kallar sig för Ny Demokrati har valts in i riksdagen. Deras 

inflytande i politiken gör snabbt invandrarna och flyktingarna till syndabockarna. 

Representanter från övriga partier, samt journalister ifrågasätter i viss mån utpekandena, men 

Ny Demokrati får också stöd i sina åsikter 39.  

                                                           
36 Delegationen för felaktiga utbetalningar, Varför blir det fel- orsaker till felaktiga utbetalningar 
från trygghetssystemen, resultat från expertseminarier, rapport 5, maj 2007, s.66 ff 
37 Delegationen för felaktiga utbetalningar, rapport 5, maj 2007, s.64 
38 R.Lundström  Den kalkylerande medborgaren- bidragsfusk i svensk välfärdsdebatt 1990–2010, 
avhandling i sociologi, Sociologiska institutionen, Umeå, 2011 
39 R.Lundström, 2011, s.68 ff 
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Flera citat från välkända dagstidningar förstärker bilden av invandrare som bidragsfuskare, 

och generaliseringar förekommer ofta40 Åren som följer, 1995-2001, sker ett uppvaknande. 

Omfattningen av fusket uppgår nu till mellan fem och sju miljarder kronor, och fokus flyttas 

ifrån migrationspolitiken; vem som helst kan begå ett bidragsbrott. Det ekonomiska läget 

stabiliseras. Detta avspeglas i vad media väljer att rapportera om. ”Det fuskande folket”  blir 

ett vedertaget begrepp i media och med detta menas också det ökande antalet medborgare, 

som efter synliggörande i diverse så kallade ”fuskutredningar”, arbetar svart och fuskar med 

skatten 41.  Under första delen av 2000-talet, mellan 2002-2005, riktas fokus åter igen mot 

specifika grupper i det svenska samhället. Nu ifrågasätter man om de föräldrar som är hemma 

med vård av sjukt barn, eller dem som är sjukskrivna själva, verkligen är sjuka. Artiklarna är 

mer debattbetonade och fler väljer att skriva om tänkbara åtgärder eller preventiva metoder 

för att stävja det ökade fuskandet. Då fler medborgare är sjukskrivna antas också att fler 

medborgare missbrukar det42.  

En annan typ av avancerat bidragsbrott begås inom den svarta arbetsmarknaden. Här 

definierar Isf och Brå dem olika personerna som; de som arbetar svart, deltid eller heltid, de 

som hanterar den svarta arbetskraften, organisatörerna, och medhjälparna som även kallas 

för gångare och målvakter. Metoderna för att tillskansa sig bidragen varierar, men kan 

utgöras av manipulerade eller inte helt sanningsenliga läkarintyg för att få sjukpenning eller 

sjukersättning. Företagare som använder sig av ”bluffakturor”, felaktiga lönespecifikationer 

eller privatpersoners bankkonton, eller bolag som är registrerade i utlandet43 

En sammanlagd bild av det aktuella forskningsläget visar att bidragsbrottslighet synliggörs 

och prioriteras på en politisk nivå, men behöver förankras tydligare på en individnivå. 

Bidragsfusk måste börja att ses som ett brott av fler medborgare. 

 

 
                                                           
40 R.Lundström, 2011, s.76 
41 R.Lundström, 2011, s.89 ff 
42 R.Lundström, 2011, s.115 ff 
43 Isf & Brå, rapport 2011:12, 2011, s.25 ff 
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3.Teoretiska utgångspunkter 
Inledningsvis ges en kort introduktion till implementeringen av normer i vår vardag.  

En genomgång av olika neutraliseringstekniker för att rättfärdiga kriminella handlingar görs.  

 
Från det ögonblick då vi vaknar, till dess att vi går och lägger oss, är vi ständigt omgivna av 

olika typer av normer och normsystem. Maten vi äter, marken vi går på, lägenheten eller huset 

vi bor i; ja alla delar av våra liv är reglerat av normer 44. Men det finns normer som emellertid 

inte är lika synliga för de flesta människor, nämligen de sociala normerna. Mänskliga 

handlingar styrs delvis av det Hydén45 kallar för kulturell kommunikation, det är en 

förutsättning att vi som människor lär oss att agera enligt de normer som förväntas av oss, för 

att passa in. Att integreras i ett socialt sammanhang, socialisering, innebär att vi är tvungna att 

lära oss att iträda olika sociala roller inom familjen och följa förutsbestämda normer inom 

exempelvis vänkretsen, familjen46.  Beroende av vilken sällskapskrets vi befinner oss i, råder 

en allmän acceptans för olika företeelser, illegala eller legala. För de flesta människorna är det 

nog allmänt vedertaget att om vi går emot den rådande konformiteten kring vissa normer i 

vänskapskretsen eller i arbetslivet, kommer vi att mötas av olika typer av ”negativ feedback” 

likt suckar, nedlåtande blickar eller uteslutas från gruppen. Hydén47 kallar detta, som används 

för ett upprätthållande av konformiteten, för negativa sanktioner.  

 

Shopping ger många människor ”kickar” i en annars trist tillvaro. Problematiken uppstår när 

behovet av nya varor utvecklas till ett begär. Konsumtionen blir till något flyktigt, som 

behöver förnyas och som kräver utökade ekonomiska resurser. Eller som Bauman48  uttrycker 

det: ”(…)den tillfredställelse som kommer snabbast är också den som slocknar först”. 

Människor hamnar i en ond cirkel där de konsumerar och köper gåvor för att på så sätt visa 

                                                           
44 H.Hydén Normvetenskap 2002,  s.97 
45 H.Hydén, 2002, s.61 
46 H.Hydén, 2002, s.100 
47 H.Hydén, 2002, s.97 
48 Z.Bauman, Det individualiserade samhället,  2001, s.187 
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sin kärlek till familjen, men resultatet blir att man får mindre tid att spendera med 

familjemedlemmarna eftersom man ständigt arbetar för att konsumera ännu mer49. Det går att 

föreställa sig att man som bidragstagare efter en längre tid som sjukskriven, arbetslös eller 

studerande kan börja tvivla över vilken plats eller funktion man upptar i samhället. Som om 

inte detta vore nog, de är i flera avseenden också vad Bauman50 kallar för otillräckliga 

konsumenter. Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi som medborgare till stor del värderas 

efter vilken kapacitet vi har för att konsumera och bidra till landets ekonomi. Att vara 

konsument innebär, oavsett om man har ett arbete eller ej, att man i alla fall har en identitet, 

man är någon. Bauman51 beskriver detta som att man har konsumtionskompetens. I 

shoppingens fotspår skapas nya rum att fly till då det verkliga livet känns för svårt att hantera. 

På Internet, i den virituella världen, kan vi vara vilka vi vill. Vi behöver inte interagera med 

andra människor, ta hänsyn eller följa några sociala normer. Det är i alla fall känslan av att 

vara ensam om att ha kontroll över sin egen konsumtion som får människor att vilja 

konsumera, även då vi inte har kontroll över andra delar av livet där vi är utlämnade åt andras 

tyckande, vetande och fördömande 52. 

 

Att shoppa sig till en identitet görs troligen inte av annat än egoistiska skäl, även då den 

presumtiva effekten i form av ett ökat självförtroende hos individen kanske kan innebära att 

han eller hon orkar engagera sig mer i andra människors välbefinnande än tidigare. I dagens 

individualiserade samhälle är människor vana vid att ställas inför olika problem, och att 

ensamma kämpa för att ta sig ur dem 53. Tendenserna i samhällsutvecklingen har bidragit till 

en individualisering, där individens bästa inte sällan står  i centrum medan det kollektiva ses 

som något sekundärt 54. Det är bland annat detta konstaterande som Bauman55 gör, angående 

den normförskjutningen som skett under de senaste decennierna. Har vårt västerländska 

                                                           
49 Z.Bauman, Konsumtionsliv, 2008,  s.135 f 
50 Z.Bauman, 2008, s.139 
51 Z.Bauman, 2008, s.141 
52 Z.Bauman, 2008, s.25 f 
53 Z.Bauman, 2001, s.63 
54 I.Sahlin, & M.Åkerström 2001, s.224 
55 Z.Bauman, 2001, s.64 
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samhälle decentraliserat de kollektiva intressen och alla politiska reformer som genomförts i 

Sverige för att öka jämlikheten mellan människor, till exempel tanken bakom den svenska 

modellen?56. Bauman beskriver varför det är så svårt att i vår tid sammanföra människor och 

få dem att arbeta för gemensamma syften: 
 

”(…) haken är att de vanligaste problemen för individerna (…) numera inte är additiva. Det går helt enkelt inte 

att förena dem i en gemensam sak. (…) Problemen kan likna varandra (…) men till skillnad från det 

gemensamma intresset från förr bildar de inte en helhet som är större än summan av sina delar och får inga 

nya,mer lätthanterliga,egenskaper genom att ställas mot varandra” 57. 
 

Kan Riksdagen, som stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens 

medel ska användas58, samtidigt ses som ett brottsoffer av gemene man? Om inte, kan detta 

tankesätt legitimera bidragsbrottslighet? Det Christie benämnt det så kallade ”ideala  offret”, 

uppfyller kriterier som att det är svagt, upptaget med ett respektabelt projekt, samt befinner 

sig på en plats vid en tidpunkt som denne inte kan klandras för. Gärningspersonen, å andra 

sidan, har övertaget, är ond och helt okänd för offret 59.  Att tilldela någon offerstatus, börjar 

hos oss själva. Utifrån våra egna erfarenheter och livssyn definierar vi oss själva som offer 

eller har förmågan att tilldela andra den rollen 60. Då gärningspersoner har begått ett brott kan 

normkonflikten mellan det egna förhållningssättet, och samhällets förhållningssätt till 

brottsligheten vara en konflikt som känslomässigt blir svår att hantera. Det dåliga samvetet tar 

vid, och försvarsmekanismer så som bortträngning och förnekelse är känslor som utgör helt 

naturliga psykologiska processer i de flesta människors medvetande61. I detta skede finns det 

inte så många andra alternativ för gärningspersonen än att ”rationalisera bort” brottets 

efterverkningar inklusive den uppkomna skadan62. Sykes & Matza menar att majoriteten av 

lagöverträdarna alltså är fullt medvetna om att de bryter mot lagen. Det är när skuldkänslorna 
                                                           
56 Se kapitel 1.1 för en närmare definition av denna. 
57 Z.Bauman,2001,s.63 
58 RF 1 kap. 4 § 2 st 
59 I.Sahlin, & M.Åkerström, Det motspänstiga offret, 2001, s.47 
60 I.Sahlin, & M.Åkerström, 2001, s.48 
61 R.Stevens Att förstå människor, socialpsykologiska aspekter på jag, medvetande och identitet 
1996  
62 G.Sjöstrand, 2005, s.14  
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hinner ifatt dem, som behovet av att använda sig av neutraliseringstekniker, för att mildra 

skuldkänslorna, uppstår63 . 

 

I det metodologiska arbetet med att koda meningarna har Sykes & Matza fem olika typer av 

neutraliseringstekniker använts. I denna studie utgör således Sykes & Matza snarare ”ett 

metodologiskt verktyg än en teoretisk utgångspunkt. År 1957 introducerade Sykes & Matza 

fem olika typer av neutraliseringstekniker, vars funktioner bidrar till en annan synvinkel kring 

hur lagöverträdaren neutraliserar brottets efterverkningar; förnekandet av ansvar, förnekandet 

av skada, förnekandet av offer, fördömande av fördömarna samt åberopandet av högre 

makter64. Förnekandet av ansvar innebär att gärningspersonen försöker ge skenet av att hans 

eller hennes handlingar snarare är ett resultat av dåliga socio-ekonomiska förutsättningar från 

barndomen, föräldrar som inte engagerat sig tillräckligt eller vänner som haft ett dåligt 

inflytande ; kort sagt faktorer bortom hans eller hennes egen kontroll65. Förnekandet av skada 

är även det ett högst subjektiv antagande, då gärningspersonen drar egna slutsatser angående 

huruvida den eller dem som blivit utsatt för brottet, faktiskt har tagit skada. Det kan till 

exempel handla om lagöverträdaren som har vandaliserat ett hus, vars ägare framstår som 

ekonomiskt välmående, och därmed är ”skyddad” mot skada. Förnekandet av offer innefattar 

resonemang som berör offrets skuld och gärningspersonens ”rätt” att begå brottet. Istället för 

att gärningspersonen tar på sig ansvaret för brottet, vänds skulden nu mot offret, som genom 

att ha provocerat gärningspersonen, behandlat denne illa eller inte levt upp till samma normer 

som gärningspersonen själv, utseendemässigt eller gällande religiös eller sexuell läggning66. 

Fördömande av fördömarna, innebär att gärningspersonen försöker hitta svaga punkter hos de 

vars uppdrag är att upprätthålla samhällordningen, exempelvis poliser, eller inom andra 

auktoritära yrken som inom läraryrket67. Detta ses av gärningspersonen troligen som ytterst 

legitimt, då de personer som anklagas ses som överlägsna och kanske osårbara i förhållande 

                                                           
63 G.Sjöstrand, 2005, s.16 
64 D.Matza & M.Gresham Sykes Techniques of neutralisation: A theory of delinquency  American 
Sociological Review, Vol. 22, No. 6, 1957, s. 667 
65 D.Matza & M. Gresham Sykes, 1957,  s.667 
66 D.Matza & M. Gresham Sykes, 1957,  s.668 
67 Ibid. 



 

19 

 

till dem själva. Genom att anklaga dem som anklagar gärningspersonen, förskjuts fokus från 

gärningspersonen själv och de illegala handlingar han eller hon gjort sig skyldig till, medan de 

som gärningspersonen ”fördömmer” ställs inför att förklara sitt handlande istället. Den femte 

och sista neutraliseringstekniken kallas för att gärningspersonen åberopar högre makter.  

Att bryta mot lagen för att hjälpa en vän ur ett dilemma eller att hänvisa till att man begick ett 

brott av religiösa skäl, för att man inte hade något val, är några exempel68. 

 

 

4. Metod och empiriskt material 
I kapitlet som följer redovisas tillvägagångssättet för kodning och analys av gärningspersoners 

utsagor i  tingsrättsdomar. Konkreta exempel på hur bearbetningen av meningarna utförts ges genom 

att lyfta ut autentiska citat och beskriva hur dessa har kodats.  

 

4.1 Innehållsanalys 

 
En stor fördel med att analysera utsagor från tingsrättsdomar är att jag som forskare inte haft 

någon inverkan på gärningspersonen då denne inte vet om att han eller hon är studerad. Detta 

kallar Bryman för  att forskaren kan ha en reaktiv effekt på de personer som studeras69. En 

nackdel kan vara att det finns en risk för att gärningspersonen har försökt att framställa sig 

själv i en så god dager som möjligt i tingsrättssalen med förhoppningen att detta ska resultera 

i en lägre påföljd70. En tingsrättsdom är oftast uppbyggd enligt en viss struktur. Den delen av 

                                                           
68 D.Matza & M. Gresham Sykes, 1957, s.669 
69 A.Bryman Samhällsvetenskapliga metoder, 2002,  s.275 
70 Dock är det osäkert hurvida den tilltalade hade kännt sig bekväm med att bli inspelad i en 
intervjusituation, eller hur stor möda han eller hon hade lagt ner på att svara sanningsenligt på en 
enkät. Med den kvalitataiva innehållsanalysen möjliggörs en studie av ett större material än vad 
som kunnat genomföras med exempelvis tjugo intervjuer. Inklusive intervjutid och efterföljande 
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domen som analyserats, är det avsnitt då den tilltalade har hörts och får ge sin version av 

varför hon eller han ej ska dömas till ansvar för brottet denne står åtalad för, det vill säga 

gärningspersonens utsaga71. Den kvalitativa textanalysen72 ansåg jag vara den mest 

andvändbara i detta fallet. Genom att använda mig av detta tillvägagångssätt är det därmed 

också möjligt att klassificera innehållet i utsagorna, det vill säga att koda meningar under 

olika neutraliseringstekniker. Ett kvalitativt angreppssätt eftersöker en ökad förståelse för 

människors beteende, exempelvis normers inverkan på mänskligt handlande73. 

 

Det empiriska underlaget i denna studie utgörs av 20 domar från tingsrätterna i Örebro, 

Växjö, Hässleholm, Lund och Malmö under perioden 2007.01.01-2012.01.01. Av de tjugo 

studerade gärningspersonerna är tolv stycken män och åtta stycken kvinnor. Fjorton personer 

har dömts för bidragsbrott, fem personer för grovt bidragsbrott och en person för vårdslöst 

bidragsbrott. Vid en addering av samtliga belopp som utbetalats felaktigt till dessa personer, 

uppgår den totala summan till 2.860.051 kronor. Två gärningspersoner har dömts till vardera 

ett års fängelse. I de arton resterande fallen har det istället utdömts dagsböter74. De domar som 

använts för analys är dem där gärningspersonen har hörts av tingsrätten, det vill säga i de fall 

där det finns en dokumenterad utsaga. Utöver de tjugo studerade domarna hittades ytterligare 

sju domar vari gärningspersonen har erkänt gärningarna, men i dessa fall har förhör i 

tingsrätten ej hållits med personen i fråga. Det totala antalet domar där en gärningsperson 

åtalats och dömts för bidragsbrott, grovt bidragsbrott eller vårdslöst bidragsbrott uppgår 

därför till 27. Inget urval har behövts göras, då dessa domar utgör samtliga målnummer med 

rubriken ”bidragsbrott” eller grovt bidrgasbrott” som hittats i respektive tingsrätts 
                                                                                                                                                               
transkribering hade detta varit nästintill omöjligt att genomföra under den tid som stod till 
förfogande. 
71 I vissa fall har denna rymts på några rader, och i andra fall har det handlat om flera sidor. 
72 Dokumentanalys eller innehållsanalys är andra benämningar på samma metod. 
P.Esaisson, M.Gilljam,H.Oscarsson och L.Wägnerud, Metodpraktikan konsten att studera 
samhälle,individ och marknad, 2004, s.233  
73 A.Bryman, 2002, s.545 
74 Med hänsyn till att flera av gärningspersonerna varit åtalade på flera åtalspunkter  utöver 
bidragsbrottet, är det inte möjligt att klargöra hur stor del av dagsböterna som dömts ut enskilt för 
bidragsbrottet. Därav redovisas ej den totala summan för dessa. Samma sak gäller i de fall då 
gärningspersonerna dömts till fängelse. Beloppen är dock specificerade för varje åtalspunkt för 
sig,varför detta har kunnat separeras från var och en av åtalspunkterna. 
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datorsystem. De nio domar som blivit avskrivna, eller de åtta domar vari åtalet ej kunnat 

styrkas, samt i de fall gärningspersonen har erkänt har ej använts av de skälen att någon 

utsaga ej funnits tillgänglig. Ett målinriktat, eller även kallat målstyrt urval kännetecknas av 

att forskaren strävar efter en ökad förståelse för olika sociala kontexter, samt att dennes 

forskningsfrågor styr urvalet av vilka personer som blir studiens undersökningsobjekt75.  

Denna urvalsprocess har använts i min studie. Ambitionen har varit att att utgå ifrån 

gärningspersonernas berättelser för att på så vis få en insikt i vilka bidragande normer som 

drivit gärningspersonen att begå bidragsbrottet; mina frågeställningar har inriktats mot det 

”normativa dolda” i gärningspersonernas handlande.  

De tingsrätter som jag besökt, har något de kallar för ”allmänhetens dator”; vari medborgare 

kan söka efter domar. Dock var det gällande brottmål endast möjligt att eftersöka dessa fem år 

tillbaka i tiden. Inhämtningsförfarandet krävde alltså att jag personligen besökte var och en av 

de aktuella tingsrätterna för att på plats söka igenom samtliga förmögenhetsbrott76, med 

avsikten att skriva ner målnummer med rubrikerna ”bidragsbrott” alternativt ”grovt 

bidragsbrott”. Målnumren skickades till respektive registrator som e-postade tillbaka dessa i 

sin helhet, till mig. Det andra steget i urvalsarbetet77 bestod av att sortera bort de åtal som 

ogillats, de som blivit avskrivna eller de domar där det enbart fanns en eller ingen utsaga från 

den tilltalade, där domen faställts utan vidare för att den tilltalade erkänt. Som ett tredje steg 

konstaterade jag sedan antalet domar från samtliga tingsrätter. Jag har hela tiden haft som 

ambition att ha ett empiriskt underlag om ca 25 domar. Då jag inte kunnat se den fysiska 

domen direkt i tingsrätternas datorsystem, valde jag att begära ut samtliga bidragsbrottsdomar 

för att senare göra eventuella urval. Nu lämpade det sig så att tidsperioden 2007-01-01-2012-

01-01 blev en naturlig begränsning rent tekniskt för hur långt tillbaka i tiden man kan söka 

brottmål. Ur den aspekten har jag inte i slutskedet behövt göra ett urval utifrån det insamlade 

materialet.Vad gäller bortfallet, har de domar som blivit avskrivna inte inräknade i denna 

                                                           
75 A. Bryman, 2002,  s.392 
76 Under denna rubrik, målgrupp 58 i tingsrätternas datorsystem, ingår bidragsbrott, grovt 
bidragsbrott, snatteri, bedrägeri, grovt bedrägeri, stöld, grov stöld, rån, egenmäktigt förfarande, 
åverkan, skadegörelse, försök till rån, utpressning, häleri, olovligt förfogande och 
urkundsförfalskning, enligt uppgift från registratorn vid Lunds tingsrätt. 
77  För en översiktlig bild av urvalsprocessen, se bilaga nr 2 
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studie. Inte heller i de domar där åtalet har ogillats, det vill säga där tingsrätten gällande 

åtalspunkten ej har funnit åtalet styrkt.  

 

Mätbarheten, det vill säga validiteten, handlar om huruvida det empiriska materialet faktiskt 

bidrar till att mäta det som är avsett mot bakgrund av studiens syfte. Då antalet domar i denna 

studie uppgår till endast 20 stycken, är det svårt att bedöma den externa validiteten78, det vill 

säga, huruvida forskningsresultaten kan användas för att göra generaliseringar av liknande 

situationer eller mijöer. Dock ser jag det som en fördel för den externa validiteten att 

spridningen på domarna sträcker sig mellan 2007-2012, samt att de som studerats är kvinnor 

och män i varierande åldrar från olika delar av landet. Brotten har även begåtts mot olika 

myndigheter. Förhoppningen är att, på grund av att jag använt mig av fem olika 

neutraliseringstekniker för att analysera citaten, ska utveckla logiska teoretiska idéer utifrån 

det studerade materialet, den interna validiteten. 

 

Tillförlitligheten, som med andra ord kallas för reabiliteten, avser att ifrågasätta en studies 

förmåga till replikerbarhet. För att exempelvis en kvalitativ studie ska kunna upprepas av en 

annan forskare behöver denne närma sig undersökningsobjektet på liknande sätt som den 

första forskaren. Detta är de kriterier som behövs för att uppnå den externa reabilitetens79 

förutsättningar. I denna studie har tillvägagångssättet vad gäller analysen av det empiriska 

materialet varit viktig att redogöra för att studien ska kunna upprepas och uppnå samma 

resultat. För mig har det varit väsentligt att noga redogöra för vilka typer av citat eller 

meningar som jag har kodat som exempelvis förnekande av offer, så att nästa forskare får en 

uppfattning om hur jag har resonerat vid bedömningen och sorteringen av citaten. Tre 

exempel per neutraliseringsteknik ges, för att visa bredden av de citat som kodats inom 

samma kategori. Vid insamling, bearbetning samt analys av empiri har ett beaktande gjorts av 

                                                           
78 A.Bryman, 2002, s.352 
79 A.Bryman, 2002, s.352 
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de etiska principer som nämns av Bauman80.  

 

 

 

Då tingsrättsdomar enligt Tryckfrihetsordningen81 är allmänna handlingar, har både svenska 

och utländska medborgare möjlighet att ta del av gärningspersonernas utsagor i de domar som 

studerats i denna studie. I och med att de personer, som studeras i denna studie inte är 

medvetna om att de studeras och därmed ej erbjudits möjlighet att ge sitt samtycke eller välja 

att avstå, är citaten från domarna därför avidentifierade 82. Skälen för detta är tidsbrist och 

praktiska svårigheter med att erhålla personernas samtycke. Bryman hänvisar i detta 

sammanhang till Punsch (1979) 83 undersökning där han för att kunna studera konversationer 

mellan polis och en misstänkt person, själv behövde ikläda sig rollen som polis för att fånga 

autenciteten i samtalen. Jag har från uppstartsarbetet av denna uppsats, resonerat på liknande 

vis; att enkäter och intervjuer troligen hade utförts på bekostnad av autenciteten i 

gärningspersonernas utsagor84.  

 

4.2 Bearbetning av empiriskt material 
 

Vad gäller bearbetningen av empirin, det vill säga utsagorna från tingsrättsdomarna, skiljde 

sig analysmetoderna åt, då frågeställningarnas inriktning var olika. Det första (1) steget bestod 

                                                           
80 A.Bryman, 2002, s.132. Bryman nämner att resonemang kring hururvida ett deltagande för 
personerna skulle innebära en skada, brist på samtycke, om studiet inkräktar på deras privatliv 
samt om det förkommit undanhållande av information är av vikt. 
81 Ingår i Sveriges rikes lag 
82 Personuppgifter så som namn och personnummer, har uteslutits och ersatts med pseudonymet 
NN, oavsett gärningspersonens kön. Jag är dock medveten om att det är möjligt att genom 
noggrann läsning av domarna leta fram den dom varifrån citaten har hämtats. 
83 A.Bryman, 2002, s.135 
84 Vidare bör de privata förhållanden som föranlett bidragsbrottet inte i alltför stor utsträckning 
blottas och analyseras, även då det för att få en helhetsuppfattning om vilka bidragande orskaker 
som har lett till gärningspersonens sätt att resonera kring motivet, är svårt att undvika. 
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av att samtliga enskilda meningar från varje utsaga85 först har tagits ut. Detta är gemensamt 

för båda frågeställningarna. Därefter skiljer de sig åt. I den första frågeställningen har 

meningarna sedan som steg nummer två (2) kodats in under respektive neutraliseringsteknik.  

I den andra frågeställningen har domarna sorterats utefter de belopp som gärningspersonen 

illegalt tillskansat sig. I steg nummer tre (3)  resulterade detta i tre olika kategorier, den första 

innehållandes belopp om 1000-10 000 kr, den andra, 10 000- 100 000 kr, samt tredje, belopp 

mellan 100 000- 1 000 000. I slutskedet, steg fyra (4) har empirin analyserats och knutits till 

de teoretiska utgångspunkterna och till studiens syfte. De olika neutraliseringsteknikerna har 

getts förkortningar: Förnekande av ansvar (FAA) , fördömande av fördömarna (FAF), 

förnekande av skada (FAS), förnekande av offer (FAO), åberopande av högre makter (ÅAH)  

samt de citat som ej kunde sorteras in under någon neutraliseringsteknik86. De ord som är 

fetmarkerade hänvisar till vilka nyckelord som bidragit till att meningen tolkats som en viss 

neutraliseringsteknik. För reabilitetens och validitetens skull ges nedan tre exempel på vad 

som uttolkats som vad, sett utifrån de respektive fem olika neutraliseringsteknikerna.  

Då ”åberopande av högre makter” endast förekommer två gånger ges endast två exempel:  
Ex 1. ”Han fokuserade på att sköta sitt arbete och han hade svårt att överblicka hela sin situation” 

Ex 2. ” Vid den tiden hade han gått arbetslös i nästan tio år och samlat på sig skulder till släktingar och till 

andra personer”. 
 

Förnekandet av skada har uttolkats då gärningspersonen hänvisar till fysiska ting eller 

händelser, men även då gärningspersonen varit medveten om att han eller hon begått ett fel 

men förnekat omfattningen av skadan dessa fel bidragit till. 
Ex 1. ” Hon har betalat av den aktuella skulden”. 

Ex 2. ” Som han minns det minskade utbetalningarna från FK efter det att han lämnat in blanketten” 

Ex 3. ” Han har själv ringt  till A-kassan och förklarat att han gjort fel”. 
 

                                                           
85 Anledningen till att samtliga meningar har kodats var för sig baseras på min egen uppfattning 
om att det hade varit alldeles för negativt för reabiliteten och validiteten att koda hela citat eller 
stycken tillsammans. Genom att koda enskilda meningar är det enklare att sortera dessa efter 
respektive neutraliseringsteknik och dessutom få en helhetsförståelse för hur ofta förekommande 
varje sådan teknik är. 
86 De domar som innehåller stavfel har korrigerats, och citaten återges ordagrant, förutom i de fall 
där stavfelen korrigerats. Dessa står då i parantes. 



 

25 

 

Förnekandet av ansvar har uttolkats då gärningspersonen använt sig av mer diffusa uttryck 

som rör dennes sinnestillstånd, eller händelser denne inte riktigt kunnat påverka själv. Även 

gärningspersonens okunskap eller missförstånd kring utbetalningarna inryms i denna kategori.  
Ex 1.” Hon mådde väldigt dåligt under den aktuella perioden, och (led) av minnesförlust”. 

Ex 2. ” Från början förstod hon dock inte att det var fel”. 

Ex 3. ” Han hade aldrig tidigare sökt arbetslöshetsersättning och han visste inte hur han skulle fylla i 

kassakorten”. 

 

Fördömande av fördömarna var relativt lätt att identifiera i jämförelse med de andra 

neutraliseringsteknikerna. Personen hänvisar i dessa fall till att andra borde ha gjort eller sagt 

något för att undvika de felaktiga utbetalningarna, eller att gärningspersonen har bett andra 

om hjälp, varför dessa kan beskyllas för att det har blivit fel : 
Ex 1. ” Hon klarade inte av att fylla i handlingar på ett korrekt sätt, varför hon fick hjälp av sin revisor samt 

handläggare på arbetsförmedlingen med detta”. 

Ex 2. ” Anledningen till att hon inte öppnade för Försäkringskassan när de gjorde hembesök är att hon inte 

öppnar för personer som hon inte känner. Om hon ska släppa in okända får de ringa på förhand”. 

Ex 3. ” Han har vidare gjort gällande att, för det fall tingsrätten skulle finnas att han ska dömas för brott, detta 

inte ska bedömas som grovt med hänsyn till att Försäkringskassan inte uppfyllt sin kontrollskyldighet”. 

 

Citat vars innehåll ej kunnat kodas in som en neutraliseringsteknik har lämnats därhän. Nedan 

är ett antal exempel på sådana meningar:  
Ex 1. ” Han tog genast ut stora belopp från bankkontot för att betala sina skulder”. 

Ex 2. ” Hon arbetade hemma och jobbade ungefär fyra timmar om dagen” 

Ex 3. ” Vissa månader arbetade hon mer och andra månader mindre beroende på hennes hälsotillstånd”. 

 
Det som är gemensamt för de meningar som kodats som förnekande av offer, är att 

gärningspersonen uttryckligen har erkänt handlingarna. Dessa hade kunnat uppfattas som att 

de inte omfattas av neutraliseringsteknikerna,då meningen så som den går att utläsa inte består 
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av ett rättfärdigande av något. I analysarbetet har jag dock valt att koda in alla meningar som 

enligt min åsikt uppfyller kraven för att klassas som en neutraliseringsteknik. Enligt Sykes 

och Matza87 innebär förnekande av offer att: 

 
“Even if the delinquent accepts the responsibility for his deviant actions and is willing to admit that his deviant 

actions involve an injury or hurt, the moral indignation of self and others may be neutralized by an insistence 

that the injury is not wrong in light of the circumstances”.    
och: 

 
“By a subtle alchemy the delinquent moves himself into the position of an avenger and the victim is transformed 

into a wrong-doer”. 

 

Även då gärningspersonerna inte bokstavligt talat förnekar att det finns ett offer, kan ändå en 

finns det ändå en underliggande mening likt “ det var väl inte så farligt” och  

” det drabbar ingen fattig”: 
 

Ex 1. ” Hon förstår nu att hon fyllt i blanketten felaktigt och att hon egentligen skulle ha angett sin 

normala arbetstid till 50 timmar per vecka” 

Ex 2. ” Han inser att han varit försumlig i det avseendet”. 

Ex 3. ” NN har förklarat att han kände till att han hade anmälningsskyldighet gentemot 

Försäkringskasassan”. 

 

 

 

5. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet från kodningen av meningarna i gärningspersonernas utsagor i 

de studerade tingsrättsdomarna.  

 
                                                           

87 D.Matza & M. Gresham Sykes, 1957, s.668 
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5.1 Hur gärningspersonerna rättfärdigar sina handlingar 
 

Av de totalt 153 meningarna som använts från de tjugo domarna, har 60 stycken uttolkats som 

förnekande av ansvar. Detta utgör den mest förekommande neutraliseringstekniken i det 

studerade materialet. I samtliga 20 domar förekommer ett eller flera citat där 

gärningspersonen av olika anledningar frånsäger sig ansvaret för sina handlingar88.  

Sex personer har uppgett att anledningen till de misstag de gjort när de fyllt i blanketter, glömt 

att kontakta myndigheter eller liknande, till stor del berott på att de mått psykiskt eller fysiskt 

dåligt. Två personer har vidare uppgett att dödsfall inom familjen varit orsaken till att de inte 

prioriterat att hålla kontakten med olika myndigheter. För de övriga handlar det om att de 

själva råkat ut för olyckor eller drabbats av sjukdomar.  

En kvinna berättar om hur hennes liv plötsligt förändrades: 

 
”Vid den tidpunkten mådde hon väldigt dåligt. Hennes far och sambo hade gått bort med fem dagars mellanrum. 

Hon orkade inte arbeta kvar på (…) utan hade precis börjat arbeta på (…) när hon drabbades av en 

ögonsjukdom”.  

 

 

Kvinnan blev på grund av det som hade hänt sjukskriven på heltid. Hon kunde så småningom 

återgå till sitt nya arbete. Då hon skulle fylla i sin arbetstid på kassakortet angav hon 

arbetstiden till 40 timmar i veckan som hon hade haft på sin förra arbetsplats, istället för  de 

50 timmarna i veckan som  hon nu arbetade89. Den andra delen av förnekandet av ansvaret 

handlar mer om hur gärningspersonerna själva agerat, resonerat eller underlåtit att göra för att 

försäkra sig om att de skulle få ut rätt bidrag. Flera citat inleds med ” hon minns inte”, ”han 

visste inte” eller ”han förstod inte”. Tio personer uttrycker en osäkerhet kring regler. Detta 

kan givetvis tolkas på flera sätt. Antingen var det faktiskt så att det hos många funnits en stor 
                                                           
88 Femton av totalt tjugo gärningspersoner har medgett de faktiska omständigheterna, men bestritt 
ansvar för brott. Majoriteten av gärningspersonerna är införstådda med att de har begått ett brott, 
men att handlingarna som lett därhän istället handlar om andra olyckliga omständigheter, vilka de 
själva inte haft kontroll över. 
89 I detta fallet ifrågasatte hon inte att uppgifterna hon lämnat till Försäkringskassan inte stämde. 
Vad hon dock bestred var ansvar för brott. 
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okunskap och osäkerhet kring regler, ifyllande av blanketter och kanske till och med en rädsla 

för att göra fel. Eller så används dessa typer av förklaringar för att ”skyla över” det faktum att 

de faktiskt uppsåtligen begått brottet, men gör sig själva till offer som inte förstått bättre och 

behövt hjälp likt; ” Han hade aldrig tidigare sökt arbetslöshetsersättning och han visste inte 

hur man skulle fylla i kassakorten”.För övrigt handlar förnekandet av ansvar om att skapa 

efterhandskonstruktioner som passar in i historien, som till exempel: 

 
” Om han i detta sammanhang till FK uppgav att han inte skulle kunna köra buss avsåg han buss i stadstrafik. Att 

köra buss i beställningstrafik är en helt annan sak”(…) ”Han körde inte så mycket under (…) och skulle snarast 

kalla det en fritidssysselsättning, även om han fick lön.” 
 

Några gärningspersoner erkänner de att de begått misstag eller slarvat, och i andra fall 

beskrivs det som missförstånd från gärningspersonens sida, eller mellan gärningspersonen och 

den myndighet som utbetalat bidraget:  
 
”När hon fått tjänsten i Danmark besökte hon Försäkringskassan vid (…) för att få information om provarbete. 

Hon fick då beskedet att man skulle ansöka om provarbete innan man sökte en tjänst.Eftersom  hon redan erhållit 

en tjänst kunde hon därmed inte ansöka om provarbete”. 

 

Vid utformningen av analysschemat bestämde jag mig för att alla meningar som kunde kodas 

enligt de fem neutraliseringsteknikerna skulle kategoriseras på det viset. De meningar som ej 

kunnat kodas har lämnats därhän. Konkret har detta för resultatredovisningen och analysen 

inneburit att även då gärningspersonerna ej i utsagan uttryckligen sagt att de förnekar att 

någon eller några har drabbats av brottet har jag valt att tolka detta som en förnekelse av offer. 

Tio av personerna uppvisar detta sätt att rättfärdiga sina handlingar på. Tio meningar har 

uttolkats från utsagorna. Ett annat skäl för att tolka dessa utsagor på detta sätt är att 

gärningspersonerna förmodligen inte i tingsrätten hade kunnat erkänna att denne inte kunde se 
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ett offer eftersom detta troligtvis hade varit till gärningspersonens nackdel då tingsrätten 

skulle utdöma en påföljd. Inom juridiken innebär ett direkt uppsåt90 att gärningspersonen har 

haft en klar avsikt att genomföra brottet och att denne förstått dess effekter. Följande citat 

skulle kunna tolkas som detta: 

 
” (…) Han har fyllt i arbetslös på kassakorten för att få samma ersättning genom sin lön och 

arbetslöshetsersättning som han annars skulle fått i socialbidrag för sin familjs försörjning. 

 

Hälften av de studerade gärningspersonerna,tio stycken, erkänner att de medvetet har 

undanhållit information av betydelse samt att de har ljugit för myndighetspersoner eller 

närstående om sin verkliga sysselsättningsgrad: 

 
” Det blev aldrig någon uppföljning av hans kontakt med Försäkringskassan (…) utan han ökade sin 

sysselsättningsgrad utan att informera (om) denna”. 
 

Fyra personer har medgett ansvar för brott och hävdar att detta berott på slarv eller 

missförstånd på grund av att de inte har satt sig in i hur exempelvis blanketter skulle fyllas i 

och vilka skyldigheter de haft gentemot myndigheten som utbetalat bidraget.  
 
Fördömande av fördömarna är just vad begreppet antyder; gärningspersonen förskjuter 

ansvaret från sig själv och sina handlingar, och lägger skulden på den myndighet som 

utbetalat bidraget eller på den eller dem i deras omgivning som gett anvisningar till olika 

saker. Tio personer har använt sig av detta sätt att rättfärdiga sitt beteende.Totalt 19 meningar 

har uttolkats. Fyra personer har trott att allt varit i sin ordning eftersom de inte hört något från 

sin handläggare eller fått några meddelanden om att misstanke om brott funnits. En av 

personerna går dock lite längre i sitt resonemang:  

                                                           

90 S.Wennberg,2008, s.30 
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” Ingen har sagt till honom att man inte kan arbeta och få sjukpenning samtidigt”. 
 

Det är inte bara myndighetsföreträdare som anklagas för att ha gett dem fel upplysningar eller 

inte informerat dem om gällande regler. I flera fall, då gärningspersonernas vänner, läkare 

eller hyresvärdar försökt att hjälpa dem med att fylla i blanketter, erhålla bostadsbidrag eller 

återgå till ett arbete, lägger gärningspersonerna också ansvaret på dem: 
 

”Anledningen till att hon inte öppnade för myndighet X när de gjorde hembesök är att hon inte öppnar för 

personer som hon inte känner. Om hon ska släppa in okända får de ringa på förhand”. 
 

En man, som efter en bilolycka drabbats av en whiplashskada, fick 486 024 kronor felaktigt 

utbetalat i form av sjukpenning och förtidspension. Brottet rubricerades som grovt 

bidragsbrott. Här berättar han om när han för första gången besökte sin läkare för att få sin 

nackskada bedömd: 

 
” (Hans läkare) gjorde bedömningen att han borde ansöka om förtidspension och sa bl.a. att han var så gammal 

att han ändå skulle ha svårt att hitta något jobb. Han var vid det tillfället 55 år. (…) Han vet inte på vilket 

medicinskt material (hans läkare) grundade sin bedömning. Denne gjorde ingen undersökning av honom. (Hans 

läkare) förklarade skillnaden mellan sjuersättning och förtidspension men nämnde ingenting om att han 

skulle ha någon skyldighet gentemot Försäkringskassan”. 

 

2001 beviljades han förtidspension och i ett beslut som skickades till honom delgavs han 

informationen att Försäkringskassan skulle göra en efterkontroll denna i augusti 2003, vilken 

aldrig genomfördes. Mellan åren 2002-2008 erhöll han både sjukpenning och förtidspension 

samtidigt som han successivt utökade sin tjänstgöringsgrad på sitt arbete från 50-100 %. I juli 

2008 kallades han till Försäkringskassan för ett personligt möte. De förklarade då att de 

övervägde att dra in hans förtidspension. Mannen hade under alla år hävdat att han aldrig 

blivit upplyst om att han skulle ha en anmälningsskyldighet gentemot Försäkringskassan, att 

anmäla om han ändrade sin tjänstgöringsgrad: 
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 ”Han har vidare gjort gällande att, för det fall tingsrätten skulle finnas att han ska dömas för brott, detta inte 

ska bedömas som grovt med hänsyn till att FK inte uppfyllt sin kontrollskyldighet”.   
 
Tretton personer har använt sig av neutraliseringstekniken förnekande av skada. Totalt 29 

meningar har hittats.  Eftersom de har upprättat en återbetalningsplan eller redan återbetalat 

beloppet till myndigheten, menade flera att detta var något som borde tas i beaktande då 

tingsrätten skulle bedöma den skada som uppstått. Ett exempel: 

 
” Han har dock bestritt betalningsskyldighet eftersom han redan har betalat tillbaka pengarna till Alfakassan”. 

 

Andra  typer av rättfärdigande, eller förnekelse av den skada som uppstått handlar om att man 

hänvisar till vad man har erfarenhet av att andra i ens omgivning brukar göra, som varit i 

samma situation, eller att ”det inte var så farligt” det han gjorde: 
 

”Han vet att både pensionärer och förtidspensionärer brukar arbeta, t ex med att köra buss”. 

 

I två domar har personerna erkänt att de lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att 

informera myndigheten om ändrade förhållanden. En man beskriver att han fyllt i att han varit 

arbetslös på kassakorten, men att han inte vet varför han gjort så eftersom han arbetat eller 

haft semesterlön under den aktuella perioden. Tre personer medger att sanningen varit för svår 

att möta vid tillfället då brottet begicks. Samtliga som uppvisat detta sätt att förneka sina 

handlingar, har fått belopp över 300.000 felaktigt utbetalat till deras fördel. En person 

uttryckte det som att ”han inte ville se verkligheten”, vilket är ett träffsäkert exempel på den 

upprepade likgiltighet bland gärningspersonerna, som återkommer i flera utsagor: 

 
” NN har berättat b.la följande. I (…) började hon arbeta på (…) efter att ha varit sjukskriven sedan (…). Hon 

ringde då Försäkringskassan och frågade om hon fick arbeta trots sjuksskrivningen varpå de svarade att hon 

fick arbetsträna. Till en början var hon timanställd.(…) Efter ca ett år blev hon fast anställd. Hon tänkte att hon 

måste tala om för Försäkringskassan att hon hade en anställning med lön men det blev inte så. Hon stack 

huvudet i sanden och hoppades på att inte bli upptäckt. Från början förstod hon dock inte att det var fel. Det var 

först efter ett och ett halvt år som hon förstod att hon inte hade rätt till sjukersättning samtidigt som hon 
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arbetade med lön”.  
    
Tre personer har i utsagan uttryckt sig på ett sådant sätt att det går att tolkas som åberopande 

av högre makter, det vill säga att de har tyckt att deras handlande stått i proportion till den 

effekt som uppstått till följd av detta. Tre meningar har uttolkats ur domarna. En man ärvde en 

större summa pengar då hans mor dog och använde dem för att återbetala olika skulder som 

han samlat på sig till släktingar och andra personer under en tioårsperiod. Då han skulle 

ansöka om socialbidrag en vecka senare glömde han att ange arvet som en inkomst och fick 

på så sätt fel bidrag utbetalat. Troligen blev mannen, som haft det dåligt ställt ekonomiskt 

under en lång tid nästan euforisk när han såg de ca 70 000 kronorna på sitt konto. Genom att 

betala tillbaka sina skulder tyckte han att han gjort en god gärning. Att han inte reflekterade 

över att han borde uppgett dessa pengar som en inkomst har nog att göra med att han tyckte 

att han gjort en god gärning som använt hela arvet för att betala tillbaka de skulder han hade 

samlat på sig. Detta överskuggade troligen det faktum att han borde uppgett dessa pengar som 

en inkomst- hans dåliga samvete stillades. Bidrog detta till att han underlät att redovisa arvet 

vid ifyllandet av blanketten för socialbidrag?  

 
” Han skulle fylla i en ny ansökningsblankett för försörjningsstöd. Det hade blivit en rutin för honom att fylla i 

sådana blanketter. Han fyllde i de för honom vanliga uppgifterna- dvs uppgifterna att han inte hade några 

inkomster eller tillgångar-och reflekterade inte över att han kanske borde ha uppge att han fått utbetalningen om 

74 900 kr en vecka tidigare”. 
 

En kvinna förklarar sitt beteende med att hon vid brottstillfället haft det dåligt ekonomiskt 

ställt och därav inte sett något annat alternativ än att fuska med bidragen för att kunna betala 

alla sina utgifter: 
 
 ”Att hon i brev till arbetslöshetskassan förklarat sitt handlande med att hon hade dålig ekonomi beror på att 

hon ville lämna någon slags logisk förklaring (…)”. 
 

Den tredje personen som använt sig av denna neutraliseringsteknik orkade inte engagera sig i 

saker utanför arbetet, som enligt honom var högsta prioritet för tiden.  
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5.1 Beloppets betydelse för normbildandet  
 
Inom den lägsta beloppsgränsen, 1000- 10 000 kronor, har gärningspersonerna tillskansat sig 

belopp från 2184 kronor till 9975 kronor. Förnekande av ansvar är den mest förekommande 

neutraliseringstekniken i gärningspersonernas utsagor 91. I samtliga fall är dessa kopplade till 

ursäkter som berör missförstånd och slarv. Två av de tre personer som rör sig inom detta 

beloppsspann har, enligt egen utsaga, på grund av språkproblem och rent slarv ifyllt 

blanketterna fel. Dock kan den ena av dessa personer ej ange på vilket sätt han missförstått 

blanketten. Den tredje personen erhöll flera bidrag samtidigt och misstänkte att det verkade 

orimligt. Hon orkade dock inte ta reda på vad som gällde, utan hävdade istället att hon trott att 

de olika myndigheterna kunde se vad som betalats ut från andra försäkringssystem: 

 
” Först betalade hon lägenheten själv men det gick inte bra så (…) Sedan gick det genom socialen. 

Bostadsbidrag och socialbidrag gick in på hennes konto. Hon trodde det var rätt som hon fyllde i blanketterna. 

Hon minns inte blanketten idag och minns inte varför hon satt nollor i kolumnerna för bostadsbidrag och 

studiebidrag. Det var ingen som sa något till henne och hon trodde att socialen automatiskt visste”. 
 
Tio personer rör sig inom denna beloppsgränsen 10 000- 100 000 kronor; från det lägsta 

beloppet om 12 065 kronor, till det högsta om 37 034 kronor. Spridningen är som synes inte 

särskilt stor, och av samtliga för studien tjugo gärningspersoner är hälften åtalade för belopp 

runt 10-30 000 kronor. En person erkänner att han uppsåtligen fyllt i att han var arbetslös på 

kassakorten, för att få samma ersättning genom sin lön och arbetslöshetsersättning, som han 

skulle fått i socialbidrag för samtliga familjemedlemmar. Mot bakgrund av detta resonemang 

anser han därför inte att han gjort något fel eftersom han sett det som ”samma pengar” i båda 
                                                           

91 Utsagorna är för övrigt korta i förhållande till de domar med de högre beloppsgränserna, varför 
det är svårare att få en helhetsbild av hur gärningspersonerna resonerat. 
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fallen. Flera personer uppger att de inte vetat hur de skulle fylla i blanketterna. Även i denna 

kategori som i föregående är den vanligaste neutraliseringstekniken att man förnekar ansvar, 

något som är slående i sju av domarna. Det näst vanligaste sättet att rationalisera varierar. Här 

går det inte att dra några andra slutsatser än att motiven till brottsligheten skiljer sig mycket 

åt. Fördömande av fördömarna tillsammans med förnekande av offer är de mest utmärkande.  

Det som karaktiserar de citat som rör gärningspersoner som tillskansat sig de högsta beloppen 

är en hög grad av ligiltighet inför sin egen brottslighet. ”Han ville inte se verkligheten” samt  

”hon stack huvudet i sanden och hoppades på att inte bli upptäckt” är exempel på hur dessa 

känslotillstånd uttryckts av gärningspersonerna. Sett utifrån en neutraliseringsteknik är citaten 

ovan ett förnekande av skada. Ytterligare ett citat vari man kan urskilja en likgiltighet och 

rädsla på samma gång, för vad ett avslöjande skulle kunna innebära:  

 
”Han pratade med Försäkringskassan  någon gång under slutet av (…) och frågade om han kunde öka tiden för 

sin anställning och förändra pensionen efter det men han tror inte det finns några anteckningar om det och sedan 

har det bara i princip löpt vidare till (…) när det började bli debatt i samhället om att Försäkringskassan började 

med kontroller. Han började då dra öronen till sig men gjorde inget åt det utan lät det löpa vidare”. 

 

De personer som tillskansat sig belopp från 142.288 till 670 251 kronor räknas i denna studie 

till den högsta beloppsgränsen, mellan 100 000- 1 00 000 kronor. Det vanligaste sättet att 

rättfärdiga sina handlingar var bland dessa sju personer att förneka att de skulle haft något 

ansvar, det näst vanligaste var att de förnekade att skada hade uppstått. Personerna har 

varierande öden bakom sig. Två personer har råkat ut för olyckor, en person har haft spel- och 

tablettmissbruk, de övriga har varit arbetslösa eller haft olika psykiatriska besvär. Det är just 

dessa förutsättningar och problem i personernas bakgrund som används i resonemanget om 

huruvida de haft ett eget ansvar för sina handlingar eller sin underlåtenhet att handla. Endast 

två personer uppger att deras psykiska tillstånd hindrat dem från att ta kontakt med myndig-

heten, även om man kan läsa mellan raderna att de övriga troligen inte heller mått särskilt bra 

för tiden.Slarv,missförstånd och okunskap samt obefintlig kommunikation med myndigheten 

ligger bakom de övriga sätten att berätta om sitt handlande. Efter en noggrann genomgång av 

domarna framgår att brottsligheten pågått under två år i fyra av fallen, i fyra års tid i ett av 
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fallen, samt 5 respektive 6 års tid i de övriga utan att den berörda myndigheten dragit in 

bidraget, gjort några efterkontroller eller haft någon muntlig kontakt med personen ifråga.  

 

 

 

6. Analys  
 

Syftet med denna studie har varit att få en ökad förståelse för hur normbildningsprocesser 

bland personer som begår bidragsbrott, ser ut. Det anlagda perspektivet omfattar 

gärningspersoner som dömts i tingsrätt för bidragsbrott respektive grovt bidragsbrott under 

åren 2007-2012. Deras egna utsagor i domen har brutits ner till enskilda meningar och kodats 

utefter Sykes och Matzas fem olika neutraliserings-tekniker. Sykes & Matza har snarare 

använts som en metod, än som en teori, för att kategorisera och koda det empiriska materialet. 

Det centrala i utsagorna har varit att utröna hur gärningspersonerna med egna ord rättfärdigar 

sina handlingar, utifrån Sykes och Matza. Dessutom ställs frågan om huruvida storleken på 

det illegalt tillskansade beloppet, har betydelse för gärningspersonernas resonemang kring sin 

egen brottslighet. 

Resultatet från analysen av de 153 meningarna i utsagorna från samtliga tjugo studerade 

gärningspersoner visar att neutraliseringstekniken förnekande av ansvar dominerar 

överlägset; 60 stycken, nästan hälften av samtliga meningar handlar om detta. Samtliga tjugo 

gärningspersoner frånsäger sig någonstans i utsagan sitt ansvar för brotten. Hur kommer det 

sig? De allra flesta studerade gärningspersonerna har inte haft en arbetsplats att gå till, eller 

andra typer av ”sociala vattenhål” att träffa människor vid under längre perioder. Den 

identitetsförlust som kan tänkas följer av arbetslöshet och sjukskrivningar kan vägas upp av 

det Bauman benämner att alla människor oavsett socio-ekonomisk status kan skaffa sig; 
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nämligen konsumtionskompetens92. Att skapa en identitet uppbyggd kring konsumtion, 

innebär att man genom att shoppa bidrar till sitt lands ekonomi. De anser möjligen att de i alla 

fall gjort något rätt, även om bidragsbrottet förmodligen finansierat de överflödiga inköpen 

och är förkastligt ur ett juridiskt perspektiv.  Man kan även ställa sig frågan: mot vem eller 

vilka förnekar gärningspersonen sitt ansvar gentemot? Är det mot den ansvarige handläggaren 

vid den myndighet som utbetalat bidraget? Är det gentemot skattebetalarna, eller är det en tyst 

protest mot staten i allmänhet?  Hälften av personerna uttrycker att de kännt sig oerhört osäkra 

kring vilka regler som funnits vad gäller utbetalningarna av bidragen. Att de underlåtit att 

kontakta myndigheten trots denna osäkerhet kan säkert ha en rad olika orsaker. Men det är 

ändå anmärkningsvärt och värt att reflektera över om anledningarna kan härledas till 

gärningspersonens bristande respekt inför de gemensamt finansierade välfärdssystemen, i 

allmänhet, eller för myndigheter i synnerhet?  

 

Neutraliseringstekniken förnekande av offer, var något svårare att definiera i samband med 

inkodningsprocessen. Hälften av gärningspersonerna och tio meningar har tolkats som detta. 

De meningar som har kodats som förnekande av offer uppfyller kriterier som  enligt min 

mening antyder en slags likgiltighet inför om den utbetalade myndigheten ”fallit offer” för 

bidragstagarens vårdslösa fuskande eller ej.  Andra gärningspersoners utsagor uppfattas som 

mer diffusa där underliggande betydelser eller normer kan ”läsas mellan raderna”. Det är inte 

svårt att föreställa sig att de flesta gärningspersonerna i första hand ser sig själva som offer 

mot bakgrund av exempelvis de långa perioderna av arbetslöshet och sjukskrivningar. Kan 

”offerrollen” som gärningspersonerna tillskriver sig själva knytas till vilka ekonomiska 

resurser som staten respektive den tilltalade förfogar över? För om staten uppfattas som 

”förvaltare” över gärningspersonens tillgångar, som lockar oss att spendera våra pengar,kan 

väl inte staten samtidigt vara ett offer? I juridisk mening blir bidragstagaren en 

gärningsperson när han eller hon tillskansar sig bidrag som denne inte har rätt till. Vad som 

orsakat bidragsbrottet kan ur ett rättssociologiskt perspektiv förstås genom att 
                                                           

92  Z. Bauman 2008, s.141 
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gärningspersonen så att säga vänder på det begrepp som Christie93 beskriver som det ideala 

offret. När det gäller de som är sjukskrivna och arbetslösa är staten den som har tagit 

bidragstagaren som ”gisslan i sitt eget liv”, eftersom staten har misslyckats med att se till så 

att medborgaren kan försörja sig på egen hand. Staten är också den enda som kan befria 

”gisslan” då denne står i en beroendeställning till staten genom bidragstagandet. Oavsett om 

bidragstagandet föregåtts av en olycka eller en sjukdom upplever bidragstagaren det som att, 

innan denne ”släpps fri”, är livegen gentemot staten, och att det är bidragstagaren som är 

offret i det här livsödet som drabbat honom eller henne, ingen annan.   

 

När det gäller neutraliseringstekniken fördömande av fördömarna, kan det vara så att 

bidragstagande i viss mån passiviserar människor istället för att få dem att vilja aktivera sig i 

större utsträckning? Utvecklas bidragstagandet så småningom till ett bidragsberoende, vilket 

staten beskylls för eftersom denne inte har gett bidragstagaren sådana förutsättningar att 

denne kan försörja sig själv? Skulle även kunna tolkas som ett genomskinligt försök till att 

testa stabiliteten inom trygghetssystemen, att testa vilka tingsrätten bedömer klarar 

”prövningen” av ansvarsfrågan, bidragstagaren eller staten. Detta kan jämföras med det Sykes 

och Matza också beskriver som kärnan i fördömande av fördömarna, att ”spela” ut de som 

kritiserar genom att leta efter deras svaga punkter. Staten vill att vi konsumerar och bidrar till 

samhällsekonomin. Men kapitalismen har sina baksidor. Människor som till exempel innan en 

sjukdomsperiod varit vana att spendera mycket pengar på ”lyxkonsumtion”, har svårt för att 

anpassa sig till ett liv som bidragstagare, vilket kan leda till att man fuskar med bidragen för 

att ha lite extra att handla för. Ett flertal studier, dels nationella men även internationella, 

stärker just detta antagande. I Vem fuskar och varför?94 samt i Bidragsbrott och skattebrott- 

välfärdens dubbla kriminalitet95 diskuteras bland annat överdrivna upplevda 

konsumtionsbehov och kriminalitet. 

                                                           

93 Se kapitel 3 för en närmare beskrivning av detta begrepp. 

94  Delegationen mot felaktiga utbetalningar, rapport 6, 2011:12 s. 50 
95  Brå & Isf, 2011, s.67 ff 
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De som använt sig av det sätt att resonera som signalerar ett förnekande av skada förefaller 

prioritera sina egna behov och livssituation före kollektivets bästa. Bauman96 beskriver vår 

tids dilemma med den ökade individualiseringen i samhället, och problemen för människor är 

allt oftare att hitta gemensamma saker att kämpa för tillsammans. De gärningspersoner som 

förnekar skada, resonerar oftast på ett nonchalant, och i flera fall osammanhängande sätt.   

När det gäller de som tillskansat sig belopp mellan 100 000- 1000 000 kronor, beskriver flera 

personer att  brottsligheten pågått under så lång tid , och att de ”stuckit huvudet i sanden” för 

att de inte ville se verkligheten.  

                                                           
96  S.17 
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Vad gäller neutraliseringstekniken åberopande av högre makter, är den mest sällsynt i det 

empiriska underlaget. Av totalt tre personer och tre meningar är det svårt att dra någon 

slutsats.  

 

 

7. Slutsats  
Kan man ur ett rättssociologiskt perspektiv säga att Baumans teori om konsumtionssamhället 

sammanför gärningspersonernas resonemang? I  mångt och mycket ger gärningspersonernas 

sätt att resonera kring sin brottslighet, skenet av att både det som föranlett bidragsbrottet och 

motiven till att fortsätta med den, skulle kunna vara av en ekonomisk karaktär. Dock är det 

svårt att bortom allt rimligt tvivel kunna säga att så faktiskt varit fallet i vart och ett av fallen. 

Det är troligen bara gärningspersonerna som inombords, bär med sig svaret på den frågan. 

Gärningspersonerna har en oförmåga att tänka på de långsiktiga konsekvenserna av 

brottsligheten, och söker istället en kortsiktig tillfredställelse i att ha lite extra pengar att 

förfoga över. När det gäller de högre beloppsgränserna genomsyras resonemangen av 

likgiltighet och vid de lägre beloppen är det svårare att dra några slutsatser. Med ambitionen 

att försöka förstå hur gärningspersonerna kunnat resonera kring sitt brottsliga beteende, är det 

givetvis omöjligt att bortse ifrån att en övervägande del av gärningspersonerna trots allt har 

levt under psykiskt och fysiskt svåra omständigheter vid tiden då brottet begicks. Detta 

faktum vill jag inte förringa. Sjukdomar, olyckor, och till och med dödsfall, nämns av 

gärningspersonerna. Att kontakta en myndighet för att reda ut oklarheter eller anmäla ändrade 

förhållanden har helt enkelt inte varit en prioritering då livssituationen i övrigt varit ansträngd. 
 

En generell slutsats är att gärningspersonen som tillskansat sig de högsta beloppen i studien, 

mellan 100 000- 1 000 000 kronor, uppfattas som minst ångestfulla. Brottsligheten har i 

samtliga fall pågått i åratal och gärningspersonernas sätt att rättfärdiga sitt beteende 

genomsyras av likgiltighet inför en eventuell upptäckt från mydigheternas sida. 
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Kommunikationen mellan gärningspersonerna och myndigheten har varit närmast obefintlig. 

Flera gärningspersoner erkänner att de hela tiden vetat om att de gjorde fel, men inte vågat, 

med rädsla för repressalier, eller orkat, på grund av fysiska eller psykiska besvär, att ta tag i 

situationen. För att arbeta brottsförebyggande mot bidragsbrottslighet i framtiden anser jag att 

kommunikationen mellan bidragstagaren och myndigheterna bör ses över. Samverkan över 

myndighetsgränserna för att reda ut frågetecken kring bidragstagarens ekonomi, samt bredare 

och mer omfattande studier av gärningspersoner och deras motiv.  

 

 

7. Diskussion 

 
Att få en ökad förståelse för vilka underliggande normer som bidrar till att människor begår 

bidragsbrott, det har varit syftet med den här uppsatsen. Fokuset har alltså från början varit 

ämnat att riktas mot gärningspersonen och dennes sätt att resonera kring sitt illegala 

handlande. Med vad jag trodde var en opartisk ansats tog jag mig an de tjugo 

tingsrättsdomarna. Jag erkänner att jag kommit fram till att jag ändå haft vissa förutfattade 

meningar om den läsning som väntade. Att i så stor utsträckning finna fall där brottsligheten 

pågått under så lång tid utan att myndigheterna ens reagerat, eller utfört några efterkontroller 

på att personen ifråga uppburit olika former av ersättningar i kombination med ett halv- eller 

heltidsarbete är för mig obegripligt. I vissa fall hade personer uppburit ersättningar under fyra 

och uppemot sex års tid. Att myndigheterna ej uppfyllt sitt uppdrag är givetvis ingen ursäkt 

för gärningspersonernas beteende. Dock anser jag det ändå anmärkningsvärt, eftersom en 

direkt eller tidig upptäckt möjligen skulle resulterat i ett mindre omfattande 

utredningarbete.Förutom de ekonomiska aspekterna hade en effektiv kontrollverksamhet från 

myndighetshåll också sänt ut signaler till allmänheten om att bidragsbrottsligheten tas på 

allvar och straffar sig. Ytterligare en dysfunktion inom trygghetssystemen, som framkom i det 

sätt som gärningspersonerna resonerar är, bristen på muntlig kommunikation mellan 
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bidragstagare och myndighetsföreträdare. Om en bidragstagare under flera år inte besvarat de 

brev som skickats ut från myndigheten, bör kanske den berörda myndigheten göra andra 

försök att komma i kontakt med personen ifråga. Majoriteten av bidragstagarna har både 

missbruksproblematik, olyckhändelser, dödsfall och sjukdomar med sig in i bidragsperioden 

och många har mått så dåligt att de inte förmått sig att kontakta myndigheterna. De framtida 

utmaningarna ligger i att förenkla och effektivisera handlägning, rapportering och 

kommunikation myndigheten och bidragstagare emellan. Många av gärningspersonerna 

verkar inte förstått blanketterna eller de anvisningar som getts av deras handläggare. 

Samverkan mellan olika myndigheters register hade möjligen varit en tänkbar lösning på det 

problemet, att i ett tidigare skede upptäcka ett bidragsbrott innan det hinner växa till en stor 

summa. Hade man dessutom som bidragstagare varit tvungen att bibehålla en 

muntlig,kontinuerlig kontakt med sin handläggare, låt säga en gång i månaden för att stämma 

av den aktuella livssituationen, istället för att endast vara tvungen att kontakta handläggaren 

vid ändrade förhållanden,hade vissa missförstånd möjligen kunnat undvikas. Handläggaren 

hade kunnat föra anteckningar i ett samkört system med andra myndigheter, som sedan hade 

fungerat som bevisning vid eventuellt brott. Frågan är om meddelanden från myndigheterna 

kan kommuniceras med medborgarna så att ett eventuellt bidragsfuskande uppfattas som 

avskräckande. Det bästa kanske hade varit att konkret visa med verkliga exempel, vad de 20 

miljarder som bidragsbrotten kostar varje år, istället kan användas till, och vilken skada som 

bidragsbrotten innebär för staten och skattebetalarna. En annan reflektion är också om det hos 

merparten av de som söker bidrag kanske behövs annat stöd, som psykologhjälp för att 

bearbeta smärtsamma olyckor eller sjukdomar som föranlett att personen i fråga sökt bidrag. 

Eller hjälp med att söka jobb. Oavsett vilket står trygghetssystemen inför flera utmaningar och 

förhoppningsvis innefattar lösningen inte enbart ökade ekonomiska resurser utan även liter 

mer medmänsklighet från poltiskt håll. 
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7.1 Vidare forskning 
 

Som tidigare konstaterats, uppfattar jag det nationella forskningsutbudet kring 

bidragsbrottslighet som relativt sparsam, i synnerhet studier där gärningspersonernas egna 

resonemang kring brottsligheten står i fokus. För att effektivisera det brottsförebyggande 

arbetet emot bidragsbrott anser jag att motiven till denna typ av brottslighet bör studeras. Att 

använda sig av enkätstudier och opinionsundersökningar för att känna av normförändringar 

bland medborgarna är givetvis väsentligt. Detta kan bidra med kunskap om befolkningens 

generella förhållningssätt gentemot bidragsbrottslighet. Det måste dock ändå anses vara en 

skillnad mellan att, som ostraffad medborgare försöka föreställa sig vilka bidragande orsaker 

som leder till bidragsbrottslighet, och att ställa samma fråga till en person som är straffad för 

bidragsbrott.Av den anledningen anser jag att det är gärningspersonerna man behöver utgå 

ifrån, för att få ökad kunskap om de olika motiven och förebygga dem. Att studera 

gärningspersoners utsagor i tingsrättsdomar i större skala, till exempel några hundra eller till 

och med tusentals. Under insamlingen av domar från de fem tingsrätter jag besökte framkom 

också att det fanns ytterst få domar, av tusentals förmögenhetsbrott hittades enbart ett 20-tal 

domar där en gärningsperson dömts för bidragsbrott och grovt bidragsbrott de senaste fem 

åren. En annan viktig del att utforska är varför det är så få polisanmälda bidragsbrott som 

leder till  åtal, beror det på bristande bevisning eller behöver utbildningen revideras för 

handläggarna vid dessa myndigheter? Eller är det en ekonomisk fråga för berörda 

myndigheter, att misstankar om brott mot Bidragsbrottslagen ej prioriteras? Slutligen 

efterlyser jag forskning som berör skillnader mellan könen, mellan åldrar och vilken 

myndighet som bidraget utbetalas ifrån. Är det möjligt att urskilja olika typer av beteenden 

som medför en högre risk för att en person kommer att begå ett bidragsbrott, mot bakgrund av 

de nämnda parametrarna? För att dra sådana slutsatser krävs givetvis ett mycket stort antal 

domar,kanske tusentals. Att ta sig an uppgiften i framtida forskning genom att försöka hitta ett 

kodningssystem för att kategorisera de meningar som i denna studie inte kodats är ännu ett 

uppslag. 
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