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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till studiens informanter som möjliggjorde 
skrivandet av denna uppsats genom att dela med sig av sina erfarenheter av hembesök. Vi vill 
även tacka Gun Johansson - Öhrnell, kvalitetsledare inom socialtjänst- försörjningsstöd och 
bostadssamordning i Uppsala kommun för att hon har bidragit med användbara upplysningar 
samt hjälp att komma i kontakt med studiens informanter. Vi tackar också vår handledare 
Zhanna Kravchenko och våra kurskamrater för värdefulla synpunkter. Ett tack också till 
kaffetermosen för att den hjälpt oss att hålla humöret uppe under många sittningar. Till slut 
vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser och erfarenheter av hembesök hos 
klienter som är aktuella vid enheten för ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun, samt att 
studera huruvida dessa erfarenheter påverkat studiens deltagares inställning till socialtjänsten 
som helhet. Undersökningsurvalet bestod av intervjuer med åtta klienter vid ekonomiskt 
bistånd i Uppsala kommun som alla varit föremål för utredning med ett eller flera hembesök. 
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. 
 
Det finns tidigare forskning inom områdena bidragsfusk och felaktiga utbetalningar samt 
klienters upplevelse av och position i förhållande till socialtjänsten. Det framstod ändå 
relevant att specifikt studera hur de hembesök som genomförs vid utredning av rätten till 
ekonomiskt bistånd upplevts av klienterna. Den här studien intar ett brukarfokuserat 
förhållningssätt till hembesök och ekonomiskt bistånd och har sin teoretiska och begreppsliga 
grund i Greta - Marie Skaus resonemang om makt och hjälp samt Tapio Salonens definition 
av olika medborgarroller. 
 
Studiens resultat visar att klienternas upplevelser av hembesök varierar kraftigt. Den ena 
ytterligheten representeras av de klienter som upplevde att det var helt normalt att släppa in 
handläggarna i det egna hemmet, den andra ytterligheten utgörs av de informanter som 
upplevde hembesöket som en obehaglig kränkning av det privata territoriet. Hembesöket 
uppfattades av vissa informanter som att socialtjänsten gjorde ansträngningar för att motverka 
fusk, medan andra menade att det tydde på bristande tillit till klienterna. Resultaten diskuteras 
och analyseras utifrån Skaus begreppsliga resonemang kring makt och hjälp samt Salonens 
definition av olika medborgarroller. Vid analys av datamaterialet framträder en bild av hur 
hembesöket påverkat informanternas uppfattning av vad som utgör makt respektive hjälp i 
socialtjänstens arbete. Här framgår även hembesökets betydelse för informanternas 
anpassning till rollen som klient. 
 
 
Nyckelord:  
socialtjänst, ekonomiskt bistånd, klient, hembesök, RUT-utredning 
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1. Inledning 
De senaste åren har bidragsfusk och felaktiga utbetalningar debatterats flitigt i svenska 
dagstidningar (Allehanda 2013; Dagens Nyheter 2010, 2011) bland annat har följande 
rubriker identifierats: ”Bidragsfusket mindre än kostnaderna för kontroll” (Dagens Nyheter, 
2010-11-02), ”Ryktet om bidragsfusk hotar trygghetssystemen” (Dagens Nyheter, 2011-06-
24)” och ”Fuskarna blir allt fler” (Allehanda, 2013-07-26). Frågan om omfattning av och 
orsaker till felaktiga utbetalningar berör myndigheter som i olika sammanhang betalar ut 
bidrag och ersättningar till enskilda. Det rör sig både om rikstäckande myndigheter som 
Försäkringskassan och CSN och om kommunernas socialnämnder eller motsvarande. Den här 
studien kommer att behandla den kontrollfunktion som finns vid socialtjänsten i Uppsala 
kommun och benämns Rätt Utbetalning (RUT).  
 
Redan 2005 började debatten om felaktiga utbetalningar med delegationen mot Felaktiga 
Utbetalningar (FUT). Delegationen gav förslag på olika åtgärder för att motverka felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen. En av dessa åtgärder är ökade och mer samordnande 
kontroller innan utbetalningen sker. Flera kommuner har inrättat kontrollfunktioner vars syfte 
är att förhindra felaktiga utbetalningar. Detta har i många fall inneburit att ytterligare 
utredningsresurser läggs på att kontrollera de uppgifter som klienterna lämnat. Den vanliga 
benämningen för denna kontroll av lämnade uppgifter är FUT-utredning efter FUT-
delegationens namn. I Uppsala kommun har man dock valt benämningen RUT då detta ger än 
mer positiv känsla än felaktig utbetalning. Den här studien kommer att behandla 
kontrollfunktionen RUT i Uppsala kommun med avsikt att studera genomförda kontroller ur 
ett klientperspektiv. 
 
I en skrift från SKL (Rätt utbetalning till rätt person vid rätt tillfälle, 2009) framhålls att det 
mest kostnadseffektiva sättet att undvika felaktiga utbetalningar är att vara noggrann med att 
utföra alla nödvändiga kontroller innan beslut om ekonomiskt bistånd fattas. Vid kommunens 
socialtjänst har sedan (1 jan 2010) funnits handläggare som har ett särskilt ansvar att på 
uppdrag av övriga handläggare vid försörjningsstödet kontrollera uppgifter som lämnats av 
klienterna. I rapporten Vem fuskar och varför? (2007) går att utläsa att hembesök ibland är en 
nödvändig åtgärd för att garantera rättssäkerhet och säkra legitimiteten i bestämmelser och 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Detta är ett sätt att uttrycka att man ser hembesöket som 
en nödvändig kontrollmöjlighet som inriktar sig på den enskilde klienten och ska garantera att 
det uppställda regelverket i form av lagar och riktlinjer efterlevs. Hembesöket är, enkelt 
uttryckt, ett medel för att se till att rätt bidrag går till rätt person och att felaktiga utbetalningar 
undviks. Av dessa skäl bör utgångspunkten vara att hembesök kan genomföras hos alla som 
ansöker om ekonomiskt bistånd. 
 
Författarna till denna studie är intresserade av att undersöka hur RUT-handläggarnas 
hembesök upplevs utifrån ett klientperspektiv. Vi söker även kunskap om enskilda klienters 
förståelse för varför kontroller genomförs med hjälp av hembesök. Vi har även som ambition 
att belysa hembesökens eventuella påverkan på klienters uppfattning om socialtjänsten som 
helhet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera RUT ur ett klientperspektiv samt hur 
klienterna upplever anmälda/oanmälda hembesök. Våra frågeställningar presenteras nedan. 
 

• Vad har klienterna för uppfattning om syftet med hembesök? 
 

• Uttrycker studiens informanter att RUT-handläggarnas hembesök och utredning av 
personliga förhållanden påverkar klientens syn på socialtjänstens 
försörjningsstödsverksamhet och i så fall hur?  

             
• Hur upplever klienten den spänningsrelation mellan å ena sidan kontroll och å andra 

sidan hjälp som finns inbyggd i detta system? 

1.2 Begreppsdefinitioner  
Några centrala begrepp behöver definieras för att läsaren ska förstå innebörden av dessa 
begrepp. En klient är i detta sammanhang en individ som i något avseende utreds eller erhåller 
någon form av insats från socialtjänsten. Denna studie fokuserar på klienter som erhåller eller 
ansöker om insatsen ekonomiskt bistånd. Uttryck som ”den sökande” och ”den enskilde” 
kommer att användas synonymt med begreppet ”klient” i denna studie. En handläggare är i 
denna studie en tjänsteman vid socialtjänsten som utreder och beslutar om rätten till 
ekonomiskt bistånd. Åtskillnad görs mellan ordinarie handläggare, den handläggare som har 
huvudansvaret för ett specifikt ärende, och RUT-handläggare, de handläggare som har till 
uppgift att genomföra RUT-utredning. Ekonomiskt bistånd är ett bidrag från kommunerna till 
individer som inte kan klara sin försörjning. Ekonomiskt bistånd kommer att användas 
synonymt med försörjningsstöd och socialbidrag.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Genomgång av tidigare forskning presenteras i nästa kapitel med fokus på studier som 
undersökte felaktiga utbetalningar, bidragsfusk, positionen som socialbidragstagare samt 
klienters upplevelser som socialbidragstagare. Efter detta presenteras den kunskapslucka som 
vi har funnit när det gäller klienters upplevelse av RUT som kontrollfunktion. Syftet med 
kapitlet är att ge läsaren en överblick över det tidigare aktuella läget som är en bra 
utgångspunkt för studiens målsättning. Kapitlet fyra presenterar Skaus teori om makt och 
hjälp samt Salonens teori om olika medborgarroller. Dessa teorier används vid analys och 
diskussion av resultatet. I slutet av kapitlet finns motiveringar till valet av teori. Sedan följer 
kapitlet om metod (fem), och här redovisas hur författarna har gått tillväga avseende 
metodvalet, forskningsansats, urval, förförståelse, genomförande av intervjuer, 
analysförfarande, tillförlitlighet och etiska överväganden. I kapitlet som behandlar resultat 
(sex), läggs resultatet från dataanalysen av de kvalitativa intervjuerna fram utifrån teman och 
frågeställningar. I avslutande kapitel förs en diskussion av resultaten utifrån de teoretiska 
perspektiven och tidigare forskning.  
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2. Bakgrund  
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en tydlig bakgrund till den aktuella forskningsfrågan. 
Nedan presenteras en konkret beskrivning av RUT-utredningen, grundläggande information 
om försörjningsstöd och om hembesök som kontrollmetod.  

2.1 RUT-utredningen  
RUT-utredningen initieras när den ordinarie handläggaren för en enskild klient remitterar ett 
ärende till RUT-handläggarna. Innan remiss skickas ska klienterna ges information om att två 
handläggare kommer att göra hembesök hos dem samt syftet med dessa hembesök. Som 
resultat av denna studie visar ges sådan information i varierande omfattning. Remissen ska 
innehålla ett uppdrag, det vill säga vad som ska utredas (se bilaga). Vanligt förekommande 
uppdrag är att utreda den enskildes boendesituation, arbetssituation och behov av 
hemutrustning. Syftet med utredningen är att kontrollera att de uppgifter sökanden lämnat är 
riktiga så att handläggarna kan försäkra sig om att de betalar ut rätt belopp, till rätt person och 
av rätt orsak. På så vis utgör RUT-utredningen en komplettering vid bedömningen av 
ekonomiskt bistånd i det enskilda fallet. Om den enskilde vägrar att delta i utredningen kan 
ansökan om ekonomiskt bistånd helt eller delvis avslås.  
 
Vid hembesöksutredning görs tre försök att nå den sökande i hemmet. RUT-handläggarna 
förvissar sig först om att de påträffat rätt person och informerar därefter om sitt uppdrag. 
Utredningarna har ofta genomförts vid oanmälda hembesök. Andra möjliga tillvägagångssätt 
vid utredningen är föranmälda hembesök eller att sammanträffa med klienten i socialtjänstens 
lokaler. När RUT-utredning genomförts ska den framkomna informationen återföras till den 
ordinarie handläggaren. Samråd angående rätten till ekonomiskt bistånd kan ske mellan den 
ordinarie handläggaren och RUT-handläggaren. I vissa fall förs även ett så kallat 
trepartssamtal mellan handläggarna och klienten som utredningen gäller (Rutiner för uppdrag 
för RUT-handläggare, 2013). 

2.2 Socialbidragets villkor och funktion 
I socialtjänstlagens (SoL, 2001:453) portalparagraf (SoL 1:1) beskrivs att socialnämnden ska 
främja den enskildes ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 
deltagande i samhällslivet. Utöver detta ska socialtjänsten utgå ifrån den enskildes rätt till 
integritet och självbestämmande. Rätten till bistånd beskrivs i SoL 4:1 enligt följande:  

 
”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 utgifter 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 (2010:52)” 

 
Enligt ovanstående paragraf kan ekonomiskt bistånd antingen beviljas eller avslås, vilket 
innebär att den enskilde har rätt att få ekonomiskt bistånd, om kriterierna i paragrafen är 
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uppfyllda, det vill säga om den enskilde inte kan tillgodose sina behov eller någon annan, som 
är skyldig att göra det, kan tillgodose hennes/hans behov. Den enskildes skäliga levnadsnivå 
ska garanteras med hjälp av regeln, dock har den enskilde samtidigt ansvar för sin egen 
försörjning (Bergstrand, 2013). En viktig förutsättning för att få försörjningsstöd är, enligt 
Nybom (2012), att den enskilde inte har andra inkomster eller tillgångar som måste förbrukas 
innan socialbidrag kan komma i fråga.  
 
Den bidragssökande har även skyldighet att söka andra möjliga ersättningar såsom 
sjukpenning, bostadsbidrag, barnbidrag och arbetslöshetsersättning från socialförsäkringarna 
samt vara inskriven vid arbetsförmedlingen och vara aktiv arbetssökande (Nybom, 2012). 
Utöver att den enskilde ska försöka tillgodose sina egna behov, prövas också enligt SoL 4:1 
om behoven kan tillgodoses på annat sätt exempelvis genom förälder eller make/maka som 
har underhållsskyldighet i förhållande till personen (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Försörjningsstöd består av dels riksnormen och dels särskilda utgiftsposter. Riksnormen är en 
schablonberäkning av hushållens personliga kostnader, vilken gäller i hela landet och beslutas 
årligen av regeringen. Riksnormen består av olika poster och är uppdelad utifrån hushållstyp 
såsom sammanboende, ensamstående, familjer med barn i olika åldrar osv. De särskilda 
utgiftsposterna utgör andra delen av försörjningsstödet till exempel boende försäkringar och 
resor och så vidare (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Nybom (2012) beskriver att kommunernas socialtjänster bland annat har ansvar för beslut om 
och utbetalning av socialbidrag. Verksamheten är formellt underställd kommunens folkvalda 
politiker, som genom delegationsbestämmelser överlämnar delegationen att fatta beslut om 
ekonomiskt bistånd till tjänstemän. Besluten är behovsprövade och prövningen av rätten till 
socialbidrag görs fortlöpande, vanligen månadsvis. Kommunens tjänstemän ska vid första 
besöket informera den sökande om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man 
ska kunna vara berättigad till socialbidrag och exempelvis ge information om att hembesök 
kan bli aktuella.  

2.3 Hembesök: en tillåten kontrollmetod 
Justitieombudsmannen (JO:s ämbetsberättelse 2009/10 s. 249) har givit råd för hembesök som 
ett av inslag i en RUT-utredning. Vid ett tillfälle anmäldes en kommuns socialtjänst av en 
man för en ”olaglig husrannsakan” i hemmet. Besöket var avtalat på förhand och 
tjänstemannen hade under besöket öppnat frysbox, kylskåp, garderober och byrålådor. 
Ändamålet med hembesöket var att kontrollera om mannen var sammanboende och orsaken 
till hans höga elräkning. I ett annat ärende (JO:s beslut den 21 juni 2011, dnr 2542-2009) 
gjorde socialtjänsten oanmält hembesök där en man hade ansökt om ekonomiskt bistånd bland 
annat för att köpa möbler. Familjen låg och sov när socialtjänsten kom på hembesök. Först 
efter viss tvekan släppte mannen in socialtjänsten, men när socialtjänsten hade gått runt i 
lägenheten och öppnat lådor och skåp fick mannen nog och bad dem lämna lägenheten 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 



	   9	  

I samtliga ärenden som nämnts ovan är JO kritisk till socialnämndernas agerande och i JO:s 
ämbetsberättelse betonas bland annat följande: Socialnämnderna kan intressera sig för besök i 
en biståndssökandes bostad, för att få sig en uppfattning om vilken hjälp personen behöver 
och i vilken grad personen har rätt till bistånd. Däremot får inte denna typ av besök användas 
mer än nödvändigt och måste hanteras med ytterst stor försiktighet (Socialstyrelsen 2013). 
Socialnämnden har inte rätt att tränga sig in i en bostad mot den enskildes vilja, intrånget kan 
då strida mot regeringsformen (RF) och europakonventionens bestämmelser om 
grundläggande fri- och rättigheter (EKMR).  
 
Dessa bestämmelser återfinns i RF 1 kap 1 § 3 st, där stadgas att det krävs lagstöd för åtgärder 
från det allmänna mot den enskilde. I RF 2 kap 6 § står det att den enskilde är skyddad mot 
husrannsakan gentemot det allmänna, vilket innebär att samtycke krävs för hembesök. Även 
EKMR artikel 8 skyddar familjeliv och privatliv från intrång från det allmänna. Enligt 
ovanstående ger ingen författningsbestämmelse överhuvudtaget socialnämnden rätt att 
undersöka den biståndssökandes bostad. Hembesöken ska därför göras på ett sätt som inte står 
i motsättning till regeringsformen och europakonventionen, alltså får hembesöket inte vara 
påtvingat utan den enskildes samtycke (Socialstyrelsen 2013). 
 
Samtycket måste enligt de JO-ärendena som nämndes ovan vara reellt, med vilket menas att 
det inte får framstå som ett krav, för att kunna göra en ansökan om bistånd. Utöver detta 
måste tid för hembesöket bokas i förväg och klienten får tacka nej till erbjuden tid om den 
inte passar av någon anledning. I ett JO-ärende har en kommuns socialnämnd fått allvarlig 
kritik för att de även fotograferat under hembesök, vilket det inte finns stöd för att göra utan 
samtycke (JO 2013-04-15 dnr 4034-2011). Om personen ej tillåter hembesök får det inte 
regelmässigt leda till att ansökan avslås. Om socialnämnderna lyckas skaffa sig tillräcklig 
information för att bevilja ansökan på annat sätt ska ansökan givetvis beviljas. Hembesök ska 
ej vara rutin utan bara göras när det anses nödvändigt för att få tillräckligt underlag för den 
enskildes ansökan om ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2013). Som vidare framgår av 
denna studie har Uppsala Kommun inte alltid följt JO:s rekommendationer angående 
hembesök.  
 
I kontrast till ovanstående har vi också funnit i socialstyrelsens handbok om ekonomiskt 
bistånd (2013) att socialnämnden har rätt att göra vissa kontroller för att kunna bedöma om 
den enskilde har rätt till ekonomiskt bistånd. Dessa kontroller kan ske i form av att inhämta 
uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd till enskild hos Försäkringskassan, Centrala- 
studiestödsnämnden, pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna. Resterande kontroller 
skall godkännas av den biståndssökande. I fall den biståndssökande inte går med på kontroller 
av vissa uppgifter, kan den sökande välja att inte fullfölja sin ansökan eller att enbart använda 
de redan insamlade uppgifterna. För att gå vidare behövs ett beslut. I det första fallet kan 
handläggaren besluta om att avsluta fallet, och i det andra fallet meddelas ett avslag 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Vidare påpekar Socialstyrelsen (2013) att de övriga kontroller, även av den enskildes 
ekonomi eller konsumtionsvanor som inte är nödvändiga för beslutet, kan uppfattas 
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kränkande. Dessa kontroller i exakt de frågorna är inte alltid nödvändiga i varje enskilt fall 
oavsett behov. För att kunna ansöka om bistånd måste den som ansöker få fullständig 
information om uppgifterna som behövs. Den enskildes integritet är viktig, inte minst under 
socialtjänstens arbete med klientens ärende. Socialtjänsten samlar in och kontrollerar 
uppgifterna, som är nödvändiga och skall ligga till grund för beslutet om ansökan om 
ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2013).  
 
I andra delar av socialtjänstens arbete beskrivs hembesök som mer oproblematiskt till 
exempel inom äldreomsorgen. Där kan socialtjänsten utföra hembesöken för att kunna utreda 
eller bedöma om eventuellt bistånd gällande hjälpmedel, beviljande av hemtjänst och 
ändringar i hemmet som har till syfte att underlätta vardagen för den äldre. En rapport som 
publicerades av FoU Väst (2001) poängterar vikten av hembesök för biståndshandläggarna. 
Av rapporten framgår vidare att hembesöket intar en central roll avseende de beslut som 
biståndshandläggarna inom äldreomsorgen kommer att fatta. Inom omfånget av 
socialtjänstens arbetsuppgifter genomförs hembesök, exempelvis i syfte att utreda 
misstänksamheter kring barn som tros kunna fara illa eller riskera att hindras i sin utveckling. 
Viktig och värdefull information som annars kan vara svår att få fram kan komma fram vid 
hembesöken, till exempel uppgifter om relationen mellan barn och vårdnadshavare i det egna 
hemmet (Socialstyrelsen, 2006).   
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3. Tidigare forskning  
I detta kapitel görs en genomgång av relevant forskning för studien. De ämnen som kommer 
att beröras är felaktiga utbetalningar, bidragsfusk, positionen som klient vid försörjningsstöd 
och socialbidragstagares upplevelser. I våra sökningar har vår ambition varit att finna 
ursprunget till RUT och liknande kontrollfunktioner inom försörjningsstöd samt orsakerna till 
att dessa inrättades. Eftersom bidragsfusk är en av orsakerna till att myndigheterna utökade 
kontrollen är det av vikt att göra en genomgång av tidigare forskning i detta ämne. Vi sökte i 
första hand efter forskning kring hur klienter vid försörjningsstöd upplever kontroll 
överhuvudtaget. Dock kunde vi inte finna tidigare forskning kring ämnet därför valde vi att 
bredda oss och fokusera på erfarenheter av att vara socialbidragstagare.  

3.1 Kartläggning av felaktiga utbetalningar 
Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen, 2008) var verksam mellan 
2005-2008 och bestod av 16 olika myndigheter som på olika sätt berördes av frågan om 
felaktiga utbetalningar. Denna delegation utgjorde ett samverkansorgan mellan de olika 
myndigheterna. Varje myndighet fick till uppdrag att granska sig själva med avseende på sina 
egna utbetalningar. Arbetet inriktades även på att kartlägga den totala omfattningen av 
felaktiga utbetalningar och att identifiera orsakerna till de fel som förekom. FUT-delegationen 
poängterar i sitt slutbetänkande att även om organisationerna och myndigheterna som ingick i 
arbetet skiljer sig åt med tanke på syfte, regler och roll i välfärdssystemet, så har de mycket 
gemensamt när det gäller orsakerna till att felaktiga utbetalningar förekommer.  
 
Orsakerna ser också relativt lika ut vid en jämförelse mellan de nordiska länderna. Enligt den 
nordiska sammanställningen är de vanligaste orsakerna till avsiktliga fel från sökandens sida 
felaktigt uppgiven inkomst eller boende och svartarbete, samtidigt som erhållande av bidrag 
(Hur tryggar vi trygghetssystemen i Norden?, 2008). Felaktiga utbetalningar kan bero på 
avsiktligt lämnande av felaktiga uppgifter om relevanta faktorer såsom inkomst, 
arbetsförmåga och bostad, men felen kan också vara orsakade av missförstånd eller slarv. Det 
bedömdes att cirka hälften av felen var avsiktliga från sökandens sida, medan den andra 
hälften kunde hänföras till oavsiktliga fel från antingen den sökande eller myndighetens sida. 
Utöver detta förekommer interna oegentligheter inom myndigheterna, vilket omnämns av 
delegationen utan att någon exakt uppskattning görs av deras andel av felen. I sin slutrapport 
(2008) uppskattade FUT-delegationen att 4% av alla utbetalningar från välfärdssystemen var 
felaktiga. Denna uppskattning gjordes med ledning av de orsaker till fel som delegationen 
identifierat. 
 
En rad olika åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar föreslås och delas upp i fyra 
delområden: riskhantering, kommunikation, kontroll och sanktion. Genomförande av 
åtgärdspaketet låg dels på regeringens bord i form av olika regeländringar och uppföljning av 
myndigheternas arbete, dels på de enskilda myndigheternas effektivisering av arbetet mot 
felaktiga utbetalningar. Stor tonvikt lades vid myndigheternas kontroll av utbetalningar. 
Delegationen påpekade att det faktum att fel förekommer visar på att kontrollerna är 
otillräckliga. Att underlätta elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter ökar 
möjligheterna till kontroll av uppgifter som den sökande lämnat. Delegationen föreslog även 
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att man skulle vidareutveckla de IT-baserade kontrollerna i form av handläggarstöd med 
inbyggda efterkontroller och en gemensam utbetalningskontroll för välfärdssystemets olika 
myndigheter. Det framhålls även att lättbegriplig och tydlig information till allmänheten 
minskar de oavsiktliga felen, därför bör resurser satsas på tillgängliga och tydliga 
informationskanaler. Oavsiktliga fel som begås av handläggare kan förebyggas med hjälp av 
utbildning och goda arbetsförhållanden. Behovet av utökade kontrollmöjligheter lyfts fram i 
rapporten och olika åtgärder föreslås, dock finns inga direkta förslag som ligger i linje med de 
konkreta och individuella kontroller som genomförs vid en RUT-utredning.   

3.2 Bidragsfusk  
I en av sina delrapporter ”Vem fuskar och varför?” presenterar FUT-delegationen (2007) en 
undersökning av attityder till bidragsfusk i samhället. Undersökningen är sammansatt av såväl 
kvantitativa som kvalitativa delstudier och riktar sig både till allmänhet och handläggare vid 
olika myndigheter. Den kvantitativa delen av studien genomfördes med hjälp av en enkät 
undersökning. Den kvalitativa delen utgjordes av djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer. I 
undersökningen framkommer att allmänhetens acceptans för bidragsfusk är låg, 95% av de 
tillfrågade anser att det är fel att genom fusk se till att man får fler eller högre bidrag än vad 
man har rätt till. Enkäten sändes till 3000 personer och svarsfrekvensen var 50 %. Vad som 
definieras som fusk varierar dock mellan olika individer, en del ansåg till exempel inte att det 
var fusk att ta ut en extra sjukdag. Detta visar på att acceptansen för fusk kan vara betydligt 
högre än den andel människor som på en direkt fråga svarar att man inte tycker det är fel att 
fuska. Undersökningen pekar även på att det finns en uppfattning i samhället om att 
bidragsfusk är vanligt. 
 
Resultaten visar på ett stort stöd hos allmänheten för åtgärder som motverkar fusk, däribland 
utökade kontroller. Sex av tio som svarade på frågorna i undersökningen tyckte att 
myndigheterna genomför för lite kontroller. Mellan 61-85% av de tillfrågade var för olika 
kontrollmetoder både när det gäller elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och 
konkreta individinriktade kontroller som oanmälda hembesök. Bristfällig kontroll tillsammans 
med bland annat krångliga blanketter och en uppfattning om att det fuskas på alla nivåer i 
samhället framhålls av undersökningsdeltagarna som troliga orsaker till bidragsfusk.  En 
enkät har också riktats till handläggare vid olika myndigheter. Den gick ut till 2000 
handläggare och svarsfrekvensen var 58 %. Handläggarna som deltog i undersökningen var 
ännu mer fördömande mot bidragsfusk än allmänheten men ansåg till skillnad från 
allmänheten att kontroller genomförs i lagom omfattning. Drygt hälften 53 % av 
handläggarna svarade att de tyckte att kontrollen var effektiv (Vem fuskar och varför, 2007).   
 
Lundström (2011) analyserar utvecklingen av den mediala diskursen kring bidragsfusk under 
de senaste 20 åren. Han finner att mängden av artiklar om bidragsfusk har ökat betydligt 
sedan 1990. Fokusen i rapporteringen kring bidragsfusk har också förändrats från att i början 
av 90-talet framförallt handla om påstått fusk bland invandrare, för att efter 1995 inriktas på 
bidragsfusk bland befolkningen i stort och slutligen efter 2002 på överutnyttjandet av 
sjukförsäkringen.  Då nyhetsrapporteringen om fusket har varit som mest intensiv har den ofta 
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gett ett intryck av allmän moralpanik samt en bild av att fenomenet är vanligare än vad det 
egentligen är. Fuskarna framställs gärna som ett hot mot samhällsmoralen.  

3.3 Hembesökets innebörd 
Skau (2007) tar upp den speciella situation som myndigheters hembesök innebär. Hon 
benämner det ett besök på klientens territorium men på hjälpapparatens premisser. I detta 
ligger en motsägelsefullhet och en latent spänning. Hembesöken är inga privata visiter. När 
myndigheter genomför hembesök tränger de in på enskilda individers privata område för att 
få tillgång till någon form av information som anses vara relevant för utförandet av en 
utredning. Risken är stor att denna situation kan upplevas som onaturlig utifrån klientens 
perspektiv. Socialarbetaren är inte alltid medveten om hur maktaspekten i den egna 
yrkesrollen påverkar klientens reaktioner. Enligt Skaus (2007) resonemang kan dessa 
omständigheter lätt ge upphov till att klienten inte kan uppträda naturligt i sitt eget hem och 
till missförstånd mellan klient och socialsekreterare. Socialbidragstagares upplevelser av och 
position i förhållande till socialtjänsten aktualisera därmed och i detta avsnitt kommer därför 
forskning inom detta område att redovisas. 

3.4 Positionen som socialbidragstagare  
Tidigare forskning har även fokuserats på socialbidragstagares upplevelser av och position i 
förhållande till socialtjänsten och kom fram till att socialarbetarens bemötande och 
kommunikationsstrategier har stor betydelse för klienten såväl känslomässigt som när det 
gäller möjlighet till inflytande. Relationen mellan klient och handläggare och dess betydelse 
för hur klienten upplever socialtjänsten är i fokus för Sten & Sundbergs (1999) forskning. 
Forskarna konstaterar att då klientens förtroende för handläggaren är svagt påverkas 
hennes/hans upplevelse i en negativ riktning, vid starkt förtroende gäller det omvända. Det 
som påverkar förtroendet är handläggarens förmåga att ta sig tid och lyssna på klienten vilket 
är avgörande för att skapa en god relation. Att behöva byta handläggare och därmed bygga 
upp en ny relation försämrar också förutsättningarna för att skapa förtroende för myndigheten 
hos klienten. Klienter som har ett stort förtroende för socialtjänsten upplever i högre grad att 
deras förväntningar uppfylls, än de som inte har det. Löfgren (2003) lyfter fram tid, tillit och 
förtroende som viktiga faktorer för ett gått samarbete enligt både klienter och handläggare. 
Även Sönnerfors (2005) pekar på relationen mellan bra bemötande och förtroendeskapande 
från handläggarens sida och positiva effekter på klienters självkänsla och deras uppfattning 
om sina framtidsutsikter. Tvärtom hade klienter som upplevt ett dåligt bemötande en sämre 
självkänsla och mindre tilltro till framtiden.  
 
Kullberg (1994) exemplifierar några olika förhållningssätt som socialarbetaren kan inta i 
samtalet med klienten. Informationen som ges om förutsättningarna för att erhålla ekonomiskt 
bistånd kan se olika ut vad gäller omfattning och innehåll. Den information om regler, beslut 
och andra förutsättningar som erbjuds klienten påverkar hennes/hans möjlighet att få större 
inflytande över handläggningsprocessen. Strategier som handläggaren kan använda för att öka 
klientens inflytande är enligt samma författare att lotsa klienten genom att bidra med sina 
kunskaper om förutsättningarna för ekonomiskt bistånd eller att låta klienten välja mellan 
alternativa lösningar när så är möjligt. Dilemmat mellan socialtjänstens kontroll och den 
enskildes integritet är enligt Kullberg (ibid) också något som framträder tydligt i utredningen 
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av rätten till ekonomiskt bistånd. Detta dilemma exemplifieras med klienters sätt att förklara 
och rättfärdiga sina sätt att få arbete och handläggarens reaktion på detta. I ett av de studerade 
samtalen accepterade handläggaren utan vidare klientens förklaringar och gjorde bara en 
formell kontroll av kontakten med arbetsförmedlingen. I ett annat samtal däremot intog 
handläggaren en mer kontrollerande hållning och ifrågasatte i detalj klientens försök att 
erhålla arbete. Handläggaren intog också en uppfostrande och undervisande attityd gentemot 
klienten angående vikten av att skaffa sig ett arbete och därmed en egen försörjning.  
 
Mötet mellan socialarbetare och klient kan beskrivas som ett möte mellan två ojämlika parter 
(Järvinen 2002). Socialarbetaren kommer in i mötet med myndighetens regler, rutiner och 
resurser bakom sig, medan klienten istället blir ett objekt för myndighetens utredning och 
åtgärder. Socialarbetarna representerar genom sin profession välfärdsstaten, medan klienten är 
mottagare av olika stöd och kontrollåtgärder från välfärdsstatens sida. Salonen (2003) gör 
skillnad på tre olika roller som medborgarna kan inta i kontakten med samhällets tjänster och 
service. Klientrollen karaktäriseras av små valmöjligheter i jämförelse med de andra två 
rollerna, brukarrollen och konsumentrollen. Då en individ befinner sig i klientrollen har 
hon/han inte möjlighet att välja att gå någon annanstans om hon/han är missnöjd med 
kommunens socialtjänst. Ofta upplever klienten anpassning till de rådande omständigheterna 
som det enda alternativet men det finns även vissa protestmöjligheter. Att jobba svart utan 
socialtjänstens vetskap, att överklaga beslut som går en emot eller att framföra åsikter och 
krav till kommunens politiker är exempel på olika typer av sådana möjligheter.  
 
Gemensamt för de studier som hittills presenterats i detta avsnitt är att de på olika sätt belyser 
vad som händer när individen möter systemet. De lyfter fram de möjligheter och 
begränsningar som inryms i mötet mellan handläggare och klient. Klientens upplevelse av 
positiva känslor som tillit och förtroende och hur en god relation mellan klient och 
handläggare skapas är intressant för vår egen studie eftersom vi vill undersöka hur klienter 
upplevt RUT-handläggarens bemötande och utredningsmetoder. Dilemmat mellan den 
enskildes integritet och myndighetens kontrollmöjligheter som Kullberg (2005) redogör för 
står i fokus i vår studie då vi vill belysa enskilda individers upplevelser av och uppfattning om 
RUT som är en ren kontrollfunktion vid försörjningsstöd.  

3.5 Socialbidragstagares upplevelser  
I Nyboms (2012) sammanställning av tidigare forskning på området framträder en motstridig 
bild av socialbidragstagares upplevelser. Hon framför att det finns studier som pekar på att 
socialbidragstagare generellt sett är nöjda med den hjälp de får från socialtjänsten. Men det 
finns samtidigt andra studier som ger en mer negativ bild av upplevelserna hos människor 
som är beroende av socialbidrag. Av de senare studierna framgår att socialbidragsberoende 
många gånger upplevs som skamfyllt (Löfgren, et al, 2003). När en människa känner sig 
tvingad att uppsöka socialtjänsten och bli klient upplever hon/han ofta en ojämn maktbalans 
mellan sig själv och tjänstemannen.   
 
Förutom att socialarbetaren har makten att fatta beslut om förmåner som socialbidrag har 
hon/han också makten att styra samtalet med den socialbidragssökande efter sin egen och 
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organisationens agenda. När individen blir klient hos socialtjänsten sorteras hon/han in i de 
kategorier och problemområden som organisationen inrymmer. Johansson (2007) beskriver 
att trots ett vänligt bemötande från socialarbetarens sida kan maktaspekten i situationen 
framträda tydligt för klienten. Då besök hos socialförvaltningen blir en del av människors 
vardag, ökar deras känslor av att vara beroende av och utlämnade till systemet.  
 
Många studier visar att skam, skuld och misslyckande är vanliga känslor hos människor som 
lever med socialbidrag. Något som ofta uttrycks är känslan av att inte räcka till. Några tydliga 
exempel är känslan av att vara en dålig förälder och att inte bli tagen på allvar (Löfgren et al, 
2003; Mcintyre Officer & Robinson, 2003; nelson 2002; Nicolas &Jean Baptiste, 2001). 
Nelson (2002) beskriver i sin studie att kvinnor som erhåller ekonomiskt bistånd, som tar på 
sig skulden för sin situation och känner skam över att vara i beroendeställning. I en studie 
som genomförts av Löfgren (Löfgren et al, 2003) beskriver klienterna hur de själva klassar sig 
som fjärde klassens medborgare och känner också skam över att inte kunna försörja sig själva. 
I en studie genomförd av Bancroft & Vernon (1995) talar flera av informanterna om 
socialbidraget som en livlina för dem som inte kan klara sig på annat sätt och en nödvändig 
förutsättning för att alla människor ska ha tillgång till sådant som ett hem att bo i och 
skolgång för alla barn.  

3.6 Kunskapslucka 
Vi har funnit att problemet med felaktiga utbetalningar tycks vara ganska väl kartlagt. Det 
samma gäller människors upplevelse som klient vid socialtjänsten. Däremot finns det inte 
mycket tidigare forskning som handlar om klienters upplevelse av kontroll av socialtjänsten. 
Tidigare forskning om upplevelser av att vara socialbidragstagare är intressant eftersom den 
kan sättas i relation till de erfarenheter och känslor som studiens informanter förmedlar. En av 
ambitionerna med denna uppsats är att beskriva hur erfarenheten av RUT-utredning påverkar 
upplevelsen av att vara klient vid försörjningsstöd. Därför är det intressant att analysera vilka 
typer av upplevelser som kan känneteckna de klienter som har varit föremål för RUT-
utredning.  
 
Det är också relevant för oss att undersöka hur och i vilken omfattning den enskilde fått 
information om RUT-utredningen. Som tidigare nämnts är det övergripande syftet med 
uppsatsen att studera RUT ur ett klientperspektiv samt hur klienterna upplever 
anmälda/oanmälda hembesök.  I samband med detta hoppas vi även fånga något av RUT-
utredningens bidrag till den enskildes upplevelse av socialtjänsten (främst ekonomiskt 
bistånd) som helhet.  Salonens modell är relevant eftersom den ger oss möjlighet att analysera 
RUT-utredningens påverkan på upplevelsen av klientrollen samt de eventuella 
proteststrategier som används som en följd därav.  
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4. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som genomsyrar hela denna 
uppsats och som vi kommer att utgå från i analysen av studiens resultat och diskussion. 
Eftersom ekonomiskt bistånd utgör en form av hjälp från samhällets sida medan 
hembesökskontrollerna i en RUT-utredning, enligt vårt sätt att se det, för tankarna till 
maktutövning från myndighetens sida har vi valt att fokusera på teoretiska resonemang som 
berör de sociala myndigheternas dubbla roll som dels hjälpare och dels utövare av makt. 
Skaus teoretiska resonemang om relationen mellan makt och hjälp är relevant i detta 
sammanhang. Denna teori kan hjälpa oss att kasta ljus över klienters sätt att resonera kring 
den spänningsrelation som finns inbyggd i myndighetsutövningen vid socialtjänsten, särskilt 
mot bakgrund av deras erfarenhet av hembesökskontroller. Vidare föll vårt val på en teori 
som förmår kategorisera och förklara de roller som enskilda individer intar i relation till olika 
välfärdstjänster. När det gäller denna förklaringsmodell kommer vår koncentration 
huvudsakligen att ligga på rollen som klient samt vilka valmöjligheter och begränsningar som 
medföljer denna roll.  

4.1 Makt och hjälp 
Skau (2007) har studerat den process som en individ genomgår när hon/han blir klient. Hon 
identifierar några viktiga förändringar som inträder i den enskildes liv då individen blir klient 
hos hjälpapparaten. Dessa förändringar märks tydligast för den som blir klient eftersom den 
professionelle hjälparen ständigt möter denna process i sitt arbete medan det istället är något 
unikt, nytt som sker i den enskilde individens liv. Vi anser att det är relevant att studera hur 
hembesöken påverkar dessa förändringar hos studiens informanter. En stor förändring är att 
individen går från subjekt till objektstatus och därmed inte längre är den som handlar och 
fattar beslut rörande sin egen person. Istället blir hon/han föremål för andras utlåtanden och 
bedömningar och fråntas på så sätt en del av makten över sitt eget liv. Professionsutövare kan, 
beroende på hur de agerar, stärka eller försvaga denna utveckling men något av denna 
förändring hänger alltid samman med att bli klient.  
 
En annan förändring som sker benämner Skau (2007) avprivatisering. Detta innebär att 
myndigheten får insyn i det som tidigare tillhörde individens privatliv. Professionella 
utomstående kommer plötsligt och blandar sig i och har åsikter om det som tidigare endast 
angick den enskilde. Hembesöket är ett tydligt och konkret uttryck för avprivatisering 
eftersom det på olika sätt innebär undersökningar av förhållanden i individers hemmiljö vilket 
vanligtvis ses som människors mest privata territorium. Ytterligare en förändring som sker är 
att det individuella generaliseras för att passa in i myndigheters och professionella hjälpares 
begreppsarsenal. Individuella omständigheter och erfarenheter kategoriseras i enlighet med 
det aktuella systemet som myndigheten tillämpar för att diagnostisera olika beteenden, 
företeelser och problem. När detta sker kan olika fenomen både fråntas sin egenart och bli 
sjukförklarade.  
 
Författaren diskuterar vidare relationen mellan hjälpare och klient. Den innehåller en 
balansgång, ett sammanflätade av begreppen "makt" och "hjälp". Flera faktorer ligger bakom 
avvägningen när makten används för att slutföra ärendet. Den professionelle hjälparen har sin 
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garanterade lön och sin kompetens. En klient kan vara allt från en hjälpsökande på 
socialbyrån, en patient på ett sjukhus till en student. De kan ha ryckts ur sin invanda miljö. 
Skau menar att hjälparen representerar en organisation, som reglerar rutinerna och samtidigt 
som hjälpen förmedlas kontrolleras klienten under insamlingen av data och klienten måste 
underkasta sig kontrollen. Hjälparen balanserar mellan hjälp och kontroll. Dessutom är 
hjälparens språk byråkratiskt och ibland svårt för klienten att förstå. I relationen mellan 
hjälpare och klient flätas även makten och hjälpen ihop. Hjälparen tvingas använda makten 
för att kunna föra ärendet vidare och slutföra det. Klienten kan uppleva hjälparen som 
maktfullkomlig, men hjälparen representerar organisationen. För att få stöd kan klienten 
vända sig till intresseorganisationer (Skau , 2007). 
 
Järvinen (2002) beskriver att hanteringen och handläggningen av sociala problem inte bara 
går ut på stöd och hjälp, utan det handlar även till stor del om makt och kontroll. 
Socialarbetarens yrkesposition är beroende av regler, rutiner och resurser i systemet. Som 
socialarbetare är man inte alltid medveten om den makt man har, istället finns en risk att man 
känner sig maktlös. Trots socialarbetarens upplevelse av maktlöshet är myndigheten 
långtifrån maktlös vilket framstår tydligt för den enskilde klienten. Interaktionen mellan 
hjälparen och klienten går inte ut på ren hjälp, utan systemet vill förändra och kontrollera 
klientens beteende. Språket är byråkratiskt, och svårt att förstå. Socialarbetare har som mål att 
diagnostisera och kontrollera och samtidigt stötta. Dessa målsättningar är svåra att kombinera 
på ett sätt så att ett bra slutresultat uppnås.  
 
Skau (2007) tar ofta upp frågeställningar gällande missbruksproblem, men hennes teoretiska 
resonemang går att applicera på hembesökskontroller inom ekonomiskt bistånd, där det råder 
obalans mellan klient och hjälpare.  Skau (2007) exemplifierar makt utifrån Max Weber 
definition, där den som har makten driver igenom sin vilja trots motstånd och oberoende av 
orsak bakom protesterna. Hela tiden ingår makten som en del i situationen, eftersom 
socialarbetare genomför utredningar och fattar beslut om åtgärder och förmåner som kan ha 
stor betydelse i den enskildes liv. Makten visas inte alltid öppet, utan den utgör en del i 
hjälpapparaten. Det är omöjligt att låtsas som om maktbegreppet inte fanns där och utnyttjas 
av hjälpapparaten.  
 
Enligt Skau (2007) finns det förutsättningar för en gynnsam kombination mellan makt och 
hjälp inom socialt arbete, då både klient och socialarbetare upplever att makten används i 
syfte att hjälpa. Det finns dock ändå en risk att de kan komma i konflikt med varandra, om 
någon av parterna upplever obalans mellan makt och hjälp. Myndigheter använder sig av 
lagar, regler och normer, som kan begränsa individernas liv, till exempel vid hembesök, då 
individens privatliv reduceras och offentligheten tränger sig på. De regler som myndigheter 
stödjer sig på ger professionella hjälpare mer makt och det präglar relationen hjälpare och 
klient på grund av att klienten inte har motsvarande kunskaper och resurser bakom sig. 
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4.2 Medborgarens olika roller 
Salonen (2003) menar att ordet ”klient” ofta används i sociala sammanhang för människor, 
som söker hjälp. Ordet associeras till någon som kommer i kontakt med myndigheters 
åtgärder. Den sociala omsorgen skiljer sig från samhällets övriga organ och ordet klient får 
lite olika innebörd och har utvecklats med tiden. I begreppet ”klient” finns en dubbel botten 
av hjälp och makt eftersom att vara klient inbegriper både att ta emot olika typer av hjälp och 
underkasta sig myndighetens makt. Klienten i socialtjänstens verksamhet kan kopplas till 
medborgarroller och en förnyelse av den kommunala demokratin, där det är öppet för folkets 
deltagande. Enligt den nya medborgarrollen rekommenderas aktivt deltagande istället för att 
vara passiv. Den enskildes möte med det kommunala sammanfattar Salonen (2003) som en 
jämförelse mellan konsumenten, brukaren och klienten. Konsumentrollen är oberoende av sitt 
val eftersom den rollen har möjlighet att tacka ja eller nej till utbudet. Brukarrollen är 
mellanform mellan konsument och klient. Brukarrollen har ett visst formaliserat inflytande 
med begränsade valmöjligheter. 
 
Som kontrast till de båda ovanstående medborgarrollerna uppger Salonen (2003) att klienten 
saknar möjligheterna till inflytande på den service och de tjänster som står till buds. En klient 
som uppbär ekonomiskt bistånd kan till exempel inte gå till ett annat socialkontor. Det enda 
klienten kan göra är att visa missnöje i form av att överklaga ett beslut en tjänsteman har tagit. 
Strategin för en klient blir därför anpassning. Vissa människor upplever det på ett ganska 
ytligt sätt och helt enkelt anpassar sig. För andra kan det påverka självbilden och de har 
svårigheter att anpassa sig. Ytterligare en attityd är snabb anpassning och utnyttjande av 
möjligheterna. Salonen (2003) beskriver att när en klient ansöker om socialbidrag innebär 
detta en underkastelse och kontroll av systemet. Beroendet av biståndet innebär degradering 
och villkoren kan uppfattas som otydliga och osäkra eftersom klienten underkastas ett system 
där den professionelle är uppdragsgivare och arbetar utifrån biståndsarbetets ramar och med 
professionella ambitioner. Ibland väljer en klient rollen som ”konsument” eller ”brukare” och 
gör sorti genom att försörja sig på t.ex. svartarbete. Andra kan dra sig tillbaka genom att 
avsluta kontakten med socialtjänsten.  
 
Salonen (2003) beskriver att det finns fyra olika typologier avseende utbytesrelationer i 
samhället. Den som är mest relevant för klienter vid ekonomiskt bistånd är gåvorelationen 
som även kallas regleringsprincipen, som handlar om relationen mellan socialsekreterare och 
klient. Enligt principen är det både en gåva och en rättighet att erhålla ekonomiskt bistånd, 
men det krävs att klienten låter sig kontrolleras av systemet för att kunna ha rätt till detta.  

4.3 Motivering av teorier 
Även om RUT-handläggarna inte fattar beslut avseende ekonomiskt bistånd, har de utifrån sin 
yrkesposition makten att påverka om klienten får ett gynnande beslut eller avslagsbeslut. Vår 
studie lägger bland annat fokus på hur klienter upplever att RUT-handläggarnas makt tar sig 
uttryck i samband med hembesöken och som en konsekvens av dessa. Vi har valt teoretiska 
resonemang kring begreppen makt och hjälp inom hjälpapparaten eftersom det fenomen vi 
studerar är ett tydligt uttryck för en maktaspekt medan socialtjänstens uttalade syfte är att på 
olika sätt hjälpa den enskilde. Mot bakgrund av detta teoretiska och begreppsliga resonemang 
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kring socialtjänstens dubbla och sammanflätade funktioner hoppas vi fånga enskilda klienters 
uppfattningar och tankar om denna ibland spända och kanske rent av paradoxala relation. Med 
hjälp av Salonens teori om medborgarnas olika roller gentemot välfärdsstaten, i vårt fall 
framförallt klientrollen vill vi analysera vad de genomförda hembesökskontrollerna har 
inneburit när det gäller våra informanters upplevelse och erfarenheter av denna roll.  
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5. Material och metod 
I detta avsnitt redovisas studiens forskningsansats och val av metod. Vidare presenteras 
urvalet av informanter och genomförandet av intervjuer. Dessutom beskrivs reflektioner 
gällande tillförlitlighet och etiska övervägande.  

5.1 Forskningsansats 
Ambitionen med denna studie är att undersöka hur ett visst fenomen upplevs av de personer 
som kommer i kontakt med det. Vi har därför valt en kvalitativ forskningsansats med fokus på 
ett fenomenologiskt perspektiv.  Fenomenologi kan kort sammanfattas som läran om hur 
människans tolkningar kring olika fenomen fungerar, och det i sin tur ligger i den enskildes 
livsvärld. Med livsvärlden menas den naturliga värld som människan lever i och som hon/han 
utifrån sina erfarenheter betraktar, som obunden av teoretiska förklaringar eller resonemang. 
Ytterligare en viktig synpunkt vad gäller fenomenologin är människans intentionalitet. Det 
innebär att vårt medvetande, alltid är riktat mot något vilket kan påverka det vi upplever 
(Kristensson, 2014).  
 
Vi strävar efter att få en så autentisk bild som möjligt av hur hembesöken vid en RUT-
utredning ter sig utifrån våra informanters perspektiv. Vid genomsökning av tidigare 
forskning kunde vi inte finna någon studie som undersökt fenomenet utifrån klientens 
upplevelser. Som framgår av kapitlet om tidigare forskning har vi däremot funnit studier som 
fokuserar på upplevelser av att vara beroende av ekonomiskt bistånd fast ur ett bredare 
perspektiv. Sökningarna visade även på att mycket tidigare forskning kartlagt bidragsfusk 
utifrån kriterier som orsaker och omfattning. Förhoppningen är att vi ska kunna få en inblick i 
hur olika människors erfarenheter av, i vårt fall hembesök, påverkar deras upplevelser av 
detta fenomen.  
 
Enligt Kristensson (2014) finns det två fenomenologiska inriktningar, den ena är beskrivande 
medan den andra är tolkande. Det som intresserar oss i denna uppsats är den beskrivande 
metoden, som innebär att beskriva människors upplevelser av ett fenomen tolkningsfritt. 
Huvudsyftet är att finna och definiera kärnan i själva fenomenet som beskriver upplevelser, 
det vill säga essensen. I enlighet med den beskrivande fenomenologin strävar vi efter att sätta 
vår förförståelse inom parentes för att istället lägga huvudfokus på att ge en bild av hur 
fenomenet framstår för våra informanter.   

5.2 Förförståelse  
Att ha en förförståelse innebär att man besitter förkunskap om en företeelse eller inom ett 
specifikt område. Förkunskapen kan vara medveten eller omedveten och påverkar hur vi 
uppfattar och tolkar det som sker i ett visst sammanhang (Thurén, 2007). Vår förförståelse av 
försörjningsstöd kommer från praktisk erfarenhet, genom anställning och VFU vid enheten 
för socialtjänst-försörjningsstöd i Uppsala kommun. Erfarenheten ligger till grund för våra 
frågeställningar över hur hembesök upplevs av klienterna.  En av oss har arbetat inom 
verksamheten under ett års period samt har gjort hembesök med RUT-handläggarna vid två 
tillfällen. Den andra tillbringade stora delar av sin VFU-termin vid en av 
försörjningsstödsenheterna och erhöll därigenom kunskaper om utredningen av ekonomiskt 
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bistånd. Vi har även fått en viss förförståelse genom att hänga med i debatten om bidragsfusk 
som förts i media under en längre tid.   
 
Aspers (2011) beskriver att forskaren har vuxit upp i en liknande eller annorlunda livsvärld 
jämfört med sina informanter. Vår förförståelse innebär både för- och nackdelar. Den största 
fördelen är att vår förkunskap underlättar vår förståelse av ämnet som vi studerar. En nackdel 
är däremot att förförståelsen kan göra det svårare för oss att vara objektiva i analysen av vårt 
material då vi säkerligen bär på en hel del förutfattade meningar och kanske till och med 
fördomar om hur saker och ting förhåller sig. Dessa förutfattade meningar inkluderar bland 
annat normativa ståndpunkter avseende hembesökskontroller. Vi har vid insamling av analys 
av datamaterialet strävat efter att inte låta våra egna uppfattningar om det studerade 
fenomenet påverka resultatet då syftet med studien är att undersöka klienters upplevelser av 
hembesökskontroller vid ekonomiskt bistånd. Vidare menar Aspers (2011) att vid forskning 
om ett fenomen kan forskaren ta tolkningen av fenomen förgiven och tolka in sin egen bild av 
upplevelsen som informanten ger. Om forskaren och agenten är hemtama i samma livsvärld 
ökar förståelsen men det kan försvåra för forskaren att betrakta ämnet med vetenskapliga 
”glasögon”.  

5.3 Tillvägagångsätt 

5.3.1 Metodval 
Vi har gjort bedömningen att kvalitativa intervjuer är det bästa sättet att få svar på våra 
frågeställningar. Detta stämmer väl överens med genomförandet av studien utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv och följaktligen vår ambition att framförallt studera våra 
informanters upplevelse av fenomenet RUT-utredning. Utöver själva upplevelseaspekten 
behandlar våra intervjuer även en normativ aspekt, det vill säga frågor kring informantens 
åsikt om RUT-utredningarna och det sätt de genomförs på.  
 
För att ge utrymme för flexibilitet och öppenhet har vi valt att använda oss av den tematiskt 
öppna intervjun. Denna form av intervju är enligt Aspers (2011) innehåller inslag som liknar 
ett vanligt samtal, men samtidigt är den strukturerad på så sätt att forskaren utgår från några 
centrala teman som ska beröras under varje intervju. Dessa teman ska på olika sätt relatera till 
studiens övergripande syfte och frågeställningar. Genom att välja denna typ av intervju får vi 
möjlighet att följa upp lösa trådar och ställa följdfrågor där vi anser att det behövs. Samtidigt 
ger våra teman oss en grundstruktur och en ram inom vilken intervjuerna ska äga rum. En 
kvantitativ metod är lämplig när man vill göra en bredare undersökning för att sedan kunna 
kvantifiera resultatet och generalisera det till en population.  En sådan metod är med 
nödvändighet mer strukturerad till sin karaktär och därför skulle den innebära en begränsning 
av djup och komplexitet i den information som våra informanter kan delge oss.  
 
Intervjuerna följde den tematiska struktur vi gjort upp på förhand. De exakta 
frågeformuleringarna såg olika ut vid de olika intervjutillfällena men mer eller mindre 
spontant uppstod en ordningsföljd för när vissa frågor skulle ställas och specifika teman 
behandlas. Det kan finnas flera orsaker till att intervjuernas upplägg i praktiken blev tämligen 
likartad. En av dessa orsaker kan vara att det medvetet eller omedvetet är lätt att följa ett 
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sedan tidigare invant upplägg särskilt för oss som är relativt ovana intervjuare. Dessutom föll 
det sig naturligt att behandla våra teman i en viss turordning; det var exempelvis bra att 
inhämta kunskap om informantens bakgrund mer generellt innan samtalet fördes in på hur 
kontakten med socialtjänsten påbörjats. Trots att en någorlunda fast grundstruktur växte fram 
under intervjuernas gång fanns fortfarande utrymme för variation i form av följdfrågor som 
anpassades efter det informanterna berättade. Vi upplever att vi tillvaratog denna 
variationsmöjlighet vilket gjorde att varje intervju framstod som unik. Att vara två intervjuare 
var till hjälp eftersom vi tillsammans hade fler idéer och uppslag till följdfrågor än vad en 
ensam intervjuare troligtvis hade fått. Båda intervjuarna ställde omväxlande frågor och 
hjälptes åt att förtydliga om något framstod som oklart för informanten. Detta var till stor 
hjälp eftersom missförstånd mellan intervjuare och informant uppstod vid ett flertal tillfällen, 
bland annat på grund av bristande kunskaper i svenska hos några av informanterna.   
 
Även det faktum att vi, för att uppnå vårt syfte behöver intervjua förhållandevis få personer, 
åtta stycken, gör att någon form av kvalitativ intervju är lämplig. Denna typ av intervjuer är 
mycket tidskrävande både vad gäller genomförande, transkribering och analysarbete. 
Jakobsen (2007) påpekar att materialet lätt kan bli oöverskådligt och därmed svårt att 
analysera om man genomför många intervjuer av denna typ.  Hade våra frågeställningar varit 
sådana att vi behövde få svar från flera informanter hade våra tidsramar inte medgett den typ 
av intervjuer som vi nu valt att genomföra.  

5.3.2 Urval  
För att kunna genomföra denna studie eftersökte vi personer som var eller hade varit aktuella 
vid enheten för försörjningsstöd, samt varit föremål för RUT-utredning med ett eller flera 
hembesök. Av sekretesskäl kunde vi inte få tillgång till dessa personers kontaktuppgifter utan 
blev tvungna att kontakta dem med hjälp av medarbetare vid socialtjänsten. Vi sände först ut 
ett brev som var tänkt att förmedlas till denna grupp av klienter via deras handläggare. Det 
visade sig dock senare att detta brev av oklar anledning aldrig nått fram till klienterna. Istället 
tog två medarbetare (kvalitetsledare och den nuvarande RUT-handläggare) vid 
försörjningsstöd fram namn på de klienter vi eftersökte och ringde runt till dessa för vår 
räkning. Efter detta sändes det brev vi tidigare formulerat ut till de klienter, som tackat ja till 
att delta i intervjun. 
 
Repstad (2007) diskuterar den problematik som kan vara förknippad med att som forskare låta 
chefer eller ledare plocka fram informanter till den studie som genomförs. I detta fall skulle 
det innebära att det finns en risk att medarbetare vid försörjningsstöd kan plocka fram klienter 
som förväntas ge en för socialtjänsten positiv eller gynnsam version av hur hembesöken vid 
en RUT-utredning upplevs. Detta kan i så fall skada studiens tillförlitlighet.  Vi bedömer dock 
i likhet med Repstad (ibid) denna risk som liten, då de handläggare vi talat med vid 
socialtjänsten verkar genuint intresserade av att få en så tillförlitlig beskrivning som möjligt 
av klienters upplevelser av hembesök. Detta inbegriper även de båda medarbetare som hjälpt 
oss att få tag i informanter. Repstad (2007) nämner att man kan minska risken för denna typ 
av snedvridning av urvalet genom att dra någon form av slumpmässigt urval från den grupp 
informanter som chef eller tjänsteman hjälpt till att plocka fram. I vårt fall skulle detta dock 
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bli svårt eftersom det redan från början var ett mycket litet antal personer som valde att delta i 
studien vilket gjorde att vi i princip behövde intervjua alla som tackade ja till att delta.  
 
Bryman (2002) benämner vårt urvalsförfarande bekvämlighetsurval och framför att denna 
urvalsmetod är lämplig när representativiteten inte är viktig men där det finns en ambition att 
gå mer på djupet i svaren från var och en av informanterna och därmed kunna åstadkomma en 
fördjupad analys av helheten. Ett självselektionsurval är den typ av bekvämlighetsurval där 
personer som kan vara aktuella som informanter i en studie först får information om studien 
och dess undersökningsmetod och sedan väljer om de vill delta (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängerud (2012).  Ett bekvämlighetsurval i form av självselektion föll sig även 
naturligt för oss på grund av att inte alla potentiella informanter var anträffbara vid 
påringning. Bristande svenska språkkunskaper hos några av personerna som tillfrågades 
bidrog också till att de inte förstod informationen och/eller frågan om de ville delta i en 
intervju. Att enbart basera vårt val av informanter på vilka som ville och kunde ställa upp låg 
därför nära till hands.  
 
När vi gjorde vårt urval sökte vi inte klienter med några specifika gemensamma 
bakgrundsfaktorer utan vårt enda kriterium var att de skulle ha mottagit hembesök från RUT-
handläggarna. Därför accepterade vi alla informanter som hade denna erfarenhet oavsett hur 
deras bakgrundsfaktorer såg ut gällande exempelvis kön, ålder, etnicitet med mera. Åldern på 
studiens åtta informanter varierade mellan 26-58 år. Fem av dem är män och tre var kvinnor. 
Sex av informanterna är födda utanför Norden och de övriga två har svensk bakgrund. 
Gemensamt för informanterna är att nästan alla uppbär eller har uppburit ekonomiskt bistånd. 
Detta gäller med undantag från en informant som sökt men inte fått ansökan beviljad. De som 
i nuläget erhåller försörjningsstöd är antingen arbetssökande eller studerar SFI. De som 
tidigare haft, men inte längre får försörjningsstöd, har numera arbete. Både ensamhushåll, 
ensamstående med barn och personer som lever ihop med make/maka finns representerade. 
Nedan presenteras studiens informanter. Studiens deltagare har varit föremål för RUT-
utredning med ett eller flera hembesök. 
 Kön Ålder Civilstånd Intervju RUT 
Informant 1 Kvinna 26 ensamstående Telefon Har ett barn, kvinnan har haft ekonomiskt 

bistånd under tre års period.  
Informant 2 Man 29 ensamstående Telefon Har haft ekonomiskt bistånd i perioder när 

han saknat arbete, erhåller ekonomiskt 
bistånd vid intervjutillfället 

Informant 3 Man 27 ensamstående Telefon Mannen har haft ekonomiskt bistånd till 
och från. I dagsläget har mannen ett arbete. 
 

Informant 4 Man 42 ensamstående 
 

Telefon Har två barn som bor hos den andra 
föräldern. Mannen hade ansökt om 
ekonomiskt bistånd vid flera tillfällen, 
dock fick mannen avslag på sin ansökan. 
Mannen är sjukskriven.  



	   24	  

Informant 5 Man 58 ensamstående Plats Mannen har erhållit ekonomiskt bistånd till 
och från, under tre års period. För 
närvarande studerar mannen SFI. 
 

Informant 6 Man 43 ensamstående Plats Har vuxna barn, mannen har periodvis 
uppburit ekonomiskt bistånd under 25 år. 
 

Informant 7 Kvinna 53 gift Telefon Har barn, kvinnan haft ekonomiskt bistånd 
under 8 år och vilket hon fortfarande har. 

Informant 8 Kvinna 51 gift Plats Har haft ekonomiskt bistånd under två års 
period men har ett arbete vid 
intervjutillfället 

5.3.3 Genomförandet av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under två veckor i april 2014 och informanterna var åtta till antalet. 
En av informanterna intervjuades i ett av socialtjänstens besöksrum, två intervjuer ägde rum i 
universitetets lokaler och resterande fem var telefonintervjuer då dessa fem informanter 
enbart ville ställa upp på detta villkor. Högtalartelefon användes för att möjliggöra inspelning 
av intervjuerna. Repstad (2007) nämner att personliga möten ansikte mot ansikte är att föredra 
framför telefonintervjuer. Detta på grund av att man som intervjuare kan missa mycket 
information i form av ickeverbala budskap. Telefonintervjuer lämpar sig enligt denna 
författare bäst om man vill ha kompletterande information eller information av fakta karaktär. 
Vi är medvetna om informationsförlusten som kan ske i samband med telefonintervjuer och 
eftersträvade därför möten ansikte mot ansikte med våra informanter. Tyvärr visade sig detta 
svårt att åstadkomma då flertalet informanter, som tidigare nämnts endast lät sig intervjuas via 
telefon.  
 
Enligt Trost (2010) är det viktigt att intervjuerna sker i en ostörd miljö där informanten kan 
känna sig trygg.  I de fall intervjuerna genomfördes via telefon kunde vi enbart påverka vilken 
plats vi själva befann oss på, vi såg då till att sitta ostört i ett rum med dörren stängd. Trost 
rekommenderar vidare att intervjun inte äger rum på en plats som kan uppfattas som 
intervjuarens territorium. Exempel han nämner är intervjuarens hem eller arbetsplats. I sådana 
miljöer kan informanten känna att hon/han befinner sig i underläge.  
 
Även om ingen av studiens författare för närvarande arbetar vid socialtjänsten kan denna 
miljö lätt uppfattas som vårt territorium. Som socionomstudenter som dessutom genomför 
intervjuer i socialtjänstens lokaler riskerar vi att förknippas med socialtjänstens ordinarie 
verksamhet. En av våra informanter sa till exempel ”ni vet ju redan allt”. I detta fall fick vi gå 
tillbaka och ytterligare tydliggöra studiens syfte och villkor samt erbjuda den aktuella 
informanten intervju på annan plats.  I de fall intervjuer ägde rum i socialkontoret var det 
därför mycket viktigt att understryka konfidentialiteten och att informanterna kan tala fritt och 
ärligt utan att riskera repressalier som exempelvis att deras ekonomiska bistånd påverkas. De 
informanter som intervjuades i universitetets lokaler hade själva valt denna plats. Därför kan 
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vi anta att dessa informanter känner sig tillräckligt bekväma med denna plats för att känna sig 
trygga med att intervjuerna genomförs där.  
 
Vi delade på ansvaret för såväl ställande av frågor som för inspelning av samtliga intervjuer. 
Trost (2010) påpekar att det både kan finnas för- och nackdelar med att vara två intervjuare. 
Fördelarna kan vara att två samspelta intervjuare kan få ut mer och bättre information än en 
ensam intervjuare. Utifrån den intervjuades synvinkel kan det också vara bra med två som 
intervjuar innan förtroende har hunnit byggas upp. Däremot kan den intervjuade uppleva sig 
komma i underläge om två personer är närvarande och ställer frågorna. Som tämligen ovana 
intervjuare kände vi att vi hade stort stöd av varandra i formulerandet av frågor och 
uppföljningen av informanternas svar.  
 
Stämningen vid intervjutillfällena var överlag god och sedan vi vunnit informanternas tillit 
uppfattade vi inga signaler från dem som kunde tyda på att de uppfattade sig vara i underläge.     
Intervjuernas längd varierade men översteg aldrig de 45 minuter som vi på grund av det 
relativt smala ämnesområdet bedömt som tillräckliga. Som tidigare nämnts var intervjuerna 
tematiskt öppna till sin karaktär, därför användes en intervjuguide med temaområden som var 
relaterade till studiens syfte och frågeställningar, men inga exakta frågeformuleringar var 
bestämda på förhand. Efter inhämtande av samtycke från informanterna spelades intervjuerna 
in för att sedan kunna transkriberas ordagrant. Dock visade det sig senare att delar av det 
insamlade materialet lämpade sig bättre för referat än för ordagrann transkribering. Dålig 
telefonledning och missförstånd på grund av bristande kunskaper i svenska hos några av 
informanterna gjorde att vi ibland tvingades ställa samma fråga på ett nytt sätt eller be någon 
repetera det hon/han sagt. Vid två tillfällen var det möjligt för en av oss att fungera som tolk, 
vilket underlättade kommunikationen. Ibland förekom även information som vi inte bedömde 
som relevant för våra frågeställningar. Repstad (2007) påpekar att man i sådana fall kan 
återge dessa delar i referatform med en hänvisning till ljudinspelningen i texten så att man kan 
gå tillbaka vid behov av mer detaljerad analys.  

5.3.4 Analysförfarande 
Intervjuerna har transkriberats ordagrant och efter detta har vi strukturerat informationen med 
hjälp av koder utifrån olika teman. Transkriptionen har skett med hjälp av ett Word 
dokument. Därefter har vi kodat intervjuerna genom att sätta koderna inom parentes i början 
av varje rad. Sedan har anteckningar från intervjuerna sammanfattas i referatform och 
uppdelat i de olika temaområdena. Genom att strukturera upp texten med hjälp av kodning 
underlättas analysarbetet. Resultat av rapporten är baserade utifrån våra tematiskt indelade 
referat av intervjuerna. Enligt Aspers (2011) och Jönsson (2010) börjar kodningen vid 
faktainsamlingen för att ordna och markera mönster och samband. Kodning är en del av 
analysen vilket innebär sortering och uppdatering utifrån kategorier och begrepp, som kan 
synliggöra olika förhållanden vid datainsamlingen eller vid genomgång av materialet.  
 
Enligt Kvale (1997) består analysen av intervjuer av ett flertal steg. Intervjuaren tolkar den 
utskrivna intervjun efter att materialet strukturerats och klarlagts för att undvika eventuella 
oväsentligheter. Materialet blir på så sätt tillämpligt som analysmaterial.  Det är först i 
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analysarbetet som den intervjuades tolkning kan klarläggas vilket på så sätt gör det möjligt att 
utläsa materialet. I denna studie byggde analysen på dessa steg och utfördes med kvalitativ 
innehållsanalys. 

5.4 Tillförlitlighet 
Vi väljer att använda oss av begreppet tillförlitlighet då Bryman (2011) tar upp att flera 
forskare anser att detta lämpar sig bättre för kvalitativa studier än begreppen reliabilitet och 
validitet. Validitet är exempelvis enligt dessa forskare inte det lämpligaste begreppet då man 
har att göra med kvalitativa studier eftersom huvudsyftet då inte är mätning av resultaten. En 
annan anledning till osäkerheten kring kvalitativa studiers användning av dessa båda begrepp 
är att antagandet om en absolut sanning om den sociala verkligheten finns inbyggt i 
reliabilitets- respektive validitetskriteriet.  Vi har tidigare diskuterat vårt tillvägagångssätt och 
motiverat de olika ställningstaganden vi gjort under studiens gång. En av anledningarna till att 
vi gjort detta är att vi vill öppna upp för diskussion och kritik, vilket enligt Ahrne & Svensson 
(2011) bidrar till att stärka en studies trovärdighet och tillförlitlighet. Med en reflekterad 
medvetenhet om svagheterna hos vår egen forskningsdesign kan vi bidra till denna diskussion 
på ett mer genomtänkt sätt. I enlighet med Ahrne & Svenssons (2001) rekommendationer har 
vi också för avsikt att låta våra informanter ta del av studiens resultat och komma med 
synpunkter. Denna form av återkoppling till fältet är också något som ökar studiens 
tillförlitlighet.    
   
En tematiskt öppen intervjuguide skapades på förhand, men i praktiken blev det så att många 
frågor ställdes på samma sätt till alla informanter. Trots att frågorna i många fall var desamma 
fanns vissa betydande skillnader. Generellt blev de intervjuer som genomfördes med hjälp av 
telefon kortare. Som tidigare diskuterats är det svårare att skapa en tillitsfull relation på 
avstånd än det är vid mötet med en annan individ ansikte mot ansikte. Vi är medvetna om att 
det faktum att vi genomfört fler intervjuer via telefon kan ha en negativ påverkan på 
resultatets tillförlitlighet och fyllighet.  
 
Att vi hela tiden varit två intervjuare har gett oss en ökad möjlighet att ställa frågor utifrån 
olika synvinklar och följa upp informanternas svar. Detta anser vi bidrar till att öka 
tillförlitligheten i vår studie. Även i tolkningsarbetet kan det enligt Kvale (1997) vara en 
fördel att vara två eftersom man då minskar risken för att en persons subjektiva uppfattningar 
om materialet blir för dominerande. Diskussionen mellan oss författare har också handlat om 
hur vi genom att styra intervjuerna leder in informanterna på olika teman. Vilka teman som 
följs upp och det sätt frågorna ställs på påverkar givetvis den information vi får fram och 
därmed även studiens resultat. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att det kan verka enkelt att 
intervjua, men att det i själva verket kan vara svårare än man först tror.  
 
Det är vår medvetenhet om det som får oss att reflektera kring vårt eget sätt att intervjua både 
under intervjuns gång och i efterhand, när vi ska analysera den information vi samlat in. Även 
här har vi upplevt det som positivt att vi hela tiden varit två personer som kan bidra med olika 
idéer och reflektioner kring vårt intervjuande allt eftersom arbetsprocessen fortskridit.   När vi 
genomför analysen kommer vi även att reflektera över hur vår förförståelse påverkar våra 
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tolkningar. Om vi är medvetna om detta hoppas vi kunna se bortom våra egna förutfattade 
meningar och på så sätt analysera vårt material med en större öppenhet för andra perspektiv 
än de egna. För att istället fånga händelser och situationer utifrån informanternas perspektiv 
bad vi dem ibland att beskriva en konkret händelse med sina egna ord. Ett exempel är att de 
ombads beskriva vad som hänt vid ett hembesök från det att RUT-handläggaren kom in 
genom dörren tills det att de lämnade bostaden. När vi formulerar frågan på detta sätt, stödjer 
vi oss på Aspers (2011) som menar att konkreta frågor bör ställas för att ge informanten 
möjlighet att ge sin egen beskrivning av sina upplevelser och erfarenheter. Konkreta svar som 
handlar om vad som faktiskt händer minskar enligt Aspers (2011) risken för att forskaren 
tillskriver det sagda en mening som ligger helt utanför informantens egen förståelse av 
situationen och alltså inte har någon grund i det den intervjuade lägger in i sina utsagor.  
 
Kvale & Brinkmann (2009) talar om generaliserbarhet av intervjustudier. När man genomfört 
en intervjustudie blir frågan om huruvida det går att överföra resultaten på en annan liknande 
miljö aktuell. Enligt författarna är en vanlig invändning, som också kan vara aktuell i vårt fall, 
att det finns för få intervjupersoner för att resultaten ska gå att generalisera. Dock finns det 
många som menar att det inte behöver vara möjligt att generalisera, eftersom det inte 
nödvändigtvis finns en viss kunskap som är giltig i alla tider, på alla platser och i alla 
situationer. Det är ändå möjligt att de uppgifter våra informanter delgett oss kan gå att 
överföra på andra personer med erfarenhet av hembesök av socialtjänsten. 

5.5 Etiska överväganden 
Bryman (2011) tar upp några etiska principer som är av betydelse för all forskning. Viktiga 
etiska frågor som forskaren konfronteras med är frågor om: konfidentialitet, anonymitet för 
undersökningsdeltagarna, frivillighet och integritet. Dessa grundläggande etiska principer kan 
sammanfattas Enligt flera källor bland annat Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) i 
fyra huvudkrav som forskaren måste tillgodose. Informationskravet går, enligt de nämnda 
dokumenten, ut på att alla som berörs av undersökningen i förväg ska informeras om dess 
syfte. Studiens deltagare ska också informeras om att deras deltagande är frivilligt och kan 
avbrytas närsomhelst om man så önskar. Samtyckeskravet innebär att alla 
undersökningsdeltagare måste ha samtyckt till att delta. Konfidentialitetskravet innebär att 
uppgifter om dem som deltar i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan få ta del av dem, samt att personuppgifter ska skyddas så långt det är möjligt. 
Nyttjandekravet föreskriver att de insamlade uppgifterna enbart får användas för det avsedda 
ändamålet, i vårt fall betyder detta att informanternas svar endast får användas för denna 
forskningsstudie. 
 
Vi har vidtagit en rad åtgärder för att tillgodose de fyra forskningsetiska kraven ovan. 
Deltagande i studien var från början frivilligt och informanterna hade möjlighet att dra 
tillbaka sitt samtycke och därmed avbryta sitt deltagande om de så önskade. Innan intervjun 
tog sin början informerade vi deltagaren om att hon/han kommer att vara anonym och att 
slutrapporten även i övrigt kommer att skrivas på ett sådant sätt att inga uppgifter kan spåras 
tillbaka till enskilda personer. Vi var även noggranna med att understryka att det som 
informanterna berättade vid intervjutillfällena enbart skulle komma att användas för att 
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besvara frågeställningarna i denna specifika studie. Datamaterialet har förvarats på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kunnat få tillgång till det. Såväl det inspelade materialet som de 
transkriberade intervjuerna har lagrats som ljud respektive textfiler på bandspelare 
(fickminnet milestone) samt våra persondatorer. Ingen annan än studiens författare har haft 
tillgång till denna utrustning så länge datamaterialet befunnit sig där.  
 
Informanterna i denna studie är klienter som kan sägas befinna sig i ett beroendeförhållande 
gentemot socialtjänsten. Därför är det, som tidigare nämnts, extra viktigt att vi som 
intervjuare var tydliga med att ingen inom den aktuella myndigheten skulle få tillgång till 
uppgifter om vem som sagt vad. Om detta inte framfördes med tillräcklig tydlighet finns det 
en risk för farhågor om att negativa uppgifter om socialtjänsten kan påverka den enskildes 
ekonomiska bistånd. Vi gjorde dock vårt allra bästa för att förmedla denna information på ett 
så tydligt sätt som möjligt så att informanterna skulle känna att de kunde tala öppet om sina 
upplevelser och erfarenheter.   
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6. Resultat 
I följande avsnitt presenteras informanternas upplevelser av och åsikter om RUT-
handläggarnas hembesök. Informanternas relationer till ordinarie handläggare respektive 
RUT-handläggare samt hembesökens påverkan av uppfattningen om ekonomiskt bistånd 
kommer att tas upp. Vi har strukturerat resultat efter de teman som framträtt vid kodning och 
sortering av datamaterialet. Dessa teman är: kontakter med socialtjänsten, klienternas egna 
tankar om hembesök, relationen till socialtjänsten. 

6.1 Informanternas kontakt med socialtjänsten 
Informanternas kontakt med socialtjänsten varierar i längd och omfattning. Några har 
uppburit ekonomiskt bistånd under en längre sammanhängande period medan andra fått denna 
typ av bidrag under kortare perioder. Några kom i kontakt med socialtjänsten i samband med 
att de kom hit som anknytning till make/maka. Andra har behövt försörjningsstöd på grund av 
långvarig sjukskrivning eller svårigheter att hitta arbete. Informanterna återger upplevelsen av 
kontakten med den ordinarie handläggaren som övervägande positiv, medan reaktionerna på 
RUT- utredningen har varit blandad, vilket kommer utvecklas nedan.  

6.2 Klienternas egna tankar om hembesök  

6.2.1 Beskrivningen av hembesöket  
I den information som framkommit vid intervjuerna går att urskilja två huvudorsaker till att 
det gjorts hembesök hos deltagarna i denna studie. Den första är att kontrollera uppgifter om 
hur många och vilka som bor i bostaden. Den andra är att granska om personen har behov av 
den hemutrustning i form av mattor, tv, möbler etc. som hon/han ansökt om. Informanternas 
berättelser ger tillsammans en bild av att alla inte tycks få likvärdig och fullständig 
information inför hembesöken.  I datamaterialet finns exempel på allt från att både ordinarie 
handläggare och RUT- handläggare informerat om hembesöket: ”Ja, jag fick information av 
min handläggare och sedan ringde de 5 minuter innan de kom” (Informant, 2). Till att ingen 
information alls getts i förväg beskrivs i följande citat: ”Nej, de ringde inte innan de kom, nej, 
ingen information av min handläggare heller” (Informant, 8). 
 
Det är dock vanligt att den ordinarie handläggaren berättat för klienten att det kommer bli ett 
hembesök men informanternas utsagor klargör inte exakt hur omfattande information de fått 
angående varför hembesöken genomförs eller orsakerna i deras specifika fall. Samtliga 
informanter är överens om att en förutsättning för att hembesök ska vara rätt är att den 
enskilde informeras innan. En del av studiens deltagare uppger att RUT-handläggarna 
informerat dem om hembesöket via brev eller telefon. När denna information gavs varierade 
kraftigt, vissa informerades en vecka innan, andra dagen innan medan ytterligare andra fick 
informationen bara minuter innan det knackade på dörren. Det faktum handläggarna avgör när 
informationen ges innebär en makt att styra klienters agerande i samband med hembesöket. 
Information är en förutsättning för att klienten ska kunna uttrycka samtycke eller motsätta sig 
hembesöket. Om klienten har kännedom om hur utredningen går till har hon/han också större 
möjlighet att kunna påverka processen och därmed större makt.  
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Intervjupersonerna gav skiftande redogörelser för hur hembesöken konkret hade gått till. 
Detta återspeglar skillnader i hur ingående kontrollen har varit och därmed potentiella 
åtskillnader i vad kontrollen inneburit avseende upplevelse av maktutövning. Gemensamt för 
alla hembesök är att de styrs av RUT-handläggarna och att det är de och inte informanterna 
som avgör i vilken utsträckning kontroll ska genomföras. Några uppgav att RUT-
handläggarna endast stod vid dörren, tittade in i lägenheten och ställde några frågor: ”De kom 
och kollade och stod framför dörren och sedan sa de hejdå”(Informant, 6). 
  
 Ovanstående citat får representera en beskrivning av att RUT-handläggarna kontrollerar den 
enskildes hem i ganska liten utsträckning. Andra berättade om hur RUT-handläggarna gått 
runt i bostaden och tittat i de olika rummen. Här syns kontrollen tydligare och 
maktdemonstrationen är mera påtaglig: ”De gick runt och kollade och sedan gick de” 
(Informant, 3). En informant beskriver en mer närgången inspektion av privata tillhörigheter: 
”Handläggarna gick runt i huset, öppnade skåp, garderob och mina resväskor” (Informant, 
7).  
 
Detta är den mest närgångna kontrollen och därför är det tydligaste tillfället när handläggarna 
visar makten som författarna har fått berättat för sig. De olika fallen ovan representerar olika 
stort intrång på klienters privata revir. Allt ifrån en snabb utfrågning vid dörren till något som 
liknar polisens husrannsakan. Detta visar att det finns en stor variation av hur hembesöken går 
till.   Samtliga informanter talade om att besöken varade i cirka fem-tio minuter.  

6.2.2 Upplevelsen av hembesöket  
Studiens informanter ger en delvis kluven bild av hur de upplevt hembesöken. Flera 
informanter framhåller att det kändes normalt att RUT-handläggarna gjorde hembesök hos 
dem eftersom det handlade om att kontrollera uppgifter som var av betydelse för utredningen 
av deras rätt till bistånd: ”Nej, jag tyckte, det kändes inte så annorlunda egentligen, de måste 
göra sitt jobb”(Informant, 2). 
 
Flera av informanterna understryker sin förståelse av hembesöken mot bakgrund av att de 
känner till hur det är kopplat till deras specifika ansökan. Om de inte känt till orsaken till 
hembesöket påpekar de att upplevelsen hade varit mer negativ. Detta kan ses som ett uttryck 
för anpassning till en klientroll, där hembesöket accepteras mot bakgrund av rådande 
omständigheter i den enskildes liv. I studiens datamaterial skildras även faktiska negativa 
upplevelser i samband med hembesöken. En av informanterna berättar om hur hembesöket 
fick honom att känna sig ofri: 
 

”Det var jobbigt hmm du vet man har inte frihet, man själv kan inte hjälpa barnen 
också, mina barn hade inte lägenhet och så deras adress var hos mig” 
(Informant, 6). 
 

En annan berättar om hur RUT-handläggarna kom oanmälda när hon var sjuk och hur hon 
upplevde detta. Detta synliggör hur systemets regler dikterar villkoren för hembesöken så att 
dessa ibland genomförs i mer eller mindre opassande situationer, vilket tydliggör den makten 
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myndigheten representerar. I detta fall kan handläggaren känna sig maktlös när 
myndighetsregler kräver att vissa rutiner måste följas till varje pris.  Informanten beskriver 
även sina känslor i samband med att hembesöket genomfördes när hon var sjuk: ”Det var inga 
bra känslor, därför jag trodde att de inte litade på mig”(Informant, 8). 
 
Ytterligare en informant beskrev upplevelsen av hembesöket som att det var lite konstigt att 
någon tittade i hennes lägenhet och som ett intrång i hennes privata område. En annan av 
studiens deltagare är inne på samma linje när hon berättar om den kränkning hon upplevde 
när RUT-handläggarna granskade privata utrymmen såsom skåp, lådor och badrum. Hon 
berättar att det på grund av denna närgångna kontroll kändes som ett hembesök från polisen.  
 
De informanter som kände en osäkerhet angående orsaken till hembesöket och upplevde att 
de fått bristfällig information i förväg upplevde generellt hembesöket som att det var 
obehagligt och väckte negativa känslor. Samtliga känner att det finns en gräns för när 
kontrollen blir för närgången och denna gräns överträds om RUT-handläggarna granskar 
privata utrymmen som garderober och lådor. Om detta sker upplevs det som kränkande av 
studiens deltagare. Sammanfattningsvis kan konstateras att de klienter som fått bristfällig 
information och var osäkra angående orsaken till hembesöket hade starkare upplevelse av 
maktaspekten i situationen, än de klienter som hade klart för sig varför hembesöket 
genomfördes. Alla var överens om att granskning av utrymmen som lådor och skåp innebar 
en maktdemonstration från socialtjänstens sida. 

6.2.3 Hembesök rätt eller fel?  
Nästan alla klienter som intervjuades anser att det finns situationer då det är nödvändigt att 
göra hembesök. Den här uppfattningen hänger samman med och underlättar anpassningen till 
en underordnad roll i vilken klienten måste acceptera myndigheters rätt att lägga sig sådana 
angelägenheter som tidigare var privata. Att ta rollen ses som ett villkor för att få tillgång till 
hjälp i form av ekonomiskt bistånd. En klient framför att hembesök i hans fall var en kontroll 
som han motsatte sig men att det ibland är nödvändigt att göra hembesök, eftersom det finns 
folk som fuskar.  

”Delvis tycker jag att det är bra för de som fuskar det är många som fuskar, men 
några stycken som fuskar så blir alla drabbade ehmm” (Informant, 3). 

  
Det finns en vanlig uppfattning bland studiens informanter, om att en förutsättning för att 
socialtjänsten ska kunna bedöma rätt avseende ekonomiskt bistånd är att de ska ha möjlighet 
att kontrollera hur den enskildes förhållanden ser ut, exempelvis med hjälp av hembesök: 
”Asså nä det är nog fan bättre att göra det varenda gång”(Informant, 2). 
 
Det negativa med hembesök är att många klienter upplever det som ett intrång i den privata 
sfären. Däremot diskuterar informanterna de positiva effekterna med hembesök, eftersom 
socialtjänsten kan då sätta dit de som fuskar. En klient påpekar att han inte har något att dölja 
från socialtjänsten, och därför har han en avslappnad inställning till att släppa in RUT-
handläggarna. Den avslappnade inställningen tyder på att denna klient inte upplever någon 
högre grad av maktutövning i samband med hembesöket. Uppfattningar om huruvida 
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hembesök bör ske på rutin eller inte skiljer sig åt. En ståndpunkt är att hembesök ska göras 
hos alla som ansöker om ekonomiskt bistånd. Detta eftersom alla individuella bedömningar 
ska kunna ske på lika villkor och inga förutfattade meningar om vilka som eventuellt fuskar 
ska styra handläggarens utredningar.  
 
En informant ser flera negativa konsekvenser av att handläggarna utgår från misstankar när de 
gör hembesök. Detta skulle i så fall kunna bli ett sätt för handläggarna att utöva ytterligare 
makt genom att bestämma vilka klienter som ska utsättas för noggrannare kontroller och vilka 
som ska slippa undan. För det första görs då en godtycklig bedömning av vilka klienter som 
misstänks fuska. För det andra medför det att RUT-handläggarna då de genomför hembesöket 
har en misstänksam inställning gentemot den enskilde klienten. Om handläggarna 
rutinmässigt genomför hembesöken underlättar detta istället en rättvis bedömning utan 
förutfattade meningar samt att handläggarna genom stor erfarenhet av hembesök får in en 
känsla för vad de ska titta efter. 
 
I motsats till detta förespråkande av rutinkontroller finns det andra informanter som anser att 
hembesök endast bör ske hos klienter där det finns misstanke om fusk. Dessa misstankar kan 
grundas på att individen i fråga tidigare har bidragsfuskat. En av informanterna framhåller att 
socialtjänsten bör lita på folk och att det inte är alla som fuskar illustreras i följande citat:  
 

”Det är upp till de men de här sättet, jag tycker de det här sättet när de gör 
hembesök måste de kolla på personens bakgrund, om de personen har tidigare 
fuskat eller inte annars är det inte jobbigt för mig göra hembesök”(Informant, 6). 
 

Enligt en annan klient finns det visserligen människor som fuskar, men det är fel att alla 
klienter drabbas om man gör en generalisering bland klienter på grund av detta fåtal.  
En annan informant framför att om handläggaren har kännedom om klientens bakgrund och 
nuvarande situation, är det inte nödvändigt att göra hembesök.  
 

”Om de vet mycket om mitt liv de behöver inte kontrollera folks lägenhet eller 
huset” (Informant, 1) 

 
Intressant att påpeka är att de informanter som förespråkade hembesök som rutin har upplevt 
besöken i det egna hemmet som oproblematiskt medan de som anser att hembesök endast bör 
göras när fusk misstänks däremot ger uttryck för mer negativa erfarenheter av hembesöket. 
De informanter som är för hembesök som rutin har tämligen stor acceptans för socialtjänstens 
hembesök, trots att det innebär ett visst mått av maktutövning. Det tyder på att de ser det som 
ett rimligt krav från socialtjänstens sida. Att alla som vill ha tillgång till den hjälp som 
ekonomiskt bistånd innebär att man går med på att underkasta sig hembesökskontroller. De 
informanter som anser att socialtjänstens maktbefogenhet att genomföra hembesök bör 
utnyttjas mer restriktivt ställer sig däremot inte bakom detta krav. Istället anser de att den 
hjälp som det ekonomiska biståndet innebär som regel bör kunna ges utan att klienter går med 
på att ta emot hembesök.  
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6.2.4 Varför görs hembesöken? 
Det finns en medvetenhet hos informanterna om att hembesöken görs för att kontrollera om 
uppgifterna stämmer och att ingen felaktigt lyckas tillskansa sig pengar från socialtjänsten 
genom att fuska: 

”Ja det är väl för kolla hur man bor bland annat och kolla så att det är aa man 
kollar så att uppgifterna stämmer” (Informant, 4) 

 
Med andra ord vill socialtjänsten undersöka om den enskilde talar sanning, vilket är en form 
av maktutövning. En informant går så långt att han hävdar att anledningen till hembesöken är 
att socialtjänsten inte litar på folk. Denna uppfattning hänger samman med att RUT-
handläggarnas besök i det egna hemmet upplevts som olustigt. Detta visar hur RUT-
handläggarnas utredning ibland kan skada tilliten mellan klienter och socialtjänsten. Om 
klienter upplever att socialtjänsten inte litar på henne/honom då minskar möjligheterna för 
handläggarna att skapa förtroende och hjälpa den enskilde, eftersom handläggarna förknippas 
med kontroll och makt. Nedan kommer dock tydliggöras hur de olika typerna av 
handläggaren tillskrivs olika roller avseende makt och hjälp.  

6.3 Relationen till socialtjänsten  

6.3.1 Hembesökens påverkan  
Informanterna tillmäter hembesöket olika stor betydelse när det gäller uppfattningen om 
socialtjänsten i stort. En av dem förklarar att hon tolkade det faktum att en handläggare ringde 
och sedan kom på hembesök som att socialtjänsten inte litade på henne:  
 

”De kommer det betyder att det inte är bra, man känner inte bra därför de tror 
man lurar eller nånting”(Informant, 8). 

 
En annan informant ser hembesöket som en normal del av socialtjänstens uppdrag och 
uppfattar därför att de bara gör sitt jobb när de utför dessa besök. Av datamaterialet framgår 
även en uppfattning om att det blivit bättre sedan socialtjänsten börjat göra hembesök 
eftersom fusket enligt denna informant förekommer ofta. Den diskussionen om bidragsfusk 
som är aktuell i samhället idag har sannolikt påverkat vissa informanters uppfattning i frågan, 
vilket illustreras i nedanstående citat: 
 

”Ja jag tycker de har asså tycker det har blivit bättre av att de har börja med sånt 
till skillnad från när jag ehm började söka socialbidrag, för att det har blivit 
bättre kontroll på att det inte fuskas tänker jag”(Informant, 2). 

 
Som vi tidigare nämnt beskriver flera klienter samröret med socialtjänsten som ett slags 
utbytesrelation där det blir rimligt för den enskilde att acceptera hembesökskontroller 
eftersom det är ett villkor för att socialtjänsten å sin sida ska bidra med ekonomisk hjälp. 
Detta är ett konkret exempel på det som benämns gåvorelationen. Det visar återigen den 
strategi klienter använder för att kunna anpassa sig till sin roll och acceptera i att vara i 
beroendeställning.  
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”Jag tänker så. Men om eh de säger om vi inte kontrollerar då vi inte kan hjälpa 
dig då det är ingen fara jag säger kom och kontrollera”(Informant, 6), ”hmm för 
mig spelar ingen roll aa de ger ekonomiskt bistånd, så självklart de ska göra 
det”(Informant, 1). 

6.3.2 Handläggarnas roller  
Informanterna är medvetna om hur arbetsfördelningen mellan handläggarna ser ut vad gäller 
hembesök. Det är den ordinarie handläggaren som skickar remiss om vilka uppgifter som ska 
kontrolleras, medan RUT-handläggarna utför kontrollen vid själva hembesöket. Det står också 
klart för klienterna att det är den ordinarie handläggaren som gör den slutliga bedömningen av 
rätten till ekonomiskt bistånd men det RUT-handläggarna observerar i den enskildes hem kan 
ha betydelse för utredningen. Vilken handläggare som gav information om hembesöket 
varierade, som vi tidigare nämnt, från fall till fall. En informant gör tydlig åtskillnad mellan 
de respektive handläggarnas roller avseende hjälp och kontroll  
 

”Min handläggare jobbar för mig, liksom hon ska hjälpa till mig att hitta jobb 
hon ska hjälpa till mig att hitta hem hon ska hjälpa till mig att få 
stöd,”(Informant, 3), ” ja men den andra personen den var inte min handläggare 
de var andra personer som gjorde kontroll och det var inte hjälp” (Informant, 1). 

 
Flera andra är inne på samma spår när de påpekar att deras ordinarie handläggare arbetar för 
att hjälpa och stödja dem, medan RUT-handläggarnas uppdrag är mer inriktat på att 
kontrollera enskilda klienter samt att upptäcka vilka som fuskar. Detta medför att den 
ordinarie handläggaren tillskrivs dubbla roller av informanterna. Dels har denna handläggare 
en tydlig hjälparroll men hon/han har även en annan mer maktutövande roll som den som ser 
till att klientens uppgifter kontrolleras, ibland på ett tämligen närgånget sätt. Flera av 
informanterna resonerar kring vad som är viktigt för att en handläggare ska kunna uppfylla 
rollen som hjälpare.  
 
Den vanligaste uppfattningen bland informanterna är att de välkomnar den ordinarie 
handläggaren i egenskap av hjälparen och accepterar den mer kontrollerande RUT-
handläggaren som något nödvändigt för att få rätt till ekonomiskt bistånd.  Något som 
informanterna också framför på olika sätt är att det finns en stor skillnad mellan handläggarna 
när det kommer till möjligheten att bygga upp relationer. Medan den ordinarie handläggaren 
har en närmare kontakt med klienten och bättre kännedom om hennes/hans situation har 
RUT-handläggaren bara en remiss med mycket begränsad information att utgå ifrån. Detta 
leder till att RUT-handläggaren ofta upplevs som en främling, en ytterligare person som 
plötsligt kopplas till utredningen utan någon tidigare kontakt med klienten, men som ändå 
plötsligt får makt att påverka klientens situation. Dock påpekar en av informanterna att RUT-
handläggaren har en legitim anledning att ta del i utredningen eftersom även denna 
handläggare representerar socialtjänsten.  Flera av studiens informanter är överens om att de 
befinner sig i en beroendeställning till socialtjänsten som helhet och utifrån denna 
utgångspunkt framhåller de att det är rimligt att acceptera att flera medarbetare på 
socialtjänsten får insyn i deras personliga förhållanden.  
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6.3.3 Tillit socialtjänsten  
Socialtjänstens tillit till klienterna är ett tema som dyker upp under flera av intervjuerna. Flera 
ser hembesöket som ett tecken på att socialtjänsten inte litar på dem. Detta märks tydligast 
hos dem som har en mer negativ uppfattning om hembesöket samt känner att det innebär ett 
intrång på privat område. I vissa fall har hembesökskontrollerna gett upphov till funderingar 
hos informanterna om vad socialtjänsten egentligen tror om dem.  
 

”De ringer och kommer hem till mig, det betyder att de misstänker att jag 
fuskar”(Informant, 3), ”varför ska de öppna mina garderob, är jag tjuv eller” 
(Informant, 6). 
 

En informant poängterar att han sluppit ett extra hembesök eftersom socialtjänsten tidigare 
varit hemma hos honom och han nu bor kvar på samma adress. Han ser det som att han går 
med på att visa upp sitt hem vilket gör att socialtjänsten fortsättningsvis litar på honom.  Av 
datamaterialet framgår också att det sätt som hembesöken genomförs på påverkar klienternas 
tillit till socialtjänsten. Exempel som kommer upp är att socialtjänsten inför besöket tagit reda 
på vilka som är folkbokförda på adressen: 
 

”De kan ju kolla upp lite fakta innan, liksom att fan ehmm asså vad är 
för lägenheten han bor i, vad den har för lägenhetsnummer, hmm de 
tror att det bor en hel jävla familj helt plötsligt” (Informant, 5). 

 
Samt att information ges inför besöket: ”Ja annars om jag inte fick information, släpper jag 
inte in dem”(Informant, 3). 
 
 Vidare framhålls vikten av att klienten mår tillräckligt bra för att vara beredd att ta emot 
hembesöket när det kommer, vilket inte var fallet med en informant som var sjuk vid detta 
tillfälle. I de senaste citaten tydliggörs hur klienter är beredda att acceptera socialtjänstens 
kontroll, även om besöken innebär en olägenhet. Detta är en signal på att klienterna går med 
på kontroll som en eftergift för att få tillgång till hjälp, även när kontrollen innebär obehag. 
Sammanfattningsvis pekar resultatet på att de klienter som haft negativa upplevelser i 
samband med hembesöket ger uttryck för de mest kritiska uppfattningarna när det gäller 
socialtjänstens rätt att genomföra hembesökskontroller i ärenden som avser rätten till 
ekonomiskt bistånd. Det är även dessa klienter som starkast ger uttryck för RUT-
handläggarna som en ren kontroll och maktutövning från socialtjänstens sida. Nämnda 
informanter tenderar även att tolka hembesökskontrollerna som ett tecken på att socialtjänsten 
inte litar på dem. 
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7. Diskussion 
Det övergripande syftet med detta uppsatsprojekt var som tidigare nämnts att studera RUT ur 
ett klientperspektiv samt hur klienterna upplever anmälda och oanmälda hembesök. I följande 
kapitel kommer det redovisade och analyserade resultatet att diskuteras med utgångspunkt i 
detta syfte och integreras ytterligare med studiens teoretiska förklaringsmodeller samt den 
tidigare forskning på området som redogjorts för ovan. I slutet av kapitlet återfinns ett 
resonemang kring de implikationer studiens resultat kan ha för den praktiska verksamheten 
vid enheter för ekonomiskt bistånd samt förslag från studiens författare till vidare forskning 
inom området.   

7.1 Sammanfattning av resultat 
Alla informanter är i någon utsträckning positiva till hembesök men det varierar i vilka 
situationer man anser att dessa bör genomföras. Den huvudsakliga skiljelinjen finns mellan 
dem som tycker att hembesök ska göras på rutin och dem som istället anser att socialtjänsten 
endast bör utföra hembesök om det finns misstankar om fusk. Uppfattningen om att hembesök 
bör ske på rutin är möjlig att tolka på två olika sätt. Dels kan det tyda på att hembesök för 
dessa individer normaliserats i så pass hög utsträckning att det inte längre uppfattas som något 
problematiskt. Detta är i så fall ett tecken på en stor anpassning till klientrollen. Men den 
positiva åsikten om hembesök kan även vara ett uttryck för en mer allmän ståndpunkt som är 
oberoende av den enskildes situation och därmed ligger utanför anpassningen till individens 
nuvarande livsomständigheter. De klienter som anser att hembesök endast ska ske när det 
finns misstankar, motsätter sig hembesökskontroller som en nödvändig del av anpassningen 
för att kunna få ekonomiskt bistånd.  

 Det vanligaste förhållningssättet till hembesöket är att informanterna accepterar det som en 
kontroll som sker i utbyte mot ekonomiskt bistånd. Detta innebär kontroll i utbyte mot hjälp i 
enlighet med gåvorelationen. Känslorna i samband med hembesöket skiljer sig åt, alltifrån att 
det kändes bra att släppa in RUT-handläggarna till att det kändes olustigt att släppa in dessa 
handläggare på sitt privata territorium. Informanter som upplevde kontrollen från 
socialtjänsten starkast upplevde också maktaspekten som obehagligast. Klienterna tillskriver 
till övervägande del de ordinarie handläggarna hjälparrollen medan RUT-handläggarna 
beskrivs som kontrollanterna som inte har någon personlig relation med den enskilde klienten. 
En del informanter ser hembesöken som ett tecken på att socialtjänsten tar fusket på allvar 
och jobbar för att motverka det. Andra tolkar snarare hembesöket som något som visar att 
socialtjänsten inte litar på dem.  

7.2  Hembesöket och klientrollen  
Tidigare i detta arbete finns beskrivningar av förändringar och strategier som kan bli aktuella i 
en individs liv när hon/han blir klient. Hembesöket är för var och en av studiens informanter 
en konkret händelse som liksom deras övriga erfarenheter i kontakten med socialtjänsten 
påverkat hur olika förändringar tagit sig uttryck samt vilken strategi/strategier som använts. 
Som tidigare nämnts diskuterar Skau (2007) en rad förändringar i individens liv som är 
förknippade med att bli klient. Även resonemang hos Salonen (2003) rör klientrollen och 
olika strategier för att förhålla sig till denna. I detta avsnitt diskuterar vi vilken påverkan 



	   37	  

studiens informanters erfarenheter av hembesök har på de strategier och förändringar som det 
innebär att inta rollen som klient.  
 
Avprivatisering innebär att utomstående professionella får insyn i den enskildes privata 
angelägenheter och hembesöket tas här upp som ett tydligt exempel på detta. Skau (2007) 
utmålar hembesöket som den kanske mest extrema formen av avprivatisering eftersom en 
människas hem är den mest privata arenan i hennes/hans liv.  Detta är, föga förvånande något 
som också våra informanter ger tydligt uttryck för. De delger oss berättelser om hur 
hembesöket i vissa fall upplevts som ett kraftigt intrång på deras privata territorium. Tydligast 
blir detta i beskrivningen av hur handläggare sökt igenom skåp och lådor hos en enskild klient 
och när flera informanter är eniga om att intrånget i hemmet, det allra mest privata området 
upplevs som det obehagligaste med hembesöken. Alla informanter ger inte uttryck för 
negativa upplevelser av detta slag i samband med hembesöken men de har en gemensam 
erfarenhet av att förhållandena i hemmet som tidigare var helt och hållet en privat 
angelägenhet har blivit föremål för en myndighets utredning. Flera av dem har hanterat detta 
genom att acceptera myndighetens kontroller och granskningar av det privata för att få 
tillgång till samhällets hjälp och stöd i form av ekonomiskt bistånd.  

7.2.1 Anpassning till klientrollen 
Att studiens informanter väljer att låta sig utsättas för hembesökskontroller kan ses som ett 
tecken på anpassning till klientrollen. Denna roll har enligt Salonens (2003) resonemang ett 
mindre handlingsutrymme än de andra roller som medborgarna kan inta gentemot samhällets 
service, brukarrollen och konsumentrollen. Han hävdar att anpassning därför blir den 
vanligaste strategin för individer som av olika anledningar måste ta på sig denna roll. Detta 
stämmer väl överens med informanterna i denna studie eftersom de flesta talar om 
hembesöket som något relativt odramatiskt samt att de i många fall intar en accepterande 
attityd till att denna form av kontroller äger rum.  
 
Samtidigt framför informanterna även åsikter om att det är rätt att socialtjänsten i vissa 
situationer genomför hembesök. Det finns olika uppfattningar bland informanterna om vilka 
dessa situationer är men alla erkänner i högre eller lägre grad socialtjänstens rätt att 
genomföra kontrollerna.  Det argument som framförs som stöd för rätten att kontrollera är att 
det är nödvändigt för att upptäcka bidragsfusk. Alla informanter är övertygade om att sådant 
fusk förekommer i lägre eller högre grad och det stöd för kontroller som de uppvisar delas 
enligt den bredare studie på området som tidigare presenterats av majoriteten av befolkningen 
i stort (Vem fuskar och varför, 2007).  
 
Om den mer allmänt positiva uppfattningen om hembesök eller de specifika situationer då 
dessa individer mottagit hembesök kommit först framgår inte av datamaterialet men båda 
dessa faktorer kan tolkas som en anpassning till klientrollen på två nivåer både den 
upplevelsemässiga och den normativa. Anpassningen till denna roll kan enligt Salonen (2003) 
ibland vara svår men de få alternativ som ändå står till buds kan ha nog så stora konsekvenser 
för den enskildes liv. Att göra sorti, alltså avböja kontakt med socialtjänsten, i vårt fall 
ekonomiskt bistånd, framhålls enligt Salonen (2003) ändå som ett annat alternativ som står till 
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buds. Detta torde dock ofta kunna medföra att man får svårt att tillgodose sina grundläggande 
behov eller blir tvungen att börja försörja sig på någon form av kriminell verksamhet i dess 
vidare mening. Ingen av de klienter som intervjuats i denna studie har valt att på grund av 
hembesökskontrollerna helt undandra sig kontakten med försörjningsstöd. Däremot ger en 
informant uttryck för att ha gjort, eller vilja göra sorti av andra orsaker än det som var 
huvudfokus i denna studie, hembesöken.  

7.2.2 Att fråntas makten över sitt eget liv 
Att gå från subjekt- till objektstatus innebär som tidigare framförts enligt Skau (2007) att en 
individ inte längre är den som har hela makten och fattar alla besluten i sitt eget liv.  Något av 
denna förändring uppstår alltid då en människa blir klient hos vad Skau (2007) benämner 
hjälpapparaten. Järvinen (2003) understryker den ojämlikhet som finns mellan handläggare 
och klient på grund av att den förra agerar i kraft av myndighetens regler medan den senare 
istället blir ett objekt för myndighetens bedömningar och åtgärder. Informanterna i denna 
studie har av olika anledningar inte möjlighet att försörja sig på egen hand och måste därför i 
någon utsträckning underkasta sig förändringen från subjekt till objekt. Detta medför i deras 
fall att de granskas av både RUT-handläggare och ordinarie handläggare medan det bara är 
den senare som fattar beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. 
 
 När man betraktar det hela utifrån är det lätt att se att det är de ordinarie handläggarna som 
innehar den största makten att fatta beslut som påverkar klienternas liv och därmed bidra till 
deras objektstatus. Det är nämligen dessa handläggare som bedömer huruvida klienten har rätt 
till ekonomiskt bistånd eller inte.  Men Skau (2007) nämner också att den professionelles 
agerande kan bidra till eller minska klientens upplevelse av att bli ett objekt. Bland studiens 
informanter finns övervägande positiva upplevelser av den ordinarie handläggaren. Denna 
handläggare beskrivs av informanterna som någon som förmått skapa en god relation till dem 
och som förstår och har kännedom om deras livssituation. Detta tyder på att handläggarna 
lyckats skapa kontakter som präglas av samarbete och samförstånd med klienterna och 
därigenom tona ner klienternas upplevelse av objektstatus. Informanterna känner till att det är 
de ordinarie handläggarna som fattar beslut om rätten till bistånd men trots detta ger 
datamaterialet snarare ett intryck av att det är RUT-handläggarna som bidragit mer till 
klienternas känsla av objektsstatus. Dessa handläggare kommer in i deras bostad för att utföra 
ett tämligen välpreciserat kontrolluppdrag. De har inte byggt upp någon relation med klienten 
sedan tidigare.  
 
På frågor om varför kontrollerna genomförs svarar merparten av Studiens informanter att det 
huvudsakliga syftet är att kontrollera om de lämnade uppgifterna stämmer och om de fuskar 
eller inte. I detta ligger starka maktimplikationer, vad händer om de bedöms fuska? Denna 
bedömning ligger helt utanför deras kontroll, helt i myndighetens händer och det är RUT-
handläggarna som främst associeras med den. I och med RUT-handläggarnas hembesök visar 
myndigheten på ett konkret och närvarande sätt att den har makt att fatta beslut som kan få 
mycket stora konsekvenser i klienternas liv. På grund av detta blir RUT-handläggarnas 
kontroller något som bidrar till informanternas känsla av att gå från subjekt- till objektstatus.  
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7.2.3 Att förstå myndighetens begrepp 
Förutom att individen som blir klient fråntas en del av makten över det egna livet sker också 
enligt Skau (2007) en omformulering av individuella företeelser för att de ska passa in i 
organisationens ramar och kategorier. När det gäller RUT-utredningen formuleras de olika 
uppdragen med hjälp av övergripande kategorier som att utreda boendeförhållanden eller 
behov av hemutrustning. När informanterna fått frågan om vad utredningen gällde i deras fall, 
har de ibland tvekat inför dessa ordval, antagligen för att de inte förstått den exakta betydelsen 
av dessa ord. Utifrån deras perspektiv ansöker de inte om hemutrustning utan om soffa, matta 
etc. Det är inte boendeförhållanden som utreds utan vilka som bor i en lägenhet eller hur 
lägenheten ser ut.  
 
De olika ordvalen från å ena sidan studiens författare samt å andra sidan informanterna kan ha 
medfört missförstånd och utelämnande av för oss intressant information om vad hembesöket 
egentligen gällde. Dock gick det oftast att med hjälp av vidare frågor klargöra den exakta 
orsaken till hembesöket. Vad vi vill säga med detta resonemang är att skillnader mellan 
myndighetens och klientens språkbruk kan leda till att det uppstår missförstånd om 
exempelvis syftet med en viss utredning. Om detta kan ske i de intervjuer vi genomfört är det 
möjligt att det även kan ske i kontakten mellan handläggare och klient under tiden 
utredningen pågår. I synnerhet om klienten dessutom har svårigheter med svenska språket 
vilket var fallet i några av de genomförda intervjuerna.   

7.3 Makt och hjälp  
Skau (2007) för ett mycket utvecklat resonemang kring hur socialt arbete präglas av 
relationen mellan makt och hjälp. Denna relation är ofta full av spänningar, dilemman och 
motsägelser. Proportionerna av makt respektive hjälp varierar mycket mellan olika 
delområden inom det sociala arbetet. Omständigheterna i det enskilda fallet har också stor 
påverkan på balansen mellan makt och hjälp och det är långt ifrån säkert att en handläggare 
vid socialtjänsten och en klient alltid har samma uppfattning om vad som är makt och vad 
som är hjälp i varje enskild situation. Informanterna i denna studie uttalar sig explicit om 
hjälp och vad den innebär för dem medan maktaspekten främst framträder i deras utsagor om 
kontroller och hur dessa genomförs.  
 
Att fokus ligger på makt i form av kontroller är inte särskilt anmärkningsvärt eftersom detta 
utgör studiens huvudsakliga tema. För deltagarna i denna studie, som alla är klienter vid 
ekonomiskt bistånd är försörjningsstödet, vars funktion är att säkerställa att den enskilde har 
råd med basala saker som exempelvis mat och boende, den mest uppenbara hjälpen de får från 
socialtjänsten. I tidigare studier (Bancroft & Vernon, 1995) har denna hjälp beskrivits som en 
livlina för den som inte klarar sig på annat sätt och därmed en förutsättning för dessa 
människors normala deltagande i samhällslivet. Detta är en uppfattning som denna studies 
informanter tycks dela. Flera framför att det krävs en motprestation från deras sida för att de 
ska kunna få del av den ekonomiska hjälpen. I motprestationen ingår, med informanternas 
egna ord att man följer socialtjänstens regler. Detta inbegriper att man medverkar vid 
utredningen vilket bland annat innebär att underkasta sig en eller flera hembesökskontroller.  
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Klienternas förhållningssätt i denna fråga överensstämmer med vad Salonen (2003) benämner 
gåvorelationen. Denna typ av relation mellan individ och samhälle kan i sin tur ses som ett 
uttryck för en sammanflätning av makt och hjälp vilken illustreras väl av flera informanters 
förhållningssätt till att utsättas för hembesökskontroller för att få rätt att erhålla ekonomiskt 
bistånd. Även om dessa kontroller upplevs som något man måste gå igenom för att få rätt till 
försörjningsstöd understryker några av informanterna tydligt att kontrollerna i sig är makt och 
inte hjälp. Detta uttrycks tydligast av de klienter som har de mest negativa upplevelserna av 
hembesök samt en mer restriktiv uppfattning än övriga informanter om när socialtjänsten bör 
ha rätt att genomföra hembesökskontroller. Det går också att urskilja en koppling mellan 
framhävande av kontroll/makt i uttalanden om hembesöket och en uppfattning om att 
socialtjänsten gör hembesöken på grund av att de inte litar på klienterna.  

7.4 Klienten, handläggaren och förtroendet för socialtjänsten 
Tidigare forskning (Löfgren, 2003; sten & Sundberg, 1999) framhåller vikten av att en 
handläggare förmår skapa en god relation till sin klient. Relationsskapandet är viktigt för att 
vinna klientens tillit vilket är en nödvändig grund för att få till stånd ett bra samarbete.  
Klienterna i denna studie talar om relationen med sina ordinarie handläggare i positiva 
ordalag vilket tyder på att dessa handläggare lyckats förmedla engagemang samt skapa tillit 
och en god samarbetsrelation med dessa individer. Detta är som framhållits i kapitlet ”tidigare 
forskning” under rubriken ”positionen som socialbidragstagare”, en faktor som har visat sig 
öka klientens förtroende för socialtjänsten som helhet.  
 
Som tidigare berörts helt kort talar informanterna om den ordinarie handläggaren och RUT-
handläggaren på helt olika sätt.  De har en tendens att tillskriva den ordinarie handläggaren 
hjälparrollen medan RUT-handläggaren får stå för den maktutövande rollen i kraft av 
kontrollerna som de utför. Klienterna som intervjuats känner till att den ordinarie 
handläggaren utövar makt genom att fatta det slutliga avgörandet om rätten till bistånd. De vet 
även att det är deras egna handläggare som skickar hembesöksuppdraget till RUT-
handläggarna. Ändå tonas makten som den ordinarie handläggaren besitter ner till förmån för 
beskrivningar av hjälparrollen, den egna handläggaren upplevs stå på klientens sida och på 
olika sätt arbeta för att hon/han ska uppnå en bättre livssituation.  Att informanterna tonar ner 
maktaspekten och lyfter fram hjälpaspekten när det kommer till den ordinarie handläggaren är 
enligt vårt sätt att se det ett tecken på att dessa handläggare förmått skapa en tillitsfull och 
samarbetsinriktad relation till klienten. Detta framhålls inte särskilt överraskande som en 
central faktor för en god kontakt med socialtjänsten av mycket publicerad forskning inom 
ämnet.  
 
RUT-handläggarna har däremot inte alls samma förutsättningar för relationsskapande med 
den enskilde klienten. I och med detta separerar kommunen medvetet den ordinarie 
handläggarens relationskapande från RUT-handläggarens rena kontrollåtgärder. Sundberg & 
Sten (1999) skriver om att byte av handläggare är en faktor som försämrar kontakten med 
socialtjänsten. Även om RUT-utredningen inte innebär ett regelrätt handläggarbyte anser vi 
att man kan vänta sig liknande negativ påverkan eftersom RUT-handläggaren också utgör en 
ny person som plötsligt ska delta i genomförandet av utredningen.  Kontakten är kortvarig och 
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opersonlig i jämförelse med kontakten med den ordinarie handläggaren. Till skillnad från den 
ordinarie handläggaren har RUT-handläggaren inte heller någon större kännedom om 
individens livssituation och tiden för att bygga förtroende och skapa en relation saknas. 
Istället blir det ett kort möte (cirka 5-10 minuter enligt informanterna) som i bästa fall präglas 
av ytlig korrekthet i värsta fall av misstänksamhet och obehag. Beskrivningar i stil med: de 
kom, de tittade och frågade lite, sedan gick de är exempel på det förra medan berättelsen om 
hur det kändes som det var polisen som gjorde hembesöket får illustrera det senare.   
 
RUT-handläggaren framstår dels för informanterna som en representant för ett kontrollerande 
förhållningssätt från socialtjänstens sida och dels som en okänd person som gör en kort visit i 
klientens liv och genom en snabb inspektion av hemmet får makten att påverka ett för 
klienten mycket viktigt beslut om rätten till ekonomiskt bistånd.  Detta medför att RUT-
handläggarna på grund av sitt fokus på kontroll och sin bristfälliga eller icke befintliga 
relation till klienterna kan vara en faktor som försvagar informanternas förtroende för och 
goda relation till socialtjänsten. 
 
Den konkreta informationen från båda typerna av handläggare angående själva hembesöket 
har varierat i omfattning eller ibland inte förekommit alls. Att ge relevant information är 
enligt Kullberg (1994) en strategi som kan användas av handläggaren för att ge klienten ökat 
inflytande. Det finns en tendens till att de informanter som fått bristfällig eller ingen 
information och som en följd därav fått motta oanmälda hembesök har känt obehag under 
själva hembesöket och osäkerhet när det gäller varför denna kontrollåtgärd bedömdes 
nödvändig i deras fall. Negativa känslor i samband med hembesöket är i sin tur något som 
riskerar att leda till att informanterna uppfattar att socialtjänsten inte litar på dem. Ett sätt att 
förebygga känslan av bristande tillit hos klienterna är därför att handläggarna ger tydlig 
information om hur hembesöket går till och varför det måste genomföras. Information bör ges 
till klienten i samband med ansökan.   

7.5 Hembesök när? Hur? Och varför? 
I bakgrunden till denna studie ges en sammanfattning av de uttalanden som JO gjort angående 
hembesök. I dessa uttalanden redovisas flera olika villkor som enligt JO ska vara uppfyllda 
för att socialnämnden ska ha rätt att genomföra hembesök hos personer som ansöker om 
ekonomiskt bistånd. Ett av dessa villkor är att den enskilde ska ha fått information om de 
kontroller som kan förekomma i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Informanterna i denna studie ger en blandad bild av huruvida denna information har lämnats 
eller inte, vilket gör det möjligt att dra slutsatsen att alla klienter inte informeras i samma 
omfattning, eller kanske inte alls, vilket innebär att hembesök ibland sker helt oanmält. Vidare 
anser JO att hembesök ska bokas i förtid och att klienten ska få möjlighet att tacka nej till 
tiden om den inte passar. Det är uppenbart att det inte alltid gått till på detta vis, i 
datamaterialet finns beskrivningar av hur RUT-handläggarna ringt fem minuter i förväg eller 
bara knackat på dörren utan någon förvarning. Detta får till konsekvens att klienternas 
möjligheter till insyn i hur utredningen går till minskar. Det leder även till minskade chanser 
att påverka och ha synpunkter på utredningens genomförande. 
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Reellt samtycke från klienten är också det enligt JO en förutsättning för att hembesök ska 
kunna genomföras. Vad reellt samtycke innebär i praktiken kan diskuteras men JO framhåller 
att samtycke till hembesök aldrig får vara något som krävs för att man ska kunna ansöka om 
ekonomiskt bistånd. Ingen av informanterna beskrev hembesökskontrollerna som ett krav för 
att kunna ansöka men däremot beskrevs de vid ett flertal tillfällen som ett måste för att få sin 
ansökan beviljad. Flera informanter berättade att de samtyckte till hembesök eftersom deras 
möjligheter att få försörjningsstöd var beroende av detta samtycke. Andra motiverade sitt 
samtycke med att de antog att socialtjänstens regler föreskriver att hembesökskontroller ska 
göras.  Man kan fråga sig hur reellt samtycket är i dessa fall.  
 
Mot detta står en grupp informanter som är mycket positivt inställda till socialtjänstens 
hembesök. Huvudargumentet för denna ståndpunkt är att hembesöken är nödvändiga för att 
motverka bidragsfusk. Hos dessa informanter finns ett samtycke till hembesöken vilket har 
sin grund i att de anser att socialtjänsten gör rätt och har en god anledning att utföra denna 
form av kontroller. Här blir hembesöket inte bara något nödvändigt som man måste genomgå 
för att få bidrag eller följa regler utan det blir även en välmotiverad åtgärd för att upptäcka 
och förhindra bidragsfusk. På grund av detta öppna ställningstagande framstår samtycket som 
mer reellt, medan det för informanterna med det tidigare beskrivna förhållningssättet 
förefaller mer påtvingat.  
 
JO har även uttalat sig om att hembesök av denna typ inte får ske på rutin vilket tidigare har 
varit fallet i Uppsala kommun. Här går informanternas åsikter isär. De som anser att 
hembesöken bör göras på rutin är ofta desamma som starkast förespråkar socialtjänstens rätt 
att genomföra hembesökskontrollerna. De informanter som istället anser att hembesök bara 
bör ske vid någon form av misstanke om fusk tenderar att ge uttryck för ett mer påtvingat 
samtycke vars grund utgörs av beroendet av ekonomiskt bistånd, snarare än en egen 
självständig uppfattning om saken. Denna grupp av klienter löper enligt vår mening störst risk 
att bli kränkta i samband med hembesöken och mot bakgrund av detta är JO-s fördömande av 
hembesök på rutin fullt förståeligt.  
 
Dessutom är det tänkbart att många klienter inte känner till vilka rättigheter de har när det 
kommer till att vägra ta emot hembesök.  JO understryker att påtvingat hembesök strider mot 
europakonventionen och regeringsformen och det är långt ifrån säkert att klienterna har 
kännedom om detta. Något som är intressant att fråga sig är huruvida handläggarna har 
kännedom om detta och hur de hanterar det. Har de funderat kring klienternas eventuella brist 
på kunskap angående sina rättigheter och vad detta kan få för konsekvenser? Har de 
reflekterat kring icke-reellt samtycke som ett problem och har de några tankar om hur man 
kan förhindra att människor känner sig tvingade att motta hembesök?    
 
Visserligen beskriver ingen av informanterna att de tvingats ta emot hembesök mot sin vilja 
men däremot finns det bevisligen en gråzon gällande samtycket samt om det är reellt eller 
inte. Faktorer som bristfällig information om hembesöken och klienters upplevelse av en 
beroendeställning gentemot socialtjänstens försörjningsstödsverksamhet gör att det ibland är 
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ytterst svårt att bedöma om reellt samtycke föreligger från fall till fall. Men denna bedömning 
är ändå nog så viktig om man vill ta samtyckeskravet på allvar.  
 
Informanternas önskan om fullständig och saklig information till alla klienter om hembesöken 
och varför de görs bör beaktas. Hur man ska motverka känslan av att man är tvungen att ta 
emot hembesök för att få beviljat ekonomiskt bistånd är en svårare fråga, men det bästa torde 
vara en allsidig utredning som tar hänsyn till flera faktorer än den enskildes hemförhållanden i 
kombination med en uppriktig och lyhörd kommunikation med klienterna angående deras 
rättigheter, skyldigheter och övriga förutsättningar som kan vara av betydelse vid 
bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd.  

7.6 Förslag till vidare forskning  
 Denna studie undersöker i likhet med mycket annan kvalitativ forskning den aktuella 
forskningsfrågan genom att studera relativt få informanters upplevelser av ett fenomen. På 
detta sätt är det möjligt att uppnå djup och nyansrikedom men det är desto svårare att komma 
fram till ett resultat som är representativt för en population. Detta är dock inte heller syftet 
med denna typ av kvalitativa, fenomenologiska studier. Det är dock intressant att tänka sig en 
möjlighet att gå vidare med en bredare mer kvantitativ undersökning som skulle kunna rikta 
sig till ett representativt urval av klienter som varit föremål för hembesök under utredning av 
rätten till ekonomiskt bistånd.  
 
De frågor som ställs till respondenterna i denna tänkta studie kan delvis baseras på de olika 
upplevelser av hembesök som informanterna i vår genomförda studie beskriver. Hembesök 
som har till syfte att vara del i utredning av rätten till ekonomiskt bistånd genomförs inte bara 
i Uppsala utan även i andra kommuner runt om i landet. Därför skulle en bredare, nationell 
undersökning av klienters uppfattning om och upplevelse av hembesök kunna ligga till grund 
för jämförelser både mellan och inom kommuner.   
 
En studie av hembesök ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore ett mycket intressant bidrag 
till debatten om bidragsfusk samt vilka kontrollmöjligheter som bör finnas. Syftet med en 
sådan studie skulle vara att få klarhet i huruvida hembesökskontrollerna, rent ekonomiskt, är 
en vinst- eller förlustaffär när man ser det ur ett samhällsperspektiv. Med andra ord: är 
besparingarna som görs genom att med hjälp av hembesökskontroller upptäcka fuskare större 
än kostnaderna det innebär att utföra dessa hembesökskontroller? 
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Bilaga 1 
Anna Nygren 
Sureya Saglam 
uppsala universitet 
Sociologiska institutionen 
Box 624, 751 26 Uppsala           
 
 
 
 

  Förfrågan om deltagande i en intervju                                                                                                                           

Vi är två socionomstudenter som ska skriva vårt examensarbete i vilket vi har valt att skriva 
om Rätt Utbetalning (RUT). För att kunna göra detta vill vi genomföra en undersökning av 
hur klienter upplever RUT-utredningen, särskilt med tyngdpunkt på de hembesök som 
genomförs i samband med denna utredning.  

Nu söker vi dig som blivit utredd av RUT-handläggarna och i samband med detta mottagit ett 
eller flera hembesök. Ditt deltagande i vår studie kommer att ske genom att du medverkar i en 
intervju som tar ca 45 min. Områden som kommer att beröras är, dina kontakter med 
socialtjänsten med fokus på ekonomiskt bistånd, hur RUT-utredningen gick till, hur du 
upplevde hembesöken. Ytterligare frågor kan komma upp i samband med intervjun men du 
har möjlighet att avstå från att besvara enskilda frågor om du så önskar.  

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt. Detta innebär att obehöriga inte kommer att ha 
tillgång till materialet och att resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt att du är 
anonym, det du berättat kan inte spåras tillbaka till dig.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
vidare motivering. 

Med vänliga hälsningar  
Anna Nygren, e-mailadress, telefonnummer 
Sureya Saglam, e-mailadress, telefonnummer 

Handledare 
Zhanna Kravchenko 
e-mailadress 
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Bilaga 2                          
                                        Internt uppdrag till RUT- handläggare 

OBS: om uppdraget gäller en våldsutsatt person, ska information om detta ges muntligt till 
RUT- handläggaren för korrekt hantering i Procapita 

Uppdrag från  

 Försörjningsstödsenhet 1 

 Försörjningsstödsenhet 2 

 Försörjningsstödsenhet 3 

 Försörjningsstödsenhet 4 

 Mottagning försörjningsstöd 

 Socialtjänst - bostadssamordning 

 

Uppgifter om den/de som uppdraget avser  

Sökande 

Namn:  

     

 

Personnr: 

     

 

Adress(inkl lägenhetsnummer och ev c/o-
adress) 

     

 

Telefon: 

     

 

Medsökande 

Namn:  

     

 

Personnr:  

     

 

Adress: (inkl lägenhetsnummer och ev c/o-
adress)  

     

 

Telefon:  

     

 

 

Uppgifter om boendet 

 Typ av boende 

     

 

 

Antal rum i bostaden 

     

 

 

Antal boende i bostaden:  

     

 

 

 

Information till RUT - handläggaren 
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Uppdraget avser att  

 utreda arbetssituation 

 utreda behov av hemutrustning 

 utreda boendesituation 

 utreda familjeförhållanden 

  

Riskbedömning:  

     

 

 

 

 

Hembesök med vakt:  ja    nej  

Beskrivning av situationen, det som ska utredas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete/sysselsättning dagtid: 

 nej  

 

 ja           heltid           förmiddag           eftermiddag 

 

Datum: 

 

     

        

 

 

Handläggare:  

     

   

Telefonnummer: 
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Bilaga 3 
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