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Förord 
I rapporten ”Organiserad brottslighet – lösa maskor eller fasta nätverk” 
(BRÅ-rapport 2002:7) beskrivs avancerade bedrägerier mot de privata 
personförsäkringarna. En slutsats är att det troligen är lättare att genom-
föra försäkringsbedrägerier i Sverige där försäkringsskyddet är uppdelat i 
en allmän och en privat sektor än i länder där så inte är fallet. Då två olika 
system ska fungera parallellt uppstår ofta problem, och inte sällan före-
kommer brister i samordningen. Erfarenheterna från bland annat denna 
rapport talade för att detta område borde undersökas närmare.  
 Lunds universitet har därför i samarbete med Riksförsäkringsverket, 
RFV(Försäkringskassans Huvudkontor från den 1 januari 2005), Försäk-
ringsförbundet och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomfört forsknings-
projektet ”Försäkringsområdet – en inte tillräckligt uppmärksammad brotts-
plats i Sverige”. Försäkringskassans Huvudkontor har delfinansierat projek-
tet tillsammans med BRÅ, Försäkringsförbundet och Lunds universitet. 
 Denna BRÅ-rapport utgör den sista delen av projektet. Rapporten tar 
utgångspunkt i Fredrik Anderssons licentiatavhandling ”Fusk med person-
försäkring – med siktet inställt på allmän och privat försäkring” (2004) och 
Anette Ohlssons rapport ”Är det riskfritt att fuska? – en studie av polisan-
mälda ärenden från Försäkringskassan” med en genomgång av ett antal 
ärenden som polisanmälts och återredovisats år 2002. Till denna BRÅ-
rapport har fogats Monika Karlssons undersökning av polisanmälda per-
sonförsäkringsbedrägerier år 2002, och hennes intervjuundersökning med 
personal inom Försäkringskassan och försäkringsbolag.   
 Forskningsprojektet har letts av professor Per Ole Träskman och docent 
Helén Örnemark Hansen vid Lunds universitet. I styrgruppen för projektet 
har även ingått jur. dr Lars Emanuelsson Korsell, verksjurist på BRÅ, 
Anders Beskow, vice vd för Försäkringsförbundet, Thomas Falk, försäk-
ringsansvarig på Försäkringskassans Huvudkontor, Ann-Christin Lind, vd 
för Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Ulf Rönndahl, koncernsäkerhets-
chef på If skadeförsäkring, Stig Orustfjord, försäkringsdirektör på Försäk-
ringskassans Huvudkontor, Bengt-Olle Andersson, försäkringschef på För-
säkringskassan i Skåne, Jan Almqvist, enhetschef vid Försäkringsdivisionen 
på Försäkringskassans Huvudkontor, Fredrik Andersson, doktorand vid 
Lunds universitet och Anette Ohlsson, hovrättsassessor med tjänstgöring 
som lärare vid Lunds universitet. Styrgruppen svarar för rapportens slut-
satser och förslag. Monika Karlsson vid BRÅ har svarat för redigeringen av 
rapporten. Redaktörer för skriften är Lars Emanuelsson Korsell och Helén 
Örnemark Hansen. 
 
Stockholm i maj 2005 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Två system för personförsäkringar 
I rapporten har dels bedrägerier med den allmänna och privata personför-
säkringen undersökts, dels bedrägerier med samtliga av Försäkringskassans 
förmåner. 
 Personförsäkringar ersätter bland annat inkomstförlust och kostnader i 
samband med sjukdom eller personskada. I Sverige finns både det allmänna 
försäkringssystemet (Försäkringskassan), med exempelvis sjukpenning och 
förtidspension (numera sjukersättning) och privata personförsäkringar, som 
exempelvis olycksfallsförsäkringar och inslag av personförsäkring i vanliga 
hem- och trafikförsäkringar.  
 Genom att vi har två system underlättas försäkringsbedrägerier. Det be-
ror på bristande kommunikation mellan Försäkringskassan och försäkrings-
bolagen, bland annat till följd av att sekretessreglerna hindrar ett utbyte av 
information.  
 

80 personer och 8 miljoner 
Genom att undanhålla information om en redan befintlig skada eller åkom-
ma kan gärningspersonen teckna en privat försäkring och sedan anmäla 
gamla problem som nya. Försäkringskassan och försäkringsbolaget kan be-
tala ut en för hög ersättning till följd av ett förfalskat arbetsgivarintyg. För 
att förlänga en sjukskrivning kan gärningspersonen förfalska läkarintyg. 
Detta är några exempel på vanliga bedrägerier med personförsäkringar. 
 Drygt 80 polisanmälda personer misstänkta för bedrägeri med person-
försäkringar mot Försäkringskassan och privata försäkringsbolag under år 
2002 har olagligen kommit över cirka 8 miljoner kronor. Ett enda bedrä-
geri med personförsäkringar, som aldrig upptäcks utan får fortgå, kan 
handla om flera miljoner eftersom försäkringsersättningen ofta sträcker sig 
över många år. 
 Beloppen illustrerar att bedrägerier med personförsäkringar och förmå-
ner orsakar stora ekonomiska skador. Dessa bedrägerier medför sociala av-
gifter, som ytterst drabbar alla skattebetalare, och högre försäkringspremier, 
som belastar alla försäkringstagare. Bedrägerierna leder till bristande legiti-
mitet för försäkringssystemen och är ytterst ett hot mot välfärdssamhället. 
 

Riktiga brott, inte bara ”bidragsfusk” 
De personer som i rapportens undersökningar polisanmäldes för bedrägeri 
med personförsäkringar och förmåner kontrollerades mot lagföringsregist-
ret. Det visade sig att inte mindre än 78 procent av dem som hade begått 
bedrägerier med personförsäkringar var tidigare straffade. En stor andel av 
dessa personer hade dessutom begått många brott. Detta kan visserligen 
vara ett utslag av selektion, det vill säga att Försäkringskassans och försäk-
ringsbolagens kontroll är inriktad mot personer med en sådan profil att 
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andelen tidigare straffade råkat bli särskilt hög, (i en normalbefolkning lag-
förs 40 procent av männen och 10 procent av kvinnorna någon gång i 
livet).  
 Ytterligare en förklaring till den höga andelen tidigare straffade är att 
bedrägerier med personförsäkringar inte kan isoleras från annan brotts-
lighet. Undersökningen visar att sådana bedrägerier inte enbart kan redu-
ceras till ett närmast oskyldigt ”bidragsfusk”, som lätt kan uppstå av 
oaktsamhet. Vissa av bedrägerierna är mycket utstuderade och består av 
arrangerade trafikolyckor, där ett stort antal personer har olika roller i 
iscensättningen, som skadelidande, medpassagerare, skadevållande, vittnen 
etc. I en sådan härva i södra Sverige var inte mindre än 70 personer inblan-
dade i 33 arrangerade trafikolyckor. Vid en jämförelse med brottsbelast-
ningen hos dem som fuskat med Försäkringskassans samtliga förmåner där 
50 procent av de misstänkta gärningspersonerna tidigare hade lagförts, är 
det tydligt att en hög tidigare brottsbelastning är särskilt utmärkande för 
dem som begår bedrägerier med personförsäkringar.  
 I intervjuer med personal på Försäkringskassan och försäkringsbolag 
framkommer att flera typer av försäkringar, som sjukpenning och förtids-
pension, kombineras med svart arbete. På det sättet lurar gärningspersoner-
na både försäkrings- och skattesystemet. Försäkringsbedrägerier används 
också för att finansiera narkotikainköp. Genom att teckna försäkringar och 
betala premien med kriminella pengar tvättas dessa när sedan försäkrings-
ersättning utfaller genom ett bedrägeri.  
 

Kontrollen är selektiv hos Försäkringskassan 
Vilka typer av försäkringar som kontrollen riktar sig mot, hur kontrollerna 
går till och hur många kontroller som utförs, avgör vilka brott som kom-
mer att upptäckas av Försäkringskassan respektive försäkringsbolagen.  
 Inte mindre än 70 procent av Försäkringskassans polisanmälda miss-
tänkta personförsäkringsbedrägerier avser sjukpenning, och bland samtliga 
förmåner gäller den största gruppen tillfällig föräldrapenning (formellt inte 
personförsäkring). Vid intervjuer med personal på Försäkringskassans läns- 
och lokalkontor framkommer att de riktar färre kontroller mot exempelvis 
förtidspension, eftersom det är svårare att bevisa bedrägerier med denna 
förmån än med sjukpenningen. Även om misstänkta bedrägerier med för-
tidspension upptäcks av Försäkringskassan anmäls inte samtliga fall till 
polisen eftersom handläggarna inte tror att de kommer att leda till åtal. Det 
tar tid och kraft att ta fram underlag och skriva en anmälan, därför blir det 
gärna så att handläggarna koncentrerar sig på de fall som har tydligast 
bevisning. 
 

Selektiv kontroll även hos försäkringsbolagen  
Under år 2002 polisanmälde försäkringsbolagen enbart 15 misstänkta fall 
av bedrägerier med personförsäkring jämfört med Försäkringskassans 93 
misstänkta fall. Vid intervjuer förklaras det med att försäkringsbolagen 
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först på senare tid har fått upp ögonen för att bedrägerier även riktas mot 
personförsäkringar och att det tar tid att bygga upp kontrollsystemen. 
 Även om försäkringsbolagens skadereglerare upptäcker flera misstänkta 
fall är det få som sedan anmäls till polisen. Flera förklaringar ligger bakom 
denna selektion. Många utredare har en bakgrund som poliser och de vär-
derar bevisningen och anmäler enbart ”säkra” fall. Försäkringsbolagen ver-
kar dessutom på en marknad och polisanmälningar riskerar att slå tillbaka 
genom negativ publicitet i medierna. Försäkringsbolagen har också goda 
möjligheter att på civilrättsliga grunder avslå en begäran om utbetalning. 
Därför kan utredare välja minsta motståndets princip och luta sig mot 
civilrätten i stället för att anmäla en brottsmisstanke. 
 

Brotten som aldrig upptäcks 
Kombinationen felaktig försäkringsersättning och svart arbete är svår att 
upptäcka med de kontrollmetoder som finns i dag. Tidspress och vetskapen 
om bevisproblem innebär att Försäkringskassan inte bearbetar alla de tips 
som kommer in från allmänheten. Ändå är tips en viktig ingång för Försäk-
ringskassan att inleda en utredning till skillnad mot försäkringsbolagen som 
inte får lika många tips. Intervjuer med personal på Försäkringskassan och 
försäkringsbolagen har också visat att: 
 

• Bedrägerier med assistansersättning och handikappersättningar upp-
täcks sällan till följd av bristande kontroll, komplicerade utredningar 
och ett känsligt område. 

 
• Försäkringsbolagen lägger ned små kontrollresurser på ärenden som 

rör förhållandevis små belopp. 
 

Ett jämställt brott 
Den genomsnittlige gärningspersonen vid personförsäkringsbedrägeri har 
låg inkomst och är en medelålders man. Kvinnor utgör cirka 30 procent av 
gärningspersonerna, vilket ska jämföras med andra liknande brott där an-
delen enbart är 20 procent. Vid bedrägerier med samtliga av Försäkrings-
kassans förmåner utgör dock kvinnor något mer än hälften av gärningsper-
sonerna. Kvinnor använder sig oftare av förfalskade handlingar än män, 
medan män i högre grad uppger felaktig inkomst eller sysselsättningsgrad. 
 Brottet är jämställt på så sätt att män och kvinnor behandlas lika av po-
lis och åklagare i deras hantering av de polisanmälda ärendena. Lika många 
män som kvinnor (relativt sett) får sina ärenden nedlagda och lika många 
blir åtalade.  
 Bland de gärningspersoner som både har medgett de faktiska omständig-
heterna och erkänt brottsligt uppsåt vid personförsäkringsbedrägeri är be-
hov av pengar det vanligaste motivet till bedrägeriet. De som har medgett 
de faktiska omständigheterna men förnekat brott har hänvisat till dålig häl-
sa och att de därför inte kunnat hålla reda på pappren från Försäkrings-
kassan eller förmått att sätta sig in i reglerna. 
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En fjärdedel döms 
Av de polisanmälda bedrägerierna skriver polisen mer eller mindre direkt av 
hälften av anmälningarna. I nästa skede skriver åklagarna av hälften av 
ärendena. I slutändan leder drygt en fjärdedel av anmälningarna till fällande 
dom eller utfärdat och godkänt strafföreläggande. 
 En vanlig förklaring till att många anmälningar skrivs av och aldrig 
leder till åtal är att polis och åklagare anser att kvaliteten på anmälningarna 
är bristfällig. En undersökning har därför gjorts av Försäkringskassans 
anmälningar. Det visade sig att kvaliteten på dessa inte tycktes vara avgör-
ande för polisens och åklagarnas benägenhet att genomföra förundersök-
ning och väcka åtal. En viktig faktor för att få en hög åtalsandel är i stället 
att polis och åklagare har ett nära samarbete med Försäkringskassans hand-
läggare. 
 Den vanligaste avskrivningsgrunden är att brott inte kan styrkas. Ut-
redare hos Försäkringskassan och försäkringsbolag anser att det i själva 
verket är andra faktorer som ligger bakom, som resursbrist och bortpriori-
teringar hos polis och åklagare. 
 Trots att många bedrägerier eller försök till sådana avser höga belopp 
och dessutom sker med hjälp av förfalskade handlingar, är det få fall som 
åklagarna rubricerar som grova i sina åtal (14 av 279 brottsrubriceringar 
har rubricerats som grova eller försök till grova bedrägerier). En förklaring 
som förs fram av de anställda på Försäkringskassan och försäkringsbolagen 
är att polis och åklagare har attityden att bedrägerier med försäkringar inte 
utgör särskilt allvarliga brott.  
 

11 september, Estonia och Tsunamin 
Stora tragedier utnyttjas i brottsliga syften. När ett känslomässigt undan-
tagstillstånd inträffar och hela nationer mobiliseras i katastrofernas spår ut-
nyttjar gärningspersoner situationen genom bedrägerier med personförsäk-
ringar, exempelvis genom påhittade dödsfall som leder till att stora belopp 
från livförsäkringar utfaller. Detta inträffade i samband med förlisningen av 
Estonia och misstänkta fall finns i dag efter Tsunamins härjningar.  
 Efter terrorattacken den 11 september år 2001 har både den allmänna 
och den privata försäkringen i USA, liksom de stödfonder som bildades för 
katastrofens offer, haft stora problem med bedrägerier. Till följd av svårig-
heten att identifiera personer i rasmassorna påstås ett antal personer ha för-
svunnit.   
 

Blir det värre? 
Svart arbete kombineras med sjukskrivning eller förtidspension. Olyckor 
och sjukdomar överdrivs. Läkarintyg förfalskas. Olyckor arrangeras. Mäns-
klighetens stora katastrofer utnyttjas. Hur kommer det att fortsätta? 
 I USA sker nu arrangerade trafikolyckor där oskyldiga trafikanter ovet-
ande får roller i en ”stage-accident”, och i värsta fall får sätta livet till. 
Skälet är att bedrägerierna ska bli mer verklighetstrogna. En ny form av 
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arrangerade dödsfall gäller försäkringstagare som har ”förolyckats” vid 
besök i länder där en dödsattest kan köpas för pengar. Utvecklingen tycks 
gå mot att vissa bedrägerier blir mer avancerade och svåra att upptäcka. 
 

Samarbete förebygger bedrägerier 
I arbetet med att ta fram denna rapport har de privata försäkringsbolagen 
genom Försäkringsförbundet samarbetat med Försäkringskassan. För att 
motåtgärder mot bedrägerier ska bygga på kunskap om brotten har sam-
arbete även skett med forskare från Lunds universitet och BRÅ. Resultatet 
av arbetet är att bedrägerier kan förebyggas 

• om den privata och den allmänna försäkringen får större lagliga 
möjligheter att utbyta information om misstänkta fall  

• om samarbetet utvecklas mellan den privata och den allmänna för-
säkringen i enskilda utredningar 

• om samarbetet utvecklas mellan den privata och den allmänna för-
säkringen i metodfrågor, som till exempel riskbedömningar och kon-
trollmetoder 

• om båda försäkringssystemen får större lagliga möjligheter att utbyta 
information om misstänkta fall med andra myndigheter, som till 
exempel Skatteverket. 

 
På senare år har försäkringsbolagen upprättat ett samarbete genom Skade-
anmälningsregister (GSR) AB, där samtliga skadeanmälningar från de bolag 
som ingår i samarbetet registreras. Detta register kan utvecklas vidare, till 
exempel genom att i vissa situationer lämna ut uppgifter till Försäkrings-
kassan. Möjligheten att använda registret vid teckningstillfället av nya för-
säkringar kan också undersökas. 
 

En effektivare brottsbekämpning 
Polis och åklagare måste i högre grad prioritera bedrägerier mot försäkring-
ar och förmåner. Utbildningen bör öka på detta brottsområde. Mycket talar 
för att utredningarna bör anförtros polis och åklagare som är specialister på 
området. 
 Genom återkommande möten och seminarier kan polis och åklagare 
träffa handläggare, skadereglerare och utredare för att utbyta erfarenheter 
och förbättra kontakterna. 
 Brottsbekämpningen kan underlättas av att handläggare vid försäk-
ringsbolag och Försäkringskassan dokumenterar vilken information som 
lämnats till försäkringstagarna. Om handläggare upplyser försäkringstagar-
na om gällande regler vid sina kundkontakter kan informationen också ha 
en förebyggande effekt genom att inskärpa betydelsen av att lämna kor-
rekta uppgifter etc. 
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En kombination av mjuka och hårda nypor 
Alla bedrägerier med personförsäkringar handlar inte om avancerade stage-
accidents. Vissa bedrägerier sker som en följd av okunnighet och slarv. Det 
är därför en stor spännvidd mellan olika gärningspersoner och deras motiv 
och metoder. Följaktligen måste en rad förebyggande metoder sättas in för 
att träffa rätt gärningspersoner, motiv och metoder. Bedrägerier kan därför 
förebyggas genom att använda en kombination av mjuka nypor, som ser-
vice och information, och hårda nypor, som kontroll och sanktioner. Andra 
metoder är att ändra allmänhetens attityder till bedrägerier med försäk-
ringar och förmåner. De är varken ”offerlösa” brott eller brott som ”inte 
drabbar någon fattig”.   
 Kontrollen bör bygga på riskbedömningar och urval, som sedan utveck-
las genom slumpmässiga kontroller av alla typer av personförsäkringar. De 
förebyggande åtgärderna måste bygga på kunskap om brottslighetens or-
saker, gärningspersonernas motiv och vilka insatser som har effekt. Därför 
är fortsatt forskning angeläget. 
 

Regering och riksdag kan också bidra 
Regering och riksdag kan skapa bättre förutsättningar för att förebygga 
brott mot personförsäkringar och förmåner. Sekretesslagstiftningen försvå-
rar överföring av information från Försäkringskassan till de privata för-
säkringsbolagen. 
 Det är också svårt att styrka uppsåt vid bedrägeri. Gråzonerna är breda 
och möjligheterna är stora att hänvisa till bristande information och miss-
förstånd. I dag finns inte något straffansvar för bedrägeri som begås av  
vårdslöshet. Inte heller finns administrativa sanktioner för lämnande av 
oriktiga uppgifter utan uppsåt, av den typen som Skatteverket har i form av 
skattetillägg. Slutligen består den allmänna försäkringen av många olika 
typer av försäkringar och förmåner, var och en med sin särskilda reglering. 
Detta försvårar bland annat kontrollen. Bedrägerier kan förebyggas: 
 

• Om sekretessreglerna utreds i syfte att öka informationsutbytet 
mellan Försäkringskassan och försäkringsbolagen. 

 
• Om sanktionsformerna utreds med inriktning på ansvar för vårdslös-

het eller grov vårdslöshet och administrativa sanktioner. 
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Inledning 
På senare år har problemen med bedrägeri, fusk och missbruk mot försäk-
ringssystemen uppmärksammats mer och mer (Karlsson, 2005; Korsell, 
2005). Det gäller bedrägerier både mot Försäkringskassan och de privata 
försäkringsbolagen. Försäkringsbedrägerier leder till stora skador för för-
säkringsgivarna och ytterst för oss medborgare, i egenskap av skattebetalare 
och premiebetalande försäkringstagare. Detta gäller särskilt personförsäk-
ringar (försäkringar och förmåner som utges till följd av skador och sjuk-
domar), där ersättning till följd av exempelvis påhittade skador kan utgå 
under många år. En utmanande kombination är felaktig försäkringsersätt-
ning samtidigt som den försäkrade arbetar svart.  
 När dessa system missbrukas genom fusk och bedrägeri kostar detta inte 
bara mycket pengar, utan legitimiteten hos systemen skadas också allvar-
ligt. Korsell och Nilsson (2003) pekar på ett flertal skadliga konsekvenser 
av fusk. Som exempel kan nämnas att fusk leder till att marknadsmekan-
ismerna skadas, att en rättvis fördelningspolitik sätts ur spel och ett minskat 
förtroende för lagstiftning, välfärdssamhället och det politiska systemet i 
stort.  
 Många drar sig för att diskutera bedrägeri mot försäkringssystemen, 
bland annat för att frågan uppfattas som känslig. Detta hänger troligen 
samman med att det för socialförsäkringens del ofta kan handla om att 
peka ut dem som tillhör de svagaste grupperna i samhället (Andersson, 
2004). Fusk förekommer emellertid på olika nivåer i samhället och inte 
minst för legitimiten i systemen är det viktigt att även uppmärksamma detta 
fusk. På senare år har också kontrollfrågor och arbetet med att ta fram en 
bättre anpassad lagstiftning lyfts fram (Skr. 2002/03:137).  
 För en effektiv  kontrollverksamhet behövs emellertid kunskap om pro-
blemens struktur. Genom att sådan kunskap uppnås kan förebyggande åt-
gärder förankras praktiskt och få verklig genomslagskraft (Korsell och 
Nilsson, 2003). Ambitionen med denna rapport är därför att beskriva 
fusket med försäkringarna. Försäkringarna är avsedda att ge medborgarna 
ett skydd och skapa ekonomisk trygghet vid olika situationer i livet. De 
förmåner som utges av Försäkringskassan, och de privata försäkringar som 
tecknas hos försäkringsbolag kompletterar varandra och syftar till att till-
sammans ge ett fullgott skydd. Det övergripande syftet är därför att slå vakt 
om dessa för medborgarna och samhället centrala försäkringssystem. 
 

Syfte och frågeställningar 
Bedrägerier med försäkringar och förmåner har aldrig varit föremål för nå-
gon djupare undersökning i Sverige. Projektets syfte är därför att fördjupa 
kunskaperna avseende nationella förhållanden och även beröra de internat-
ionella förhållandena. Vad avser våra nationella förhållanden har syftet 
varit att utföra en oberoende granskning av polisanmälda försäkringsbe-
drägerier ur ett selektionsperspektiv. Detta innebär att undersökningen in-
kluderar en analys av vilka egenskaper hos till exempel lagstiftningen, de 



 

 13 

berörda organisationerna och ärendena själva, som resulterar i att vissa 
brott och gärningspersoner upptäcks och döms, medan andra förblir oupp-
täckta.  
 Forskningsprojektet har även haft som syfte att öka kunskapen om 
beröringspunkter mellan det allmänna och det privata försäkringsområdet. 
Det har antagits att en bristande samordning mellan dessa två försäkrings-
områden skulle kunna underlätta utförandet av försäkringsbedrägerier i 
Sverige. Projektets mål är därför att med hjälp av den fördjupade kunska-
pen kring försäkringsbedrägerier identifiera dagens problem inom allmän 
och privat försäkring och föreslå åtgärder för att komma till rätta med 
dessa problem. Detta är en viktig målsättning i syfte att öka förtroendet för 
allmän och privat försäkring och minimera oriktiga utbetalningar av för-
säkringsersättning.  De frågeställningar som forskningsprojektet belyser är: 
 

• Vad karaktäriserar brotten? 
• Vad karaktäriserar gärningspersonerna? 
• Hur hanteras brotten och gärningspersonerna i kontroll- och rätts-

kedjan?  
• Hur ser beröringspunkterna mellan allmän och privat försäkring ut? 
• Vilka erfarenheter finns internationellt? 
• Vilka brottsförebyggande åtgärder kan vidtas mot bakgrund av resul-

taten? 
 
Med allmän försäkring förstås socialförsäkringssystemet och då speciellt de 
förmåner som handläggs av Försäkringskassan. Med privat försäkring avses 
personförsäkringar, som kan tecknas hos försäkringsbolag; det vill säga liv-, 
sjuk- och olycksfallsförsäkringar, men även moment i andra försäkringar, 
exempelvis personskadeskyddet i trafikförsäkringen och överfallsskyddet i 
hemförsäkringen. 
 

Material  
I rapporten samlas erfarenheter och kunskap från tre forskares undersök-
ningar. Delar av dessa har sammanfogats och beskriver olika aspekter av 
forskningsområdet försäkringsbedrägerier.  
 Fredrik Andersson (2004) har utfört en fallstudie med syftet att ge en 
bild av hur tillvägagångssätten vid fusk med allmän och privat personför-
säkring kan se ut. En viktig aspekt är att identifiera beröringspunkter mel-
lan allmän och privat försäkring. Han har även utfört enkätundersökningar 
för att ta tillvara den kunskap om personförsäkringärenden som finns hos 
de personer på Försäkringskassan och försäkringsbolagen som dagligen ar-
betar med dem.  
 Monika Karlsson har undersökt polisanmälda personförsäkringsbe-
drägerier år 2002, från både allmän och privat försäkring. Syftet med un-
dersökningen är att genom en kvantitativ framställning beskriva vad som 
kännetecknar de polisanmälda brotten och gärningspersonerna, samt från 
ett selektionsperspektiv belysa hur de har hanterats i rättsprocessen, från 
upptäckt till dom. Resultaten från undersökningen baseras på en total-
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undersökning för år 2002, vilket innebär att resultaten inte kan generali-
seras till andra år. Det föreligger även statistiska svagheter vid analysen av 
anmälningarna om brott mot försäkringsbolag, vilka är så få (15 stycken) 
att urvalet inte är tillräckligt stort för kunna utesluta att resultaten är 
slumpmässiga. I denna rapport är det således mycket svårt att uttala sig 
med statistisk tillförlitlighet om de bedrägerier som har riktats mot försäk-
ringsbolagen.  
 Till undersökningen av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier har 
även kopplats en intervjuundersökning med personal från Försäkrings-
kassan och försäkringsbolag där kunskapen om selektionen av personför-
säkringsbedrägerier har kunnat fördjupas ytterligare.  
 Slutligen har Anette Ohlsson analyserat Försäkringskassans återredo-
visade ärenden för alla förmånsslag under år 2002. Med återredovisade 
ärenden menas sådana där Försäkringskassan under år 2002 fått ett beslut 
från polis eller åklagare om att förundersökning inte inletts alternativt lagts 
ned, eller att ärendet under samma år lett till domstolsprövning där åtalet 
har bifallits eller ogillats. De ärenden som har återredovisats år 2002 har 
polisanmälts från år 1998 och framåt, och det är endast ett urval av de 
polisanmälda ärendena från dessa år som återredovisas. De resultat som 
presenteras från denna undersökning får därför inte tolkas som ett repre-
sentativt urval av polisanmälningar under ett specifikt år. Syftet med analy-
sen har varit att belysa möjliga orsaker till varför endast ett fåtal av Försäk-
ringskassans polisanmälda ärenden leder till åtal och domstolsprövning. 
Frågor som har varit av särskilt intresse är 1) om de polisanmälda ärendena 
borde har resulterat i åtal eller, 2) om Försäkringskassans polisanmälningar 
jämte underlag haft sådana brister att detta kan ha bidragit till att ärendet 
inte lett till någon domstolsprövning. I undersökningen har det, förutom i 
ett fåtal ärenden, saknats tillgång till polisens förundersökningsprotokoll, 
vilket har begränsat möjligheten att kunna utföra en djupare analys. Under-
sökningen har ändå genomförts med det material som funnits tillgängligt, 
och som har kunnat ge de indikationer som har behövts för att diskutera 
frågeställningarna.1      
 

Selektion och mörkertal  
Från det att ett brott begås till dess att en gärningsman lagförs sker en 
selektion vid flera tillfällen i rättsprocessen. Det sker en selektion i vilka 
handlingar som definieras som brott, i vilka handlingar som upptäcks och 
utreds, i vilka gärningspersoner som åtalas, och i hur stränga påföljder de 
får (Korsell, 2003:6ff).  
 Selektionen styrs av flera olika faktorer. På samhälls- och övergripande 
politisk nivå definieras vilken sorts brottslighet som ska prioriteras. Den 
icke-prioriterade brottsligheten får bristande resurser till upptäckt och 
utredning samt bedöms som mindre allvarlig. På organisationsnivå 
påverkas selektionen av att berörda organisationer kan ha olika mål, 
strukturer och resurser. För traditionella våldsbrott har polismyndigheterna 

                                                 
1
 För närmare information om undersökningarna, se bilaga 1. 
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en ledande roll, men när det handlar om försäkringsbedrägerier betyder 
försäkringsbolagens och Försäkringskassans utredningsarbete oftast lika 
mycket eller mer än polisens insatser. Utseendet hos varje ärende styr också 
selektionen, till exempel genom olika upptäckts- och bevisningssvårigheter 
(Korsell, 2003:6ff). 
 Den officiella kriminalstatistiken visar att anmälda försäkringsbedrägeri-
er är förhållandevis få, både jämfört med andra förmögenhetsbrott och med 
övriga bedrägerier. Enligt statistiken utgör försäkringsbedrägerier (vilket 
även inkluderar sakförsäkringsbedrägerier) cirka två procent av samtliga 
polisanmälda bedrägerier (BRÅ-rapport 2004:3). Det tycks dock finnas skäl 
att ifrågasätta tillförlitligheten i de uppgifter som lämnas till grund för den 
officiella kriminalstatistiken. I detta projekt gjordes en undersökning som 
visade att den officiella statistiken över polisanmälda personförsäkrings-
bedrägerier till följd av detta är missvisande, och att åtminstone personför-
säkringsbedrägerierna mot Försäkringskassan är ungefär tio gånger fler än 
vad den officiella statistiken visar.2 Detta beror på att polisen räknar antal 
brott på ett annat sätt än vad som står i den guide om kodning av brott som 
BRÅ tillhandahåller i syfte att statistiken ska bli korrekt.  
 Inte heller en tillförlitlig officiell statistik över den anmälda brottslig-
heten skulle återspegla den faktiska brottsligheten, utan det finns ett mörk-
ertal, vilket består av alla brott som aldrig upptäcks och de som aldrig 
anmäls. Det finns indikationer som tyder på att mörkertalet för kategorin 
bedrägerier förmodligen är mycket stort, även om det inte finns någon sä-
ker information om den faktiska brottslighetens omfattning (BRÅ-rapport 
2004:3).  
 
Rapportens disposition 
Rapporten inleds med en kortfattad beskrivning av regleringen kring för-
säkringsbedrägerier, för både det allmänna och det privata försäkrings-
området. Därefter görs en beskrivning av vad som kännetecknar brotten 
och gärningspersonerna, med en särskild betoning på de selektionsmekanis-
mer som har kunnat identifieras. I det efterföljande kapitlet står kontroll- 
och rättskedjan i fokus. En beskrivning av hur polis och åklagare hanterar 
bedrägeriärenden kompletteras med en djupanalys av kvaliteteten på an-
mälningarna i den allmänna försäkringen. Nästa kapitel fokuserar på berö-
ringspunkter mellan allmän och privat försäkring rörande bedrägeribrotten. 
En kort kartläggning av internationella erfarenheter följs sedan i slutet av 
rapporten av förslag på brottsförebyggande åtgärder.  

                                                 
2
 Undersökningen av tillförlitligheten hos den officiella statistiken beskrivs närmare i bilaga 2. 
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Regleringen 
I detta kapitel redovisas översiktligt främst de regler som gäller för person-
försäkringar inom det allmänna och det privata försäkringsområdet. Vidare 
beskrivs även den straffrättsliga regleringen i korthet. Beskrivningen av so-
cialförsäkringen avser enbart den av Försäkringskassan administrerade soci-
alförsäkringen. 
 

Lagstiftningen inom allmän försäkring 
ALLMÄNT OM SOCIALFÖRSÄKRINGEN 

Socialförsäkringens administration – Försäkringskassan – svarar för huvud-
delen av samhällets ekonomiska trygghetssystem. År 2004 var socialförsäk-
ringens utgifter sammanlagt 426 miljarder kronor. Det motsvarar en sjätte-
del av bruttonationalprodukten (BNP) och omkring hälften av utgifterna 
under det av riksdagen fastställda utgiftstaket. Av 100 kronor som används 
för privat konsumtion kommer omkring 25 kronor från socialförsäkringen.  
 I den allmänna socialförsäkringen ingår 47 olika försäkrings- och bi-
dragssystem som syftar till att ge ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, arbets-
skada eller ålderdom samt för familjer med barn och för personer med 
funktionshinder. I personförsäkringarna ingår framför allt ersättning vid 
sjukdom – sjuklön, sjukpenning och rehabiliteringspenning. Ersättning ut-
går även vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga – sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning (tidigare kallades denna ersättning förtidspension) och vid arbetsskada 
– arbetsskadeförsäkringen. 
 
VILKA OMFATTAS AV SOCIALFÖRSÄKRINGSSYSTEMET? 

Socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, innehåller bestämmelser om vem 
som omfattas av socialförsäkringen och bidragssystemen i Sverige, och den 
berör de förmåner som uppräknas i lagen. Utformningen av reglerna har 
anpassats till bland annat det regelsystem för sociala förmåner som finns 
inom EU. Socialförsäkringen delas in i en bosättningsbaserad försäkring, 
vilken framför allt avser garantibelopp och bidrag, respektive en arbets-
baserad försäkring, vilken i regel avser inkomstbortfall på grund av arbete. 
För att omfattas av försäkringarna räcker det inte enbart att man uppfyller 
respektive försäkrings villkor, det vill säga att man anses bosatt i Sverige 
respektive att man arbetar i Sverige. Man ska även uppfylla villkoren för 
den förmån som söks. 
 Försäkringarna gäller på lika villkor för alla dem som omfattas av dem. 
Det krävs inte längre att man är inskriven hos Försäkringskassan eller är 
svensk medborgare för att omfattas av försäkringen. Reglerna är utformade 
med tanke på principen om fri rörlighet för arbetskraft inom EU och för en 
anpassning till olika EG-förordningar (EEG) avseende social trygghet och 
sociala förmåner, framför allt EG-förordning 1408/71. Denna förordning 
gäller före svensk lagstiftning och medför att en person som arbetar i Sveri-



 

 17 

ge med stöd av denna förordning, har rätt till såväl arbetsbaserade för-
måner som bosättningsbaserade förmåner. 
 
FRÄMST TRE LAGAR REGLERAR SOCIALFÖRSÄKRINGEN  

De olika socialförsäkringsförmånerna regleras i en särskild lag, framför allt 
lagen om allmän försäkring (AFL). Den är bland annat aktuell för rätten till 
ersättning vid sjukdom. Ersättning vid arbetsskada regleras däremot i lagen 
om arbetsskadeförsäkring (LAF) och handikappersättning regleras i lagen 
om handikappersättning (HVL). 
 Inom varje förmån regleras vilka förutsättningar eller kriterier som mås-
te vara uppfyllda för att ersättning ska kunna utbetalas, förutom att man 
uppfyller villkoren enligt Socialförsäkringslagen eller EG-förordningarna. I 
lagen om allmän försäkring regleras rätten till sjukpenning, sjuk- och akti-
vitetsersättning och rehabiliteringsersättning. 
 Ersättning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades arbetsför-
måga med minst 25 procent. Därutöver kan ersättning utges då arbets-
förmågan är nedsatt med 50, 75 eller 100 procent. Det krävs vidare att ned-
sättningen har en medicinsk grund. Detta markeras genom att i lagtexten 
för rätten till sjukpenning anges att man vid bedömningen om sjukdom 
föreligger ska bortse ifrån arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och 
liknande förhållanden. Man vill med detta förhindra att sjukförsäkringen 
ska fungera som en allmän försäkring för dem som på olika sätt har svårt 
att göra sig gällande på arbetsmarknaden.  
 
LAGEN OM ALLMÄN FÖRSÄKRING 

Vid ersättning för inkomstförlust är ersättningen från allmän försäkring 
som utbetalas i form av sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitets- 
och sjukersättning primära i förhållande till annan ersättning. Detta gäller 
naturligtvis också sjuklön från arbetsgivare i förekommande fall. Vid en 
sjukdomsperiod utgår ersättning i form av sjuklön under de två första 
veckorna och därefter ges ersättning från den allmänna sjukförsäkringen 
med 80 procent av lönen – den sjukpenninggrundande inkomsten. 
 Sjuk- och aktivitetsersättning kan den få som på grund av sjukdom har 
en nedsatt arbetsförmåga för minst ett år framåt i tiden. Antingen ansöker 
en person själv om ersättningen eller så byter Försäkringskassan ut sjuk-
penningen mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det finns två former 
av sjuk- och aktivitetsersättning. Den inkomstrelaterade ersättningen bygger 
på personens inkomst. Garantiersättningen ges till den som inte har haft 
någon inkomst eller haft låga inkomster. Garatiersättningen är beroende av 
personens försäkringstid i Sverige.  
 
LAGEN OM ARBETSSKADEFÖRSÄKRING 

Ersättningen vid arbetsskada är densamma som personen skulle ha erhållit 
vid annan sjukdom. Ersättningen utgår alltså i form av sjuklön, sjukpenning 
och i förekommande fall även rehabiliteringsersättning. Skulle en person 
inte vara berättigad till sjukpenning eller inte alls omfattas av sjukförsäk-
ringen enligt AFL, kan ersättning vid arbetsskada utgå från arbetsskadeför-
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säkringen om personen omfattas av denna försäkring, dock med vissa un-
dantag. Om förmågan att skaffa inkomst genom arbete blivit varaktigt ned-
satt eller nedsättningen kan antas bestå under minst ett år, kan den för-
säkrade erhålla livränta från arbetsskadeförsäkringen. Det krävs att för-
mågan är nedsatt med minst en femtedel och att den årliga inkomstför-
lusten uppgår till minst en fjärdedel av basbeloppet. Livräntan täcker hela 
den inkomstförlust den försäkrade drabbas av upp till 7,5 basbelopp. Ob-
servera att det är inkomstförlusten som är begränsad till 7,5 basbelopp och 
inte den totala inkomsten. Den försäkrade ska i princip inte lida någon 
skada enligt skadeståndsrättsliga principer.  
 
LAGEN OM HANDIKAPPERSÄTTNING 

Om personen blir så allvarligt skadad att mer tidskrävande hjälp behövs för 
den dagliga livsföringen av annan person, eller på grund av funktions-
hindret har fått betydande merkostnader, kan handikappersättning beviljas. 
Detta är även aktuellt om personen behöver fortlöpande hjälp av annan för 
att kunna förvärvsarbeta, eller i annat fall har betydande merutgifter.  
 
SAMORDNING AV  ERSÄTTNINGAR 

Reglerna för ersättningarna är utformade så att de ska träda in och avlösa 
varandra under en sjukdomsperiod. De är också utformade så att ersätt-
ningarna utgår från olika förmånsslag, vilket gör att man kan fördela kost-
naderna för ersättningarna på ett adekvat sätt. Då socialförsäkringen inne-
håller en rad olika ersättningsförmåner krävs även särskilda regler om sam-
ordning av olika ersättningar. Dessa återfinns i 17 kap. AFL. Har en person 
beviljats retroaktiv ersättning för en tid under vilken denne redan uppbar 
ersättning enligt lagen om allmän försäkring, ska den tidigare ersättningen 
avräknas innan den senare utbetalas. Har personen haft socialbidrag under 
den tid för vilken denne senare beviljas ersättning, ska ett belopp motsva-
rande socialbidraget betalas från Försäkringskassan till socialnämnden. En 
avräkning på den försäkrades ersättning sker alltså även i detta fall. 
 Vad berör inkomstförlust från sjukförsäkringen måste Finansinspektion-
ens allmänna råd beaktas. Gränsen för maximal ersättning om 90 procent 
av lönen gäller för den sammanlagda ersättning för inkomstförlust som ut-
betalas till den försäkrade. Det betyder att såväl ersättning från allmän som 
privat försäkring ska beaktas inom denna gräns.   
 
DEN FÖRSÄKRADE ÄR SKYLDIG ATT LÄMNA RIKTIGA UPPGIFTER  

Den försäkrade är skyldig att anmäla förhållanden som påverkar rätten till 
olika socialförsäkringsförmåner. Som allmän regel gäller att om en person 
lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller 
anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att ersättning utbetalats 
felaktigt från socialförsäkringen, ska återbetalning ske av vad som utbeta-
lats för mycket. Dock krävs att personen skäligen borde ha insett att er-
sättning utbetalats felaktigt för att Försäkringskassan ska kunna återkräva 
beloppet. Om det finns särskilda skäl kan dock Försäkringskassan helt eller 
delvis efterge kravet. Detta kan till exempel inträffa i de fall där personen 
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inte äger några tillgångar. Möjligheten till eftergift ser olika ut, men inom 
exempelvis vissa förmåns- och bidragssystem har möjligheten till eftergift 
begränsats.  
 
Lagstiftningen inom privat försäkring 
ALLMÄNT OM DEN PRIVATA FÖRSÄKRINGEN 

Försäkringsbolagens sammanlagda premieinkomst under år 2004 uppgick 
till omkring 150 miljarder kronor. Av detta hänfördes cirka 50 miljarder 
kronor till skadeförsäkring och cirka 100 miljarder kronor till livförsäkring. 
Det finns en rad olika försäkringsslag inom området personförsäkringar – 
livförsäkring (som skatterättsligt kan vara pensionsförsäkring eller kapital-
försäkring), sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Det kan även finnas 
ett inbyggt skydd för personskador i andra försäkringar, till exempel trafik-
försäkringen och hemförsäkringens överfallsskydd. Personförsäkringen, lik-
som skadeförsäkringen, brukar delas in i individuell försäkring, kollektiv-
avtalsgrundad försäkring och gruppförsäkring. 
 
FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN 

Bestämmelser om personförsäkringen finns främst i lagen (1927:77) om för-
säkringsavtal (FAL). Till viss del är även konsumentförsäkringslagen 
(1980:38, KFL) av intresse. FAL innehåller en rad allmänna bestämmelser 
om försäkringsavtal. Lagens regler är i huvudsak dispositiva, det vill säga 
de är inte tvingande, utan kan avtalas bort. FAL inleds med ett antal ge-
mensamma bestämmelser för personförsäkringar, 1–33 §. Bestämmelserna 
som enbart rör personförsäkringar finns i den senare delen av lagen; liv-
försäkring regleras i 97–118 §, skade samt sjuk- och olycksfallsförsäkring i 
119–124 §.  
 FAL reglerar bland annat den skyldighet som försäkringstagaren har att 
lämna upplysningar till försäkringsbolaget när försäkring tecknas och kon-
sekvenserna av när oriktiga uppgifter lämnats. Sammantaget innebär regler-
na att försäkringsavtalet är ogiltigt om försäkringstagaren gjort sig skyldig 
till svek och att felaktiga uppgifter som lämnats i god tro inte påverkar 
försäkringsbolagets ansvar. I andra fall, när felaktiga uppgifter lämnats av 
försäkringstagaren, ska försäkringsbolagets ersättningsansvar anpassas till 
vad bolaget hade beslutat om i den situationen att uppgifterna hade varit 
kända för försäkringsbolaget (prorataregel). Det innebär att om bolaget 
hade beslutat att inte erbjuda försäkringstagaren försäkring, på grundval av 
kännedom om det rätta förhållandet, hade det varit fritt från ansvar. 
 FAL reglerar också följderna av att försäkringstagaren lämnar oriktiga 
uppgifter till försäkringsbolaget i samband med skaderegleringen. Har för-
säkringstagaren uppträtt svekfullt i dessa sammanhang utgår i princip inte 
någon ersättning. Om försäkringstagaren är vårdslös vid skaderegleringen 
och om detta leder till men för försäkringsbolaget, får bolaget begränsa den 
ersättning som annars skulle ha utgått; ytterst kan bolaget även i detta fall 
vara helt fritt från ansvar. 
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KONSUMENTFÖRSÄKRINGSLAGEN 

Konsumentförsäkringslagen, KFL, tar sikte på skadeförsäkringar och regle-
rar förhållandet mellan konsument och försäkringsbolag. Lagen omfattar 
också personförsäkring om sådan ingår i en paketförsäkring, exempelvis 
som ett moment i en hemförsäkring. I övrigt regleras personförsäkringar av 
FAL, vilket gör att exempelvis individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar 
faller inom FAL:s tillämpningsområde. Till skillnad från FAL, är KFL:s 
regler tvingande såvida annat inte anges. KFL tar sikte på vissa i lagen upp-
räknade försäkringsformer – hemförsäkring, villaförsäkring, fritidshusför-
säkring, reseförsäkring, trafikförsäkring eller annan motorfordonsförsäk-
ring och båtförsäkring. KFL tillämpas dock inte vid trafikförsäkring om 
annat följer av trafikskadelagen.  
 I KFL finns en skyldighet för försäkringsbolaget att tillhandahålla för-
säkring (kontraheringsplikt). Denna innebär att ett bolag får vägra en 
konsument att teckna en skadeförsäkring endast om bolaget har särskilda 
skäl därtill. En motsvarande plikt finns inte i FAL. I KFL finns också regler 
om information från försäkringsbolaget, och om bolagets möjligheter att 
sätta ned ersättningen om försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter 
till försäkringsbolaget när försäkringen tecknades eller i samband med 
skaderegleringen. 
 
NY FÖRSÄKRINGSAVTALSLAG 

Den 16 februari 2005 beslutade riksdagen om en ny försäkringsavtalslag, 
som träder i kraft den 1 januari 2006. Lagen ska tillämpas på konsument-
försäkringar, företagsförsäkringar och personförsäkringar. Den ska även 
reglera gruppförsäkring och kollektivavtalsgrundad försäkring. Som huvud-
regel ska lagen vara tvingande till förmån för försäkringstagaren och den 
försäkrade. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat försäkringsbo-
lagets informationsplikt, konsumenters rätt till skadeförsäkring och person-
försäkring, försäkringstagarens upplysningsplikt och skyldighet att lämna 
korrekta uppgifter i samband med skaderegleringen.  
 Om försäkringstagaren när denne tecknar en personförsäkring gör sig 
skyldig till svek eller om det rör sig om ett förfarande i strid med tro och 
heder är försäkringsavtalet ogiltigt. Vid annan överträdelse av upplysnings-
plikten vid personförsäkring ska en prorataregel enligt vad som redovisats 
ovan,  tillämpas, under förutsättning att det inte leder till ett oskäligt resul-
tat för försäkringstagaren eller dennes rättsinnehavare. Om det rör sig om 
en livförsäkring för dödsfall och om det gått mer än fem år från det att de 
oriktiga uppgifterna lämnats, får uppgifterna åberopas av försäkringsbo-
laget endast om försäkringstagaren eller den försäkrade förfarit svikligt eller 
i strid mot tro och heder. 
 När det gäller skadereglering inom ramen för en personförsäkring, före-
skriver den nya lagen att ersättningen kan sättas ned efter vad som är skä-
ligt om den som begär ersättning uppsåtligen eller av grov vårdslöshet läm-
nar fel uppgifter eller förtiger eller döljer något av betydelse för bedömning-
en av rätten till ersättning. 
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SKADESTÅNDSLAGEN 

Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen utgår vid en personskada ersättning för 
inkomstförlust, sjukvårdskostnader och andra kostnader, fysiskt och psy-
kiskt lidande av antingen övergående natur (sveda och värk) eller bestående 
art (lyte eller annat stadigvarande men) samt för särskilda olägenheter till 
följd av skadan. Dessa regler har ofta betydelse för den ersättning som 
utgår från en försäkring. 
 
TRAFIKSKADELAGEN 

Trafikförsäkringen är obligatorisk i Sverige. Den som drabbas av en person-
skada i samband med trafik har alltid rätt till ersättning. Det krävs dock att 
skadan har uppkommit i följd av trafik.  
 Trafikförsäkringen är en så kallad no-fault försäkring, vilket innebär att 
man inte behöver påvisa något vållande av skadan för någon av de inblan-
dade för att ersättning ska utgå. Det föreligger en rätt till ersättning oavsett 
detta. I vissa undantagsfall kan dock ersättningen reduceras på grund av 
medvållande till skadan. I 12 § trafikskadelagen anges att jämkning av 
ersättning kan ske om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov 
vårdslöshet medverkat till skadan. Jämkning kan även ske om man gjort sig 
skyldig till rattfylleri och då genom vårdslöshet medverkat till skadan. Vid 
rattfylleri krävs alltså inte grov vårdslöshet för att jämkning ska ske. 
 Försäkringsskyddet omfattar förare liksom tredje man – passagerare, 
fotgängare och cyklister. Ersättningen till förare och passagerare betalas 
från den trafikförsäkring som gäller för det fordon som de färdats i. Andra 
som skadas får ersättning från försäkringen för det eller de fordon som 
varit inblandade i händelsen. 
 Den ersättning som betalas ut för en personskada som uppstått i 
samband med trafik benämns trafikskadeersättning. I trafikskadelagen an-
ges att det är reglerna i 5 kap. skadeståndslagen som ska tillämpas när tra-
fikskadeersättning bestäms vid en personskada. 
 
ÖVERFALLSSKYDD 

I nästan alla hemförsäkringar ingår ett skydd för överfall. Överfallsskyddet 
syftar till att ge ersättning i de fall den försäkrade blivit utsatt för våldsbrott 
och gärningsmannen inte kan betala skadestånd. Försäkringstagaren kan få 
ut ersättning från överfallsskyddet så snart skadestånd inte betalas direkt 
från den som vållat skadan. Ersättning lämnas även om gärningspersonen 
är okänd. Ersättningen beräknas ofta efter skadeståndsrättsliga grunder, 
men det förekommer också att ersättning utgår med i förväg bestämda 
belopp, för olika typer av överfall. 
 
SAMORDNING AV ERSÄTTNINGAR  

Då ersättningar från den privata försäkringen i flera fall tar sin utgångs-
punkt i skadeståndsrätten, är reglerna om samordning i skadeståndslagen 
av intresse. Dessa innebär att när skadestånd beräknas ska man ta hänsyn 
till andra ersättningar som lämnas i syfte att täcka den förlust som uppstått 
för den skadelidande med anledning av skadan. Följaktligen anges i 5 kap. 
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3 § skadeståndslagen att då ersättning för inkomstförlust ska beräknas ska 
en avräkning ske för ersättningar som lämnas från bland annat allmän för-
säkring, och förmån som betalas av arbetsgivare eller försäkring som är en 
anställningsförmån. Avräkning ska emellertid inte ske för ersättningar från 
försäkringar som den skadelidande själv bekostat. 
 

Den straffrättsliga regleringen 
En person som fuskar med försäkringsersättningar riskerar, förutom ett 
återbetalningskrav, att drabbas av straffrättsliga konsekvenser, som bedrä-
geri. Det kan även bli aktuellt med ansvar för exempelvis urkundsförfalsk-
ning (14 kap.1 § brottsbalken, BrB) eller osant intygande (15 kap. 11 § 
första stycket BrB). På vägen till ett fulllbordat bedrägeri kan ofta förutsätt-
ningarna för de andra brotten uppfyllas. 
 Bedrägeribestämmelsen finns i brottsbalkens nionde kapitel. Brottet är 
indelat i tre olika svårhetsgrader – det ringa brottet bedrägligt beteende (9 
kap. 2 § BrB), bedrägeri av normalgraden (9 kap. 1 § BrB) och grovt bedrä-
geri (9 kap. 3 § BrB). I denna rapport kommer dock oftast samtliga dessa 
gradindelningar att benämnas ”bedrägeri”.  
 För att ett bedrägeri kan sägas ha begåtts ska tre rekvisit för ansvar ha 
uppfyllts. Det krävs ett vilseledande (1) som förmår någon till handling eller 
underlåtenhet att handla (2), vilken i sin tur ska innebära en förmögen-
hetsöverföring (3). För förmögenhetsöverföringen är det tillräckligt för att 
ansvar ska föreligga att vilseledandet innebär förmögenhetsöverföring, det 
vill säga vinning för gärningspersonen och skada för offret. Även sådana 
situationer där förmögenhetsöverföringen inte ägt rum, det vill säga försök 
till bedrägeri, kan medföra straffansvar.  
 För att ansvar för brottet ska föreligga krävs dessutom att de nyss redo-
visade objektiva rekvisiten täcks av gärningspersonens uppsåt. De objektiva 
rekvisiten bildar utgångspunkt för uppsåtsbedömningen i det enskilda fallet. 
I kommentaren till brottsbalken3 påpekas att om gärningspersonen säger sig 
sakna uppsåt att åstadkomma skada, kan uppsåt ändå föreligga om per-
sonen har uppfattat det objektiva rekvisitet på ett felaktigt sätt, exempelvis 
genom en missuppfattning avseende vad som medför och innebär skada. 
 

                                                 
3
 Holmqvist m.fl., Brottsbalken – en kommentar, s. 9:39. 
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Försäkring för ofta tanken till sakförsäkringar, där egendom försäkras. 
Men människor behöver också försäkra sig mot sjukdom, skador och 
olyckor. Därför har vi personförsäkringar. 
     I den allmänna försäkringen (Försäkringskassan) ingår 47 olika 
försäkrings- och bidragssystem. Personförsäkringar är främst 
sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning (förtidspension).  
     Försäkringsbolagen tillhandahåller en rad personförsäkringar. Det 
är livförsäkringar, sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. I 
trafik- och hemförsäkringen finns också ett skydd för personskador 
inbyggt. 
     Felaktiga utbetalningar från personförsäkringar kan återkrävas. Om 
den försäkrade vilselett försäkringsgivaren kan även straffrättsligt 
ansvar utkrävas för bedrägeri. För ansvar krävs uppsåt. 
 
Brottsförebyggande slutsats:  

Mängden försäkrings- och bidragsslag i den allmänna försäkringen 
innebär ett kontrollproblem eftersom var och en har sin reglering. 
Färre försäkrings- och bidragsslag, utan att förmånerna behöver 
förändras, skulle underlätta kontrollen.  
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Brotten  
I detta avsnitt beskrivs olika egenskaper hos försäkringsbedrägerierna. På 
grund av att denna beskrivning baseras på information från polisanmälda 
bedrägerier, det vill säga endast ett urval av de brott som sker, kopplas 
resultaten även i den mån detta är möjligt till den kompletterande bild som 
har erhållits via enkäter och intervjuer.  
 Benämningen gärningsperson och brott används genomgående, även för 
att beteckna de personer som enbart har misstänkts försäkringsbedrägeri. 
Begreppet brott täcker in alla de straffbelagda gärningar som kan riktas 
mot både försäkringsbolag och Försäkringskassan i bedrägerisyfte, till exem-
pel osant intygande, urkundsförfalskning och missbruk av urkund, och 
bedrägeri. Begreppet bedrägeri används för att beskriva alla typer och grad-
er av polisanmälda bedrägerier i olika stadier, som riktas mot både det 
privata och det allmänna försäkringsområdet, det vill säga försök till bedrä-
geri, grovt bedrägeri och så vidare. Eftersom man inom det allmänna för-
säkringsområdet valt begreppet fusk som samlingsbeteckning för medvetna 
försök att kringgå gällande regler för personlig vinning, används även detta 
begrepp i rapporten.4  
 

Brott mot privat försäkring upptäcks tidigt 
De allra flesta av de polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna mot det 
privata försäkringsområdet upptäcks redan på försöksstadiet. Majoriteten 
av brotten mot den allmänna försäkringen är dock fullbordade bedrägerier, 
varav drygt hälften pågår i över sex månader före upptäckt. Försök till be-
drägerier uppgår till enbart 13 procent av fallen (se tabell på s. 30) 
 Skillnaden mellan dessa försäkringsområden beror dels på att brotten 
som riktas mot dem ser olika ut, dels på att olika kontrollmetoder tillämp-
as. En majoritet av bedrägerierna mot den allmänna försäkringens per-
sonskadeområde består till exempel av att avlönat arbete utförs samtidigt 
som till exempel sjukpenning eller förtidspension erhålles. Denna gärning 
blir således ett brott först efter att minst en utbetalning har skett samtidigt 
som arbete har utförts. Vad avser osanna inkomstuppgifter från de 
försäkrade har det framkommit genom intervjuer att det är relativt vanligt 
att man på Försäkringskassan kontrollerar förekomsten av arbete och 
inkomst först i efterhand, när uppgifter om personers deklarerade 
inkomster har redovisats till Skatteverket.5 Under tiden kan felaktiga utbe-
talningar ha skett under ett år eller mer. Många av upptäckterna av bedrä-
gerier mot Försäkringskassan sker genom anonyma anmälningar. Även här 
är det troligt att det tar tid innan personer i bedragarens närhet upptäcker 
och beslutar sig för att anmäla brottet till Försäkringskassan.  

                                                 
4
 En närmare beskrivning av begreppet finns i RFV, Vägledning Fusk? 2004:1. 

5
 Intervjupersonerna uppger att de ofta inte har möjlighet att kontrollera den riktiga inkomsten vid 

den första misstanken om att någon har lämnat osanna uppgifter.    
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 Hos försäkringsbolagen är det vanligt att utbetalningar sker i form av 
engångsbelopp. I de fall det handlar om betydande belopp uppger intervju-
personer hos försäkringsbolagen att uppgifterna kontrolleras noggrant re-
dan innan utbetalning sker, vilket innebär att bedrägerierna upptäcks redan 
på försöksstadiet och därmed kan polisanmälas. Kontroller i efterhand 
(efter att utbetalning har skett) tycks däremot inte vara något standard-
förfarande.  
 Följden av Försäkringskassans och försäkringsbolagens olika kontroll-
strategier är således att försäkringsbolagen upptäcker bedrägerier på ett tid-
igare stadium, och följaktligen betalar ut mindre pengar redan från början. 
Försäkringskassan ställer regelbundet återkrav när förmåner har betalats ut 
felaktigt, men större fördelar skulle uppnås genom att i stället skapa förut-
sättningar att genomföra kontroller på ett tidigare stadium än vad som är 
fallet i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusk med sjukpenning dominerar  
Polisanmälningar om bedrägerier med sjukpenning dominerar personför-
säkringarna på det allmänna försäkringsområdet; så många som 70 procent 
av samtliga polisanmälda personer inom detta område har begått bedrägeri 
med sjukpenning. Den näst största gruppen har begått bedrägeri med för-
tidspension (14 procent).6   
 I intervjuer med personal hos Försäkringskassan framkom uppfattningen 
att bedrägerierna i själva verket är tämligen jämnt fördelade mellan sjuk-
penning och förtidspension. Däremot anses de olika handikappersättning-
arna vara mindre förekommande i fusksammanhang. Mycket tyder på att 
man riktar färre kontroller mot förtidspensionen på grund av att det är 
svårare att bevisa dessa gärningar än de som riktas mot sjukpenningen.7 
Kontrollen styr därför vilka brott som upptäcks. 
 Av samma anledning polisanmäls inte heller lika många misstänkta be-
drägerier med förtidspension. Enligt flera handläggare medför en stor ar-

                                                 
6
 Alla hänvisningar till förtidspensionen inkluderar sjukbidrag och delpensioner. Förtidspensi-

on/sjukbidrag har från och med år 2003 ändrats till sjukersättning och aktivitetsersättning. Även 
konstruktionen har förändrats. I stället för att vara kopplade till pensionssystemet är dessa ersätt-
ningar numera kopplade till sjukpenningsystemet. I denna rapport kommer det dock att talas om 
förtidspension även fortsättningsvis på grund av att studien gjordes under de förutsättningar som 
rådde under år 2002. 
7
 Se s. 36 för ett närmare resonemang kring detta. 

Bedrägerierna mot försäkringsbolagen upptäcks tidigt – redan på 
försöksstadiet – medan bedrägerierna mot Försäkringskassan hinner 
fullbordas och dessutom ofta pågå under lång tid.   
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Förutsättningar behöver skapas för att Försäkringskassan ska kunna 
upptäcka brotten i ett tidigare skede. 
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betsbörda och tidspress att man koncentrerar sig på att utreda de ärenden 
som antas resultera i åtal. Enligt Korsell (2003) är det ett vanligt beteende 
bland handläggare som misstänker brott, inom alla typer av organisationer, 
att göra en prognos om vad som kommer att ske hos de brottsbekämpande 
myndigheterna om anmälan görs (prognostiserad selektion). Skälet är bland 
annat att det tar tid att upprätta en anmälan och om man tror att myndig-
heterna av olika skäl inte kommer att agera så brister motivationen att 
lägga ner tid på detta. Med det framkom även i intervjuundersökningen att 
vissa handläggare, helt enligt reglerna, väljer att regelmässigt anmäla alla 
misstänkta bedrägerier oavsett fallets bevisstyrka. Dessa handläggare påpe-
kar att det tillhör polisens och åklagarens ansvarsområde att bedöma 
bevisläget. Formellt är det också riktigt att någon bevisvärdering inte ska 
göras av handläggaren, förutom att det måste finnas misstanke om brott.  
 Som tabell 1 utvisar är bedrägerierna jämnt fördelade bland de olika 
typerna av privata försäkringar. Skillnaden i antal polisanmälda personer 
misstänkta för personförsäkringsbedrägerier mellan det allmänna och det 
privata försäkringsområdet är påfallande. Det ringa antalet polisanmälda 
personer som har begått bedrägeri mot försäkringsbolag förklarar de inter-
vjuade med att försäkringsbolagen först på senare år börjat uppmärksamma 
bedrägerier inom personskadeområdet. En lång process återstår troligtvis 
innan insikten om att bedrägerier även riktas mot personförsäkringar 
resulterar i effektiva organisationsförändringar för att hantera dessa brott. 
Insikten måste dessutom slå igenom hos personskadereglerarna som arbetar 
i det led där upptäckter av bedrägerier görs, och som enligt några av de 
intervjuade har haft en lång tradition av att arbeta utan att misstänka 
försäkringstagarna.  
 Det är även en stor skillnad mellan antalet upptäckta bedrägerier och de 
bedrägerier som faktiskt polisanmäls. Flera faktorer kan förklara denna 
skillnad. En stor majoritet av försäkringsbolagens utredare har en polisut-
bildning i grunden. Det är möjligt att de gör prognoser om hur bevisen 
kommer att bedömas av polis och åklagare i större omfattning än Försäk-
ringskassans handläggare, där färre har ovannämnda bakgrund.  
 Flera utredare inom det privata försäkringsområdet påpekade också i 
intervjuerna att negativ uppmärksamhet från medierna i samband med 
polisanmälningar av misstänkta bedragare inom personskadeområdet bi-
drar till en ovilja att polisanmäla dessa fall. De resurser som krävs för att 
försvara ett beslut att inte betala ut ersättning på civilrättsliga grunder är 
dessutom avsevärt mindre än vad som krävs i en utredning som ska föregå 
polisanmälan. Därför nöjer man sig med att inte betala ut ersättning, och 
någon polisanmälan görs inte. Slutligen anger även många av de intervjuade 
på försäkringsbolagen att de känner en frustration över att så få av de 
polisanmälda fallen leder till åtal, vilket resulterar i ett motstånd att lägga 
ner både tid och resurser på polisanmälningar (jfr Korsell, 2003).   
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Tabell 1. Fördelning av försäkringar i polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 
2002. 

Försäkringsslag Personer i   Personer i 
 allmän försäkring   privat försäkring 
  Antal     Antal 
Sjukpenning 69    

 Sjuk- och olycksfallsförsäkring 5 Rehabiliterings- och  
handikappersättning 10  Trafikförsäkring 4 

Förtidspension 14  Hem- och reseförsäkring 4 

Livränta 2  Grupplivförsäkring 1 

Okänt 3   Okänt 2 

Totalt 98   Totalt 16 

 

Flest kontroller mot tillfällig föräldrapenning 
Sett till samtliga av Försäkringskassans förmåner står tillfällig föräldrapen-
ning för den största gruppen brottsupptäckter (tabell 2). Försäkringskassan 
utförde år 2004 en nationell riktad kontrollinsats på fyra utvalda förmåner, 
däribland tillfällig föräldrapenning. Endast högkonsumenter kontrollerades, 
med resultatet att 39 procent av dessa misstänktes för fusk.8 Det finns så-
ledes skäl att misstänka att även den verkliga förekomsten av fusk med 
tillfällig föräldrapenning generellt sett är hög, även om man måste ha i 
åtanke att denna kontrollaktion endast riktades mot högkonsumenterna.  
 

                                                 
8
 Information från Thomas Falk, försäkringsansvarig på Försäkringskassan. Efter att ha utfört en 

så kallad risk- och väsentlighetsanalys på tillfällig föräldrapenning ansågs risken att föräldern inte 
avstår från arbete eller har semester samtidigt som man uppbär tillfällig föräldrapenning vara 
störst bland de s.k. högkonsumenterna (personer som har haft fler än tio ärenden på ett år). Ett 
urval av 997 av sammanlagt 12 900 högkonsumenter kontrollerades därför i en riktad kontroll.   
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Tabell 2. Fördelning av förmånsslag i återredovisade ärenden till Försäkringskassan 
år 2002. 

Försäkringsslag Personer i allmän försäkring 
  Antal Andel 

Tillfällig föräldrapenning 48 32% 

Sjukpenning 28 19% 

Bostadsbidrag 24 16% 

Föräldrapenning 13 9% 

Bostadsbidrag till pensionärer 10 7% 

Underhållsstöd 8 5% 

Barnbidrag 5 3% 

Aktivitetsstöd 5 3% 

Ålderspension 3 2% 

Utbildningsbidrag 3 2% 

Förtidspension 2 1% 

Vårdbidrag 1 1% 

Totalt* 150 100% 

* Det totala antalet personer är fler än de som ingår i urvalet på grund av att några personer har fuskat  
med flera förmåner. 
 
Vid intervjuer med anställda hos Försäkringskassan har det framkommit att 
fusk med tillfällig föräldrapenning också tillhör de förmånsslag där fusk 
anses lättast att kontrollera, upptäcka och bevisa. Det skulle också kunna 
innebära att detta fusk selekteras fram i högre grad än dess verkliga omfatt-
ning. I en majoritet av fallen gör den som fuskar med denna förmån, enligt 
dessa handläggare, det genom att arbeta eller ta semester från sin ordinarie 
arbetsplats den eller de dagar som han eller hon också anmäler vård av 
sjukt barn till Försäkringskassan. Det innebär att ett samtal till arbetsgiva-
ren ofta räcker för att upptäcka fusket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färre kontroller riktas mot försäkringar och förmåner som är svårare 
att upptäcka och bevisa.  
     Stor arbetsbörda, tidspress, negativ publicitet i medier, brist på 
resurser och besvikelse över att få anmälningar leder till åtal medför att 
försäkringsbolag och Försäkringskassan många gånger väljer att endast 
anmäla ”säkra” fall till polisen.   
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Systematiska men slumpmässiga kontroller skulle medföra en jämnare 
och mer rättvis fördelning av de brott och gärningspersoner som 
upptäcks och polisanmäls. 
     Polis och åklagare måste i högre grad prioritera arbetet med att 
bekämpa försäkringsbedrägerier. 
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Det handlar om betydande belopp 
De belopp som gärningspersonerna får ut från Försäkringskassan och för-
säkringsbolagen genom brott varierar mellan ett par hundralappar till flera 
hundratusen kronor. Det faktum att de flesta av brotten mot allmän försäk-
ring, som utgör merparten av de ärenden som ingår i studien, är fullbor-
dade och har pågått under lång tid, har resulterat i att de belopp som har 
hunnit betalas ut är höga. Hos personförsäkringsbedrägerierna ligger me-
delvärdet på de felaktigt utbetalda ersättningarna per gärningsperson på 
drygt 105 000 kronor i de fullbordade brotten. Medelvärdet på de belopp 
som har riskerat att betalas ut vid försök till bedrägerier är 17 600 kronor.  
 Det sammanlagda beloppet som 78 misstänkta personer har fått ut av 
Försäkringskassan och försäkringsbolag genom bedrägeri med personför-
säkringar uppgår till åtta miljoner kronor. Endast tio personer står för 
drygt hälften av detta belopp.9 Samtliga 30 dömda i urvalet, inklusive de 
som har godkänt strafföreläggande, har bedragit Försäkringskassan och för-
säkringsbolag på drygt 2 miljoner kronor, och försökt att få ut 80 000 
kronor.  
 För bedrägeri med samtliga av Försäkringskassans förmåner ligger 
medelvärdet på de felaktigt utbetalda ersättningarna per gärningsperson på 
cirka 50 000 kronor i de fullbordade brotten. Uppgifter om de belopp som 
har riskerat att betalas ut vid försök till bedrägeri har inte genomgående 
erhållits. Det sammanlagda beloppet för bedrägeri med samtliga förmåner 
uppgår till drygt 6 miljoner kronor.  
 Dessa belopp kan tyckas höga men de kan jämföras med de belopp på 
fem till sju miljarder kronor som Riksrevisionsverket (RRV 1995:32) be-
dömde att fel, fusk och överutnyttjande inom de allmänna välfärdssystemen 
kostar årligen.10 Det blir då tydligt att de polisanmälda fallen endast utgör 
en bråkdel av de belopp som betalas ut felaktigt. Samma undersökning 
bedömde att felaktiga utbetalningar av förtidspension uppgick till mellan 
618–1 416 miljoner kronor årligen. År 2002 polisanmäldes bedrägeri med 
förtidspension för 2,3 miljoner kronor. Det måste betonas att Riksrevisions-
verkets undersökningar endast rör sig om mycket ungefärliga skattningar av 
mörkertalet, men om den nedre skattningen på 618 miljoner kronor skulle 
stämma tio år senare pekar detta på att ungefär 0,4 procent av de förtids-
pensioner som är felaktigt utbetalda upptäcks. Visserligen är det många fall 
av felutbetalningar som upptäcks men aldrig polisanmäls. Försäkrings-
kassan återkrävde drygt 22 miljoner kronor från försäkringstagarna till 
följd av oriktiga utbetalningar på grund av misstänkt fusk år 2001, för 
samtliga förmåner. Det var 2 769 ärenden som låg bakom dessa 22 miljon-
er, men enbart 212 av dessa anmäldes till polisen.  
 En uppdelning av beloppen vid brott mot allmän och privat försäkring 
visar att beloppen generellt är lägre vid bedrägerier mot det privata försäk-
                                                 
9 Av dessa tio befanns två skyldiga varav en dömdes till villkorlig dom och en till fängelse även för 
andra brott. 
10

 Dessa belopp är troligen ännu högre i dag då undersökningen gjordes för tio år sedan. 
Observera dock att dessa belopp gäller samtliga förmåner och även inkluderar bedrägeri mot a-
kassa och CSN.  
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ringsområdet. Detta har sin naturliga förklaring i att försäkringsbolagen 
upptäcker majoriteten av brotten redan på försöksstadiet. Ett enda fullbor-
dat personförsäkringsbedrägeri mot ett försäkringsbolag skulle dock kunna 
handla om flera miljoner i felaktig ersättning. 
 

Få bedrägerier räknas som grova 
Trots de relativt höga beloppen rubriceras få av de anmälda brotten mot 
Försäkringskassan som grova bedrägerier. Endast 4 av sammanlagt 98 
brottsrubriceringar gällande misstänkta personförsäkringsbedrägerier be-
tecknas som fullbordade grova bedrägerier eller försök till grova bedräge-
rier. Brotten mot försäkringsbolagen är avsevärt färre men ändå rubriceras 
fler av dessa som fullbordade grova bedrägerier eller försök till grova be-
drägerier i absoluta antal (tabell 3).  
 
Tabell 3. Brottsrubriceringar på polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 2002. 

Brottsrubricering Rubriceringar i Rubriceringar i 
 allmän försäkring privat försäkring 
  Antal Antal 

Bedrägeri 83 4 

Försök till bedrägeri 11 9 

Grovt bedrägeri 3 2 

Försök till grovt bedrägeri 1 3 

Totalt* 98 18 

* De summerade ärendena är fler än antalet polisanmälningar på grund av att ett antal personer har begått fler 
än ett brott, t.ex. ett bedrägeri och ett försök till bedrägeri. 

 
Det faktum att så få av brotten rubriceras som grova framstår som ännu 
tydligare för de misstänkta bedrägerierna med samtliga av Försäkrings-
kassans ersättningar. Här betecknas 5 av totalt 163 brottsrubriceringar som 
fullbordade grova bedrägerier eller försök till grova bedrägerier (tabell 4). I 
undersökningen av dessa ärenden har även uppgifter om andra rubricering-
ar noterats. Här framgår att urkundsförfalskning är ett vanligt tillägg till 
bedrägeribrotten.  
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Tabell 4. Brottsrubriceringar på Försäkringskassans återredovisade ärenden år 2002. 

Brottsrubricering Rubriceringar i allmän försäkring 
  Antal Andel 

Bedrägeri 114 70% 

Försök till bedrägeri 17 11% 

Grovt bedrägeri 5 3% 

Försök till grovt bedrägeri -                        - 
Urkundsförfalskning 15 9% 

Osant intygande 8 5% 

Olovligt förfogande 2 1% 

Missbruk av urkund 2 1% 

Totalt*                                                                163 100% 

* De summerade ärendena är fler än antalet polisanmälningar på grund av att ett antal personer har begått fler 
än ett brott, t.ex. bedrägeri och försök till bedrägeri.  
 
Gränsdragningarna vid bedrägeribrotten har diskuterats vid Domstols-
verkets seminarier under 1990-talet. Den beloppsgräns som vanligen borde 
föranleda en grov brottsrubricering förordades då till cirka fem basbelopp 
(Sterzel, 2001). Detta innebar år 2002 ett belopp på cirka 190 000 kronor. 
Belopp över 190 000 kronor förekommer dock i de aktuella undersökning-
arna i åtskilligt fler fall än vad som har rubricerats som grova brott. Det 
högsta belopp som en misstänkt gärningsperson har fått ut felaktigt från 
Försäkringskassan i undersökningarna i denna rapport ligger på över 
800 000 kronor, men detta ärende har ändå inte rubricerats som grovt 
bedrägeri.  
 Det är inte enbart beloppet som avgör om ett bedrägeri ska bedömas 
som grovt. Ett annat viktigt kriterium är om gärningspersonen använder 
förfalskade handlingar (Sterzel, 2001). Detta förfarande används av cirka 
24 procent av dem som misstänks för personförsäkringsbedrägeri (se tabell 
5, s. 36), varav många får ut betydande belopp från försäkringarna. Ändå 
rubriceras endast åtta procent av samtliga anmälda personförsäkringsbedrä-
gerier som grova.  
 Vilka omständigheter som polis och åklagare har tagit fasta på vid 
rubriceringen av försäkringsbedrägerier kan inte utredas inom ramen för 
detta projekt. Mycket tyder dock på att de få grova brottsrubriceringarna 
bottnar i polisens och åklagarnas syn på att personförsäkringsbedrägerier 
inte utgör särskilt allvarliga brott.  
 Det faktum att fler av bedrägerierna mot försäkringsbolagen rubriceras 
som grova beror möjligtvis på att försäkringsbolagen gör ett strängare urval 
av vilka fall de polisanmäler jämfört med Försäkringskassan. Utredare på 
försäkringsbolagen förklarade i intervjuerna att de lägger ned betydande tid 
och resurser på de fall de polisanmäler, vilket har resulterat i att det oftast 
är de allra allvarligaste fallen av  bedrägerier som polisanmäls. 

 
FUSK MED FÖRTIDSPENSION KOSTAR MEST 

Då resurser till kontroll och tillsyn sällan täcker de behov som finns av 
detta på området kan det vara viktigt att kunna rikta in kontrollen på de 
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försäkringar som leder till störst skador. Resultaten från analysen av per-
sonförsäkringsområdet pekar på att de bedrägerier som kostar mest för 
Försäkringskassans personskadeområde är de som riktas mot förtidspensio-
nen, där varje ärende i genomsnitt kostar cirka 200 000 kronor per miss-
tänkt person, och sjukpenningen där varje ärenden i genomsnitt kostar över 
100 000 kronor per misstänkt person.  
 Sett till samtliga av Försäkringskassans förmåner riktas enligt Försäk-
ringskassans handläggare färre kontroller mot alla de förmåner som betalas 
ut på grund av skador och sjukdomar än övriga förmåner, som till exempel 
tillfällig föräldrapenning och bostadsbidrag. Som tidigare har nämnts beror 
detta enligt dem på att bedrägerier mot sjukrelaterade förmåner är svårare 
att bevisa än bedrägerier mot till exempel tillfällig föräldrapenning.  
 Bland de allmänna personförsäkringarna är det bedrägerier mot förtids-
pension som tycks vara allra svårast att bevisa. Vid intervjuer med hand-
läggare på Försäkringskassan påpekar nästan samtliga att den särskilda svå-
righeten med förtidspension beror på att det inom denna finns, till skillnad 
från sjukpenningen, ett visst utrymme för yrkesaktivitet. När den miss-
tänkta personen ses arbeta en eller två gånger räcker således inte detta för 
att bevisa bedrägeri. De spaningsmetoder som försäkringsbolagen har möj-
lighet att tillämpa är inte tillåtna för Försäkringskassan, och polisen har in-
te tillräckliga resurser eller prioriterar inte att bedriva spaning åt Försäk-
ringskassan. Detta innebär att kontrollen mot den förmån inom person-
försäkringarna som har lett till de största skadorna för Försäkringskassan i 
praktiken uteblir. 
 
BELOPPEN PÅVERKAR INTE POLISENS OCH ÅKLAGARENS BESLUT 

Trots att de sammanlagda kostnaderna som försäkringsbedrägerier orsakar 
är mycket stora, rör det sig ändå i många enskilda fall om förhållandevis 
små belopp. I intervjuer med Försäkringskassans och försäkringsbolagens 
personal uttrycktes farhågor att polis och åklagare rutinmässigt skriver av 
ärenden med små belopp utan att utreda dem närmare. För Försäkrings-
kassan och försäkringsbolagen kan det vara viktigt att de brottsbekäm-
pande myndigheterna även tar tag i fallen med de små beloppen för att min-
ska spridningsrisken, eftersom även procentuellt små ökningar av fusket 
innebär stora skador. 
 En analys av de polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna tyder på 
att Försäkringskassans och försäkringsbolagens farhågor åtminstone på 
detta område är obefogade. Polis och åklagare tycks inte ta någon hänsyn 
till beloppen i sina beslut. Inom varje beloppskategori läggs lika många för-
undersökningar ner (eller inleds inte) som skickas vidare till åklagare för 
åtalsbeslut. De 30 personer i urvalet som befanns skyldiga för brott var inte 
heller de som hade tillskansat sig de högsta beloppen från försäkringsbolag 
och Försäkringskassan. En möjlig förklaring skulle kunna vara att polisen 
snarare ser till bevismöjligheter än till de inblandade beloppen, och att en 
bra kvalitet på anmälningarna underlättar arbetet för polisen. 
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Hur går gärningspersonerna tillväga? 
Fallstudien visar hur enskilda personers agerande ofta riktas mot såväl all-
män som privat försäkring. Det finns ett flertal olika sätt att gå tillväga på 
vid bedrägerier. I många fall har en skada eller åkomma faktiskt inträffat 
som sedan av olika skäl utnyttjas. Dessa fall riktar sig oftare mot den priva-
ta försäkringen än den allmänna eftersom åkomman eller skadan verkligen 
har gjort sig gällande och personen då oftast är berättigad till ersättning 
från Försäkringskassan.11  
 Vid en jämförelse med skadeförsäkringsområdet liknar dessa fall de ”på-
plussningsbrott” som utgör merparten av skadeförsäkringsbedrägerierna. 
Vid dessa brott har personerna råkat ut för en faktisk skadehändelse som 
de själva inte orsakat. Härefter kommer de på idén att ”plussa på” värdet 
av det förlorade eller skadade objektet (Persson och Svanberg, 1998). 
 Inom personförsäkringen är det otydligare vad som kan anses utgöra på-
plussningar. Det kan vara mycket svårt att bevisa att det rör sig om brott 
när det handlar om att överdriva smärtupplevelser eller psykiska tillstånd. 
Det faktum att det är subjektiva smärtupplevelser i grunden gör dessa gär-
ningar till en svårtolkad gråzon. 
 En annan kategori av gärningar består av att arrangera skadehändelsen 
och därmed helt hitta på den påstådda skadan. I Sverige har försäkrings-
bolagen på senare tid upptäckt ett flertal sådana fall som ofta är väl organi-
serade (BRÅ-rapport 2002:7). Det finns ännu ingen klar uppfattning om 

                                                 
11 I vissa fall kan dock även allmän försäkring drabbas, då det till exempel rör sig om personer 
som försöker få en högre sjukpenninggrundande inkomst fastställd genom förfalskande av 
arbetsgivarintyg. 
 

Det finns inga säkra uppgifter om hur stort mörkertalet är för försäk-
ringsbedrägerier, men indikationer pekar på att det troligtvis är mycket 
stort. Till exempel tycks förhållandevis få felutbetalningar av förtids-
pension upptäckas eller polisanmälas, trots att bedrägerier med denna 
förmån orsakar de största ekonomiska skadorna för Försäkrings-
kassan.  
     Försäkringsbedrägerier handlar ofta om stora belopp. Ändå väljer 
polis och åklagare ofta att inte rubricera dem som grova. 
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Mer forskning behövs om brottslighetens  omfattning och struktur. Det 
gäller inte minst den dolda brottsligheten. 
     Vid sidan av systematiska och slumpmässiga kontroller måste 
kontrollverksamheten styras av riskbedömningar där de bedrägerier 
som orsakar de största skadorna kan identifieras och åtgärdas. 
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frekvensen av denna typ av brottslighet i försäkringsbranschen, även om 
många hyser farhågor för att förfarandet kommer att öka.  
 Nedan beskrivs ett antal handlingar som är exempel på tillvägagångs-
sätt. En viktig aspekt är att peka på de samband som finns mellan allmän 
och privat försäkring i fuskärenden. I många fall skulle ett utökat informa-
tionsutbyte mellan den allmänna och den privata sfären förhindra utbetal-
ningar från den ena eller båda försäkringsgivarna. 

 
UNDANHÅLLER INFORMATION OM ÅKOMMA ELLER SKADA VID TECKNANDE AV FÖRSÄKRING 

Genom att undanhålla information om en åkomma eller skada som gär-
ningspersonen redan har kan han eller hon teckna en eller flera privata för-
säkringar eller höja ersättningsbeloppet på en befintlig försäkring och sedan 
anmäla åkomman som ny. Dessa fall kan jämföras med den oförsäkrade 
bilägaren som råkar ut för ett bilhaveri och genast ringer och tecknar en 
försäkring alternativt förbättrar en befintlig sådan. Dagen efter anmäler 
bilägaren olyckan som om den hade inträffat samma dag. I fallet med 
personskador kan det i stället handla om att hävda att en sjukdomsdiagnos 
har inträffat efter att den privata försäkringen har tecknats. Detta 
tillvägagångssätt riktas enbart mot försäkringsbolagen eftersom de osanna 
uppgifterna inte rör själva sjukdomen eller skadan, som verkligen har 
inträffat. Personen har därför rätt till ersättning från det allmänna 
försäkringsområdet. Med tanke på detta framstår det som sannolikt att 
gärningspersonen har uppgett de verkliga förhållandena till 
Försäkringskassan. Ett informationsutbyte mellan Försäkringskassan och 
försäkringsbolagen vid tecknandet av nya försäkringar skulle därför i 
många fall kunna förhindra denna typ av bedrägerier mot för-
säkringsbolagen.   
 
FÖRFALSKAR ARBETSGIVARINTYG 

Här försöker gärningspersonen att utnyttja en befintlig åkomma eller skada 
genom att ge försäkringsbolagen eller Försäkringskassan ett felaktigt arbets-
givarintyg, med information om en högre lön än vad personen egentligen 
har. Det felaktiga arbetsgivarintyget används i exemplet för att få ersätt-
ningen från både det allmänna och det privata försäkringsområdet fastställd 
till ett högre belopp än vad den försäkrade är berättigad till. Angreppet kan 
riktas mot både allmän och privat försäkring eller enbart en av dessa. I de 
fall där korrekt information uppgivits till enbart en av parterna skulle ett 
rutinmässigt informationsutbyte förhindra att den andra parten blir utsatt 
för bedrägeri.12  
 
FÖRFALSKAR LÄKARINTYG 

I en del fall har gärningspersonen råkat ut för en skada som helt enligt reg-
lerna har medfört en sjukskrivning. När gärningspersonen sedan tillfrisknar 
uppstår en situation där det blir möjligt att kunna få fortsatta utbetalningar 
från såväl den allmänna som den privata försäkringen, eller från enbart en 

                                                 
12 Bedrägerier mot ett system, där de felaktiga uppgifterna går att kontrollera hos ett annat 
system, brukar benämnas ”vitt fusk” (Korsell och Nilsson, 2003).  
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av dessa. I detta skede förfalskar gärningspersonen läkarintygen och fortsät-
ter att hävda sin åkomma eller skada. I andra fall har det aldrig funnits nå-
gon faktisk skada eller åkomma och läkarintygen är helt påhittade. I de 
polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna används detta förfarande mes-
tadels av människor som påstår sig bli sjuka utomlands, med dyra sjukhus-
räkningar som följd.  
 När detta förfarande riktar sig mot enbart ett försäkringsområde är för-
delarna med ett utökat samarbete mellan Försäkringskassan och försäk-
ringsbolagen uppenbara, men det är även viktigt om båda är drabbade att 
den part som upptäcker fusket kan meddela den andra. 
 
ARBETAR UNDER SJUKPERIOD 

När ett försäkringsbolag eller Försäkringskassan upptäcker att en sjukskri-
ven person arbetar ifrågasätts personens påstådda arbetsoförmåga. I och 
med att det är arbetsoförmågan som berättigar till ersättning för inkomst-
bortfall, är det en brottslig handling när personen underlåter att anmäla till 
det allmänna och det privata försäkringsområdet att denne har börjat arbe-
ta igen.  
 Ofta finns även här en riktig skada eller åkomma i botten men som kan 
vara förbättrad sedan länge. Gärningspersonen fortsätter dock att hävda 
besvär från skadan eller åkomman gentemot försäkringsbolag och Försäk-
ringskassan samtidigt som denne arbetar, ofta svart, för att dryga ut in-
komsterna. Detta brottsförfarande drabbar såväl den allmänna som den 
privata försäkringen.  
 Undersökningen av de polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna vi-
sar att detta är den vanligaste formen av vilseledande mot den allmänna 
försäkringen. Drygt hälften av alla misstänkta gärningspersoner där Försäk-
ringskassan är målsägande använder sig av detta förfarande. Trots att dessa 
brott står för den största delen av de upptäckta bedrägerierna är det svårt 
att uttala sig om den verkliga omfattningen av förfarandet.  
 
ARRANGERAR EN SKADA ELLER OLYCKA 

I vissa fall misstänks en gärningsperson ha arrangerat en olycka för att på 
det sättet kunna kräva ersättning för en påstådd skada. Ibland förs även en 
riktig men äldre skada fram som om den vore ny efter den arrangerade 
olyckan. Denna strategi har för gärningspersonen fördelen att äkta läkar-
intyg finns, vars datum  kan ändras. Ibland väljer gärningspersonen att hän-
visa till en äldre skada som han eller hon sedan hävdar har förvärrats eller 
på nytt gjort sig påmind med anledning av olyckan.  
 Under senare år har i Sverige en rad arrangerade trafikolyckor upptäckts 
med ett stort antal inblandade personer. Det finns indikationer som tyder 
på att detta förfarande i viss mån används regelmässigt av personer som 
söker finansiera, underlätta eller på annat sätt möjliggöra annan brottslig-
het genom den ersättning som utgår från försäkringsbolagen (BRÅ-rapport 
2002:7). Den ersättning som personer kan erhålla från försäkringsbolag till 
följd av trafik- eller andra olyckor kan vara mycket stor. Enligt en inter-
vjuad personskadereglerare är det inte ovanligt med utbetalningar från fyra 
miljoner kronor och uppåt i varje enskilt fall.  
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 I dessa fall kan den allmänna försäkringen många gånger fungera som 
ett hjälpmedel för gärningspersonen att få ett försäkringsfall godkänt13. I 
vissa privata personförsäkringar utgår ersättning endast om personen har 
bedömts som arbetsoförmögen av Försäkringskassan. Kopplingen mellan 
det privata och det allmänna försäkringsområdet är i dessa fall uppenbar. 
 I bland annat USA, England och Kanada har arrangerade olyckor upp-
märksammats sedan länge och där kallas de ”stage-accidents”14. När denna 
typ av bedrägerier nu även har upptäckts i Sverige finns det skäl att under-
söka huruvida det generösa socialförsäkringssystem som finns här kommer 
att locka ännu fler att begå denna typ av gärningar (BRÅ-rapport 2002:7). 
Det finns även farhågor att ett uppdelat försäkringssystem i en allmän och 
en privat del, med begränsad kommunikation och informationsutbyte dem 
emellan bidrar till att möjliggöra dessa brott. Det förtjänar att betonas att 
tillvägagångssättet att arrangera olyckor är ett mer utstuderat förfarande än 
många andra sätt att begå bedrägerier mot Försäkringskassan och försäk-
ringsbolag. I dessa fall handlar det inte längre om att gärningspersonerna 
har sett en möjlighet att utnyttja en befintlig skada, utan om att de avsikt-
ligt planerar och genomför en komplicerad process som kan resultera i att 
mycket stora belopp erhålles. 
 

Vanligt med förfalskning   
Ungefär en fjärdedel av dem som polisanmäls för personförsäkringsbedrä-
gerier mot Försäkringskassan vilseleder genom att förfalska antingen läkar-
intyg eller anställningsbevis. Nästan hälften av dem som begår personför-
säkringsbedrägerier mot försäkringsbolag använder sig av detta förfarande 
(tabell 5).  
 
Tabell 5. Tillvägagångssätt i polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 2002. 

Brottsförfaranden Allmän försäkring Privat försäkring 
 Ärenden Ärenden 
  Antal Andel Antal Andel 

Underlåtit att anmäla samtidigt arbete 49 47% - - 

Förfalskat läkarintyg eller anställningsbevis 21 19% 9 47% 
 

Uppgivit felaktig inkomst eller 
arbetsförhållanden 19 18% - - 
 

Vilselett ifråga om skada/sjukdom eller 
rehabilitering 6 6% 10 53% 

Underlåtit att anmäla utlandsflytt  3 3% - - 

Samtidigt uppburit andra förmåner 2 2% - - 

Annat tillvägagångssätt 5 5% - - 

Totalt* 105 100% 19 100% 
* De summerade ärendena är fler än antalet polisanmälningar på grund av att ett antal personer har använt fler 
än ett tillvägagångssätt. De kan till exempel både ha underlåtit att anmäla att de har börjat arbeta samt ha 
uppgett en felaktig inkomst. 

                                                 
13

 Enligt information från intervjuer samt BRÅ-rapport 2002:7. 
14

 Detta beskrivs mer ingående i kapitlet om internationella erfarenheter. 
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Bilden som framkommer av de polisanmälda personförsäkringsbedrägerier-
na är således att förfalskningar är vanligt förekommande. Mycket tyder 
dock på att dessa brott selekteras fram på grund av att uppsåtet att begå be-
drägeri ofta framstår som uppenbart när det finns förfalskade handlingar. 
Som tidigare har nämnts är handläggare och skadereglerare på grund av sin 
arbetsbörda ofta tvungna att välja vilka brott de ska lägga ner tid på att ut-
reda och polisanmäla. Urvalsprincipen sker enligt en uppfattning om vilka 
brott som troligast kommer att leda till åtal hos polisen. Med det upp-
enbara uppsåt och de bevismöjligheter som finns vid förfalskningar väljs 
därför dessa brott ut framför andra brott. En undersökning av de person-
försäkringsbedräger som har lett till åtal visar också att personer som an-
vänder sig av förfalskningar de facto löper en större risk att åtalas än per-
soner som går tillväga på andra sätt. När förfalskningar är med i bilden har 
gärningspersonen möjligen svårt att utnyttja den gråzon som ofta finns när 
det enbart handlar om bedömningsfrågor om skadans art etc. Det är ofta i 
de mer sofistikerade brotten som gråzoner utnyttjas (Korsell, 2003).  
 Den tekniska utvecklingen innebär stora möjligheter att kunna före-
bygga förfalskningsbrott, till exempel genom att följa apotekets modell med 
elektroniska recept, i detta fall genom elektroniska sjukintyg. Det har i dag 
blivit allt vanligare att läkare skriver sina intyg på datorn i stället för de 
handskrivna intyg som är lättare att förfalska. Ett system där läkarna 
skickar dessa elektroniska intyg direkt till Försäkringskassan med särskilda 
lösenord för att styrka sin behörighet skulle minska möjligheten att förfals-
ka eller ändra i läkarintygen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brotten som aldrig upptäcks 
Genom intervjuer har vi fått viss kunskap om de brott som sällan upptäcks. 
Personalen på Försäkringskassan är eniga om att de största svårigheterna 
föreligger vid upptäckt av försäkringsbedrägeri som innebär att de miss-
tänkta personerna arbetar svart och samtidigt uppehåller sjukpenning eller 
förtidspension. Genom tidigare erfarenheter kring svårigheten att bevisa 

Vanliga tillvägagångssätt:
• Undanhålla information om åkomma eller skada när 

försäkring tecknas 
• Förfalska arbetsgivarintyg 
• Förfalska läkarintyg 
• Arbeta under sjukperiod 
• Arrangera en skada eller olycka. 

 
Brottsförebyggande slutsats: 

Uppgifter behöver inhämtas direkt från arbetsgivare och läkare för att 
förhindra förfalskningar. 
     Försäkringskassan och försäkringsbolag bör få ökade möjligheter 
att utbyta information med varandra. 
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dessa brott, i kombination med den tidspress som många arbetar under, 
uppger vissa handläggare att de ofta bortser från att undersöka riktigheten i 
många av de anonyma tips om svartarbete som kommer in till Försäkrings-
kassan. De begränsningar som sekretesslagstiftningen medför innebär också 
att information om svartarbete som till exempel Ekobrottsmyndigheten ofta 
besitter, sällan kommer Försäkringskassan till del.  
 Personalen på Försäkringskassan har också uppfattningen att det före-
kommer ett utbrett fusk med assistansersättningen (ersättning till personer 
som arbetar som assistenter till funktionshindrade) som i dag nästan helt 
undgår kontroll. Anledningen till detta antas vara att dessa bedrägerier tro-
ligtvis är mycket komplicerade med många inblandade personer, och en del 
påpekar också att det är tabubelagt att rikta kontroller mot handikappade. 
Denna bild bekräftas i viss mån av fördelningen av förmåner bland de polis-
anmälda personförsäkringarna där endast en liten del utgörs av bedrägerier 
med handikappersättningar.  
 På försäkringsbolagen uppger personalen att väldigt få av deras egna 
kontroller riktas mot ärenden som rör förhållandevis små belopp.15 Detta 
uppges av såväl personskadereglerare som utredare och högre chefer. Mån-
ga påpekar att kostnaderna för att utreda dessa ärenden vida överstiger er-
sättningsbeloppet, vilket resulterar i att det blir mindre kostsamt att betala 
ut ersättningen till den försäkrade trots att denne saknar rätt till den. När 
det dessutom finns en utbredd kunskap om att de flesta ärenden som polis-
anmäls läggs ned menar många att förekomsten av dessa ärenden är en 
kostnad som de får leva med.  
 Hos både försäkringsbolag och Försäkringskassan finns ett system med 
varningssignaler som används i varierande grad. Varningssignalerna funge-
rar som redskap för personskadereglerare och handläggare när det gäller att 
upptäcka misstänkta egenskaper hos ärenden. Då många av varningssigna-
lerna är väldigt specifika (i syfte att öka användbarheten) uteblir givetvis 
kontrollen mot det som varningslampan inte riktas mot. Det som ligger ba-
kom utvecklandet av varningssignalerna är dock en systematisk genomgång 
av egenskaperna hos de vanligast förekommande bedrägerierna, vilket inne-
bär att de mycket väl kan fånga den stora merparten av de bedrägerier som 
begås. Det finns ändå en risk för att arbetet med att utveckla varningssigna-
lerna på grundval av de brott som förut har upptäckts leder till en självupp-
fyllande profetia och rundgång i systemet (Korsell, 2003). 
 

                                                 
15

 Vad som är små belopp är givetvis en tolkningsfråga. I de flesta fall är det upp till den enskilde 
skaderegleraren att avgöra var gränsen går. De belopp som är små för försäkringsbolagen kan 
ofta vara väldigt stora för den försäkrade.  
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Gärningspersonerna  
I detta avsnitt beskrivs gärningspersonernas ålder, kön, sociala situation 
samt deras inställning och förklaringar till sina gärningar.  
 
Den genomsnittlige gärningspersonen är en 
medelålders man 
Den största gruppen gärningspersoner i urvalet av polisanmälda personför-
säkringsbedrägerier är vid brottstillfället i åldrarna 41–50 år (diagram 1). 
Medianåldern i urvalet är vid brottstillfället 42 år, och inte mindre än en 
tredjedel av gärningspersonerna är över 50 år. Personer som begår bedräge-
ribrott är något äldre än brottsmisstänkta personer i allmänhet (BRÅ-rap-
port 2004:3), men medelåldern på gärningspersonerna i denna studie tycks 
till och med vara ännu högre än hos dem som begår andra typer av bedrä-
gerier.  
 Även de personer som döms för alla typer av ekonomisk brottslighet är 
äldre än de som döms för mer traditionella brott. Detta kan förklaras med 
att en person måste nå en viss ställning inom yrkeslivet för att ha tillfälle att 
begå brotten (Korsell, 2003). Denna förklaring är knappast relevant för 
personförsäkringsbedrägerier. En tillämpbar förklaring till den förhållande-
vis höga medelåldern kan i detta fall vara det enkla faktum att denna typ av 
bedrägerier är kopplade till försämrade hälsotillstånd, vilket innebär att an-
delen yngre personer är lägre jämfört med traditionella bedrägerier. 
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Diagram 1. Åldersfördelning hos misstänkta gärningspersoner i polisanmälda person-
försäkringsbedrägerier år 2002. 
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I intervjuer med anställda hos både försäkringsbolag och Försäkringskassan 
angav i stort sett alla att de trodde att fuskarna fanns representerade i lika 
hög grad inom alla åldersklasser. Ett problem vid intervjuerna var dock att 
anställda särskilt inom Försäkringskassan av förklarliga skäl hade svårt att 
göra någon åtskillnad i ålderskategorier mellan misstänkta bedrägerier med 
personförsäkringar och andra försäkringar. Som diagram 2 visar ser ålders-
fördelningen av gärningspersoner från urvalet av bedrägerier med samtliga 
av Försäkringskassans ersättningar annorlunda ut. Här är den största grup-
pen gärningspersoner mellan 31–40 år, troligtvis på grund av den höga 
andelen fusk med tillfällig föräldrapenning i urvalet.  

Diagram 2. Åldersfördelning hos misstänkta gärningspersoner i Försäkringskassans 
återredovisade ärenden år 2002. 
 
En kartläggning av könsfördelningen bland personförsäkringsbedrägerierna 
visar att cirka 70 procent av gärningspersonerna är män, och cirka 30 pro-
cent kvinnor. Könsfördelningen bland gärningspersonerna från Försäkrings-
kassans polisanmälda ärenden för bedrägeri med samtliga förmåner är dock 
jämn, med drygt hälften kvinnor och knappt hälften män. Bland andra jäm-
förbara brott ligger andelen misstänkta kvinnor vanligtvis runt 20 procent 
(BRÅ-rapport 2004:3). Hur förklaras då den relativt höga andelen kvinnor 
bland de misstänkta för försäkringsbedrägerier? I fallet med personförsäk-
ringsbedrägerierna kan detta förmodligen förklaras med att bedrägerierna i 
många fall grundar sig på en verklig skada eller sjukdom som sedan överut-
nyttjas. Åtminstone hälften av dessa skador och sjukdomar borde rimligtvis 
drabba kvinnor, och därför är tillfällena till brott jämnt fördelade mellan 
könen. Den höga andelen bedrägerier med tillfällig föräldrapenning är även 
intressant i detta hänseende. Då kvinnor fortfarande tar ett större ansvar 
för barnen, skulle detta kunna förklara att kvinnor förekommer i så många 
av bedrägerierna mot Försäkringskassan, i det urval där fusk med tillfällig 
föräldrapenning ingår.  
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ETT JÄMSTÄLLT BROTT 

I undersökningen av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier framträder 
en bild av att män och kvinnor behandlas lika som gärningspersoner. Det 
tycks inte göras någon åtskillnad på kön när beslut fattas om att inte inleda 
eller lägga ned förundersökningar, eller att åtala gärningspersonerna; unge-
fär hälften av både männen och kvinnorna åtalas. Det skiljer sig något mel-
lan män och kvinnor när det kommer till utförandet av brotten (tabell 6). 
Kvinnor använder sig oftare av förfalskade handlingar, medan män uppger 
felaktig inkomst eller lämnar oriktiga uppgifter om arbetsförhållanden (till 
exempel att man arbetar halvtid fast man i själva verket arbetar heltid) i 
högre grad. Det faktum att kvinnor förfalskar handlingar oftare än män (re-
lativt sett) är intressant med hänsyn till att detta brottsförfarande av olika 
skäl, som tidigare har nämnts, står för en stor andel av samtliga upptäckter 
och polisanmälningar. Andelen polisanmälda kvinnliga gärningspersoner ha-
de av detta skäl förmodligen varit väsentligt färre om de hade använt sig av 
andra tillvägagångssätt i högre grad än förfalskningar.  
 
Tabell 6. Tillvägagångssätt i polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 2002, 
uppdelat på kön. 

Brottsförfaranden  Man                         Kvinna 
  Antal Andel Antal Andel 

Underlåtit att anmäla samtidigt arbete 34 41% 15 38% 

Förfalskat läkarintyg eller anställningsbevis 16 19% 12 31% 

Uppgivit felaktig inkomst eller oriktiga arbetsförhållanden 15 18% 4 10% 

Vilselett ifråga om skada/sjukdom eller rehabilitering 12 15% 4 10% 

Underlåtit att anmäla utlandsflytt  - - 3 8% 

Samtidigt uppburit andra bidrag 2 2% - - 

Annat tillvägagångssätt 4 5% 1 3% 

Totalt 83 100% 39 100% 

 

Den genomsnittlige gärnings- 
personen har låg inkomst 
De som anmäls för personförsäkringsbedrägerier är generellt inga högin-
komsttagare. Den största gruppen gärningspersoner har en årsinkomst på 
mellan 100 000–200 000 kronor.16 Endast 7 procent tjänar över 300 000 
kronor om året medan 12 procent inte har någon registrerad inkomst alls.  
 I intervjuer med Försäkringskassans och försäkringsbolagens anställda 
framkom uppfattningen att det är människor i alla olika samhällsklasser 
och inkomstgrupper som fuskar och bedrar. Men i enkätundersökningen 
gavs annorlunda svar på frågan om vilka som fuskar. Här framkom en upp-
fattning att det främst är personer med låg inkomst, låg utbildning, arbets-

                                                 
 
16

 Inkomstuppgifterna baseras på den taxerade inkomsten hos Skatteverket, oftast från före-
gående år, dvs. 2001. Det är möjligt att vissa gärningspersoner även har inkomster som inte är 
synliga och därför inte har kunnat registreras. 
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lösa och personer med sociala problem och missbruksproblematik som fus-
kar. Möjligtvis kan de skilda svaren bero på att det upplevs som lättare att 
uttrycka sådana bestämda åsikter om vilka som fuskar i anonyma enkäter 
än i ett möte med en intervjuare.  
 Förekomsten av så många personer med låg inkomst som denna studie 
visar skulle med tanke på brottens ekonomiska karaktär mycket väl kunna 
vara representativ för den verkliga fördelningen av gärningspersoner. En 
närmare titt på de varningssignaler som används i arbetet med att upptäcka 
försäkringsbedrägerier kan möjligtvis bidra med ytterligare en förklaring till 
den höga andelen låginkomsttagare. Några exempel på varningssignaler hos 
Försäkringskassan är att uppmärksamma personer som har postbox i stället 
för adress, personer med skulder hos kronofogden, egna företagare med 
många konkurser bakom sig, egna företagare generellt, personer utan fast 
telefonabonnemang, personer som endast uppger mobilnummer till arbets-
givaren, personer med stressiga och krävande arbeten, arbetslösa, kriminel-
la och personer med allmänt dålig ekonomi.  
 Försäkringsbolagen använder sig främst av ett antal mer neutrala var-
ningssignaler, som till exempel att försäkringen är tecknad strax före 
olyckstillfället, boendeadresser hos parter inblandade i en krock (om de bor 
i samma stad fastän krocken sades äga rum i en annan stad) samt om lång 
tid förflutit mellan skadetillfälle och skadeanmälan. Detta uppges både i 
enkäter och i intervjuer.  
 

Den genomsnittlige gärningspersonen 
är tidigare brottsbelastad  
I syfte att undersöka de misstänkta gärningspersonernas tidigare brottsbe-
lastning inhämtades information från lagföringsregistret17 om samtliga an-
mälda personers tidigare lagföringar från år 1973 till och med år 2002. En 
lagföring innehåller ofta flera brott och brottstyper. Resultaten exkluderar 
de eventuella lagföringar som följde på polisanmälan för de nu aktuella be-
drägerierna. 
 I undersökningen av personförsäkringsbedrägerier har 80 av 103 miss-
tänkta personer tidigare lagföringar (tabell 7).18 Detta motsvarar en lagför-
ingsandel på 78 procent. I en normalbefolkning har flera undersökningar 
visat att närmare 40 procent av alla Sverigefödda män förr eller senare i 
livet lagförs för brott. Motsvarande siffra för kvinnor är 10 procent (BRÅ-
rapport 2000:3).19 Delar man upp resultaten från denna undersökning uti-
från kön visar det sig att det bland männen är 87 procent som har tidigare 
lagföringar, medan 56 procent av kvinnorna har tidigare lagföringar.  

                                                 
17

 Här ingår domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Ordningsbot ingår inte (vanlig 
fortkörning, husbehovssmuggling osv.). 
18

 Det saknas information om åtta personers tidigare brottsbelastning.  
19

 I dessa siffror inkluderas inte brott som endast ger så kallad ordningsbot. BRÅ-rapport 
2000:3.  
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 Det verkar således som om den procentuella fördelningen av tidigare 
lagföringar mellan män och kvinnor i denna undersökning följer fördel-
ningen av lagföringar i en normalpopulation. Det totala antalet tidigare lag-
förda personer misstänkta för personförsäkringsbedrägeri överstiger dock 
vida motsvarande siffror hos normalbefolkningen. Det är tydligt att de som 
anmäls för bedrägerier mot personförsäkringsområdet inte är representativa 
för den stora allmänheten. Det måste emellertid påpekas att inte alla 
tidigare brott kan betecknas som allvarlig brottslighet, utan många brott 
handlar istället om trafikbrott eller andra relativt vanliga ”småbrott”. 
 Inom Försäkringskassan och försäkringsbolagen finns en uppfattning 
som framkommit i både enkäter och intervjuer, att personer som begår för-
säkringsbedrägerier inte är mer brottsbelastade än befolkningen generellt. 
Det är precis som i fallet med ålders- och könsfördelningen frågan om 
intryck som inte har någon objektiv grund men det förefaller inte heller här 
osannolikt att de varningssignaler som personalen arbetar med skulle kunna 
bidra till att en oproportionerlig andel av att de som upptäcks är personer 
med tidigare lagföringar (se föregående sida för beskrivning av varnings-
signalerna).  
 
Tabell 7. Fördelning av misstänkta gärningspersoner i polisanmälda person-
försäkringsbedrägerier år 2002, uppdelade på lagföringsprocent och brottstyper. 

Antal tidigare lagföringar Personer  Brottstyper Brott* 
  Andel     Antal Andel 

Inga tidigare lagföringar 22%  Brott mot person (3-7 kap.) 92 11% 

1 tidigare lagföring 17%  Brott mot förmögenhet (8-12 kap.) 370 44% 

2-3 tidigare lagföringar 25%  Brott mot allmänheten (13-15 kap.) 48 6% 

4-8 tidigare lagföringar 19%  Brott mot staten (16-20 kap.) 34 4% 

9 eller fler tidigare lagföringar 10%  Trafikbrott 176 21% 

Okänt 7%  Övriga brott 120 14% 

Totalt 100%  Totalt 840 100% 

* Observera att detta ej gäller antal lagföringar, utan antal brott per lagföring     

 
Det är givetvis även möjligt att de som begår försäkringsbedrägerier faktiskt 
är mer brottsbelastade än den övriga allmänheten. Även om en jämförelse 
med andra anmälda brott (i motsats till icke upptäckta och anmälda) är av 
begränsat värde skulle detta överensstämma bättre med beskrivningen av 
personer som lagförs för samtliga bedrägerier20. Av de 2 800 personer som 
lagfördes för bedrägeri under år 2003 hade 63 procent lagförts någon gång 
de senaste tio åren (BRÅ-rapport 2004:3).  
 Bland dem som ingår i urvalet för Försäkringskassans återredovisade 
ärenden är antalet personer som inte har några tidigare lagföringar fler 
(tabell 8). Av sammanlagt 133 personer har hälften inga tidigare lagföring-
ar. Något färre brott har också begåtts per gärningsperson än vad som 

                                                 
20

 Information som tyvärr också baseras på polisanmälda och därför selekterade ärenden och 
gärningspersoner.  
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gäller för de misstänkta för personförsäkringsbedrägeri,21 men skillnaden är 
ändå förhållandevis liten. 
 
Tabell 8. Fördelning av misstänkta gärningspersoner i Försäkringskassans återredo-
visade ärenden år 2002, uppdelade på lagföringsprocent och brottstyper. 

Antal tidigare lagföringar Personer  Brottstyper          Brott 
  Andel    Antal* Andel 

   Brott mot person (3-7 kap.) 39 6% 

Inga tidigare lagföringar 50%  Brott mot förmögenhet (8-12 kap.) 292 50% 

1 tidigare lagföring 22%  Brott mot allmänheten (13-15 kap.) 43 7% 

2-3 tidigare lagföringar 11%  Brott mot staten (16-20 kap.) 19 3% 

4-8 tidigare lagföringar 12%  Trafikbrott 106 22% 

 9 eller fler tidigare lagföringar 5%  Övriga brott 54 12% 

Totalt 100%  Totalt 553 100% 

* Observera att detta ej gäller antal lagföringar   
 
Det faktum att ett större antal av dem som ingår i detta urval inte har några 
tidigare lagföringar kan bero på den höga andelen småbarnsföräldrar som 
fuskar med tillfällig föräldrapenning som finns bland dessa misstänkta 
personer. Det är möjligt att det inte upplevs som brottsligt att fuska med 
några enstaka dagar på samma sätt som att under förhållandevis lång tid 
arbeta samtidigt som man uppehåller sjukpenning, och att fler ”vanliga” 
personer (utan tidigare lagföringar) därmed skulle lockas att fuska på detta 
sätt. Detta kan jämföras med RRV:s undersökning av svart arbete där det 
framgår att undandra staten skatt ”på marginalen” upplevs som mer legi-
timt och mindre stigmatiserande än svart arbete i större omfattning (RRV 
1998:29; jfr även Henry, 1978; Mars, 1982).  

                                                 
21

 Antal begångna brott (inte lagföringar) per person med tidigare lagföringar i urvalet av anmälda 
personförsäkringsbedrägerier var 9,7 medan samma siffra för dem som ingår i urvalet av Försäkr-
ingskassans återredovisade ärenden var 8,3. 



 

 45 

 

Många förnekar uppsåt 
Nästan alla personer som misstänks för personförsäkringsbedrägeri mot 
försäkringsbolag förnekar den brottsliga gärningen, medan det för Försäk-
ringskassan finns en stor andel som visserligen erkänner de faktiska om-
ständigheterna men förnekar brott på grund av bristande uppsåt. Detta 
skulle kunna bero på de olika typer av gärningar som drabbar försäkrings-
bolag respektive Försäkringskassan. I många fall kan det framstå som 
lättare för dem som begår bedrägeri mot Försäkringskassan att hänvisa till 
att de inte har förstått Försäkringskassans regler, eller att de har mått så 
dåligt att de inte har kunnat hålla reda på alla papper. Enligt många gär-
ningspersoners berättelser i förhörsprotokollen är det relativt lätt att ”råka” 
begå brott mot Försäkringskassan. Av detta följer att många som har begått 
personförsäkringsbedrägeri mot Försäkringskassan erkänner de faktiska 
omständigheterna men förnekar brott på grund av bristande uppsåt.  
 Som tabell 5 visar består de flesta av bedrägerierna mot försäkringsbola-
gen antingen av förfalskande av dokument, eller av olika former av vilse-
ledande relaterat till den skada man har råkat ut för, alternativt hävdar att 
man har råkat ut för. Dessa brott består ofta i att  fatta ett aktivt beslut om 
att kräva ersättning som man inte har rätt till, vilket innebär att det möj-
ligtvis kan vara svårare att hävda att man utförde de faktiska omständighet-
erna utan brottsligt uppsåt.  

Gärningsmannaprofil – personförsäkringsbedrägerier:
Man 
Medelålder 
Låg inkomst 
Mycket hög brottsbelastning 
 
Gärningsmannaprofil bedrägerier med Försäkringskassans samtliga 
förmåner: 
Man eller kvinna 
Yngre medelålder 
Okänd inkomst 
Medelhög brottsbelastning 
 
Brottsförebyggande slutsats: 

De som begår bedrägerier med personförsäkringar respektive samtliga av 
Försäkringskassans förmåner är inte en homogen grupp utan består av 
personer med olika egenskaper och motiv. Det behövs därför många 
typer av brottsförebyggande åtgärder, från attitydpåverkan till kontroll 
och brottsbekämpning. 
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BEHOV AV PENGAR OCH DÅLIG HÄLSA VANLIGA MOTIV  

De personer som misstänks för personförsäkringsbedrägerier, och som inte 
helt förnekar brotten, ger i förhör hos polisen sina egna förklaringar eller 
motiv till brotten.  
 Av dem som erkänner både de faktiska omständigheterna och brottsligt 
uppsåt till dessa är behov av pengar det vanligaste motivet. Av dem som er-
känner de faktiska omständigheterna men inte brottsligt uppsåt hänvisar de 
flesta till sin dåliga hälsa under perioden. De uppger att de har mått så 
dåligt att de inte har kunnat koncentrera sig på att iaktta reglerna eller hålla 
reda på pappren från Försäkringskassan. Nästan lika många förklarar att 
brotten har skett på grund av deras slarv eller obetänksamhet, eller för att 
de har trott att gärningen var laglig. 
 
Tabell 9. Misstänkta gärningspersoners egna förklaringar till brotten i polisanmälda 
personförsäkringsbedrägerier år 2002. 

Förklaringar/motiv till brotten*                                                          Personer 
  Antal Andel 

Behov av pengar 18 30% 

Dålig hälsa 17 28% 

Trodde att gärningen var laglig 8 13% 

Slarv/misskötsamhet 7 11% 

Missförstånd av uppgift från    
myndighetsperson eller läkare 6 10% 

Annat 5 8% 

Totalt 61 100 

* I tabellen ingår inte de personer som har förnekat både den brottsliga gärningen och uppsåtet. 
 
Ytterligare en förklaring som uppges är att gärningen har råkat ske på 
grund av missförstånd av uppgifter från myndighetsperson eller läkare. 
Intressant nog bygger så många som 23 procent av anledningarna22 på 
någon form av missförstånd. Försäkringskassans regler kan missförstås på 
så sätt att man tror att gärningen är laglig. Vissa hävdar också att de aldrig 
fått information om dessa. En annan form av missförstånd uppstår mellan 
dem och någon myndighetsperson (till exempel en handläggare på Försäk-
ringskassan som förklarar en situation på ett sätt som gärningspersonen har 
misstolkat, eller åtminstone hävdar att de har misstolkat) eller med läkare.  
 Om dessa förklaringar är sanna ger det vissa indikationer till Försäk-
ringskassan att detta är ett område som skulle kunna förbättras. Att säker-
ställa att en tillräcklig och lättförståelig information går ut till förmåns-
tagare i ett tidigt skede skulle kunna vara en preventiv åtgärd som kan 
åstadkomma stora besparingar (jfr Korsell och Nilsson, 2003).  
 

                                                 
22

 Summering av kategorierna ”trodde att gärningen var laglig” och ”missförstånd av uppgifter 
från myndighetsperson eller läkare”. 
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Gärningspersonerna som aldrig upptäcks 
En kartläggning av egenskaperna hos dem som inte upptäcks för försäk-
ringsbedrägeri tjänar givetvis på att information finns om egenskaperna hos 
samtliga verkliga förövare av brotten. Då sådan information inte finns att 
tillgå i denna studie har undersökningen i stället utförts med hjälp av de 
uppfattningar som personal på Försäkringskassan och försäkringsbolagen 
har, vilket innebär att analysen endast är tentativ.  
 I intervjuer framkommer uppfattningen hos de anställda på försäkrings-
bolag och Försäkringskassan att alla sorters människor fuskar och bedrar 
med försäkringar. De intervjuade betonar att det även är högt uppsatta per-
soner i samhället som upptäcks fuska med försäkringen och yngre personer 
likväl som äldre, samt både kvinnor och män. De allra flesta tror inte att 
det är en särskilt stor andel personer med kriminell bakgrund i dessa sam-
manhang. Hos försäkringsbolagen förekommer vissa som anser att det 
främst är yngre personer som begår försäkringsbedrägerier.  
 I enkätundersökningen delges en annorlunda uppfattning om vilka som 
fuskar. Här anges att dessa främst är lågutbildade personer, låginkomstta-
gare, egna företagare samt personer med missbruksproblematik och dålig 
ekonomisk situation. Särskilt försäkringsbolagen betonar även här att 
gärningspersonerna till stor del består av yngre personer.   
 I en rad undersökningar som Temo har utfört om bland annat tilltro och 
attityder till socialförsäkringssystemet finns en genomgående skillnad mel-

Vanliga motiv som gärningspersonerna uppger:
• Behov av pengar 
• Dålig hälsa 
• Trodde att gärningen var laglig 
• Slarv eller misskötsamhet 
• Missförstånd av uppgift från myndighetsperson eller läkare. 

 
Brottsförebyggande slutsats: 

Service och information gentemot försäkringstagarna är viktiga metoder 
för att öka laglydnaden hos dem som i grunden är lojala mot lagstift-
ningen. Genom bra kundkontakter kan betydelsen av att lämna riktiga 
uppgifter inskärpas.  
     För bedrägeri krävs uppsåt, och det kan vara svårt att styrka uppsåt 
när den misstänkte hänvisar till okunnighet och slarv. Straffrättsliga 
lösningar kan därför bli effektivare om ansvar för bedrägeri även kan ske 
vid oaktsamhet eller grov oaktsamhet. 
     Administrativa sanktioner, som enbart förutsätter att den försäkrade 
har lämnat en oriktig uppgift, kan vara ett alternativ till straffrättsliga 
lösningar vid mindre allvarliga överträdelser. En förebild finns med 
skattetillägget, som en administrativ sanktion när den skatteskyldige har 
lämnat oriktiga uppgifter i deklarationen. 
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lan svaren hos yngre och äldre23. Den yngre generationen anser oftare än 
andra att det är rätt att sjukskriva sig trots att det inte medges i lagen. Per-
sonerna tillfrågades om de någon gång varit sjukskrivna utan att vara sjuka 
och 5 procent svarade ja. Endast 2 procent av dem över 45 år svarade ja, 
medan motsvarande andel för de yngre var 9 procent.  
 Som undersökningen av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier har 
visat är den typiske anmälda gärningspersonen en medelålders man med ett 
antal tidigare lagföringar, och förhållandevis låg inkomst. Denna bild stäm-
mer relativt bra överens med de uppfattningar om vilka som fuskar och be-
drar som framkommer i enkätundersökningen men skiljer sig mot de upp-
fattningar som framkommer i intervjuundersökningen. Av den bild som 
Temos undersökningar visar kan det misstänkas att man inte upptäcker en 
proportionell andel yngre personer. 
 För att ytterligare komplicera bilden tycks de gärningspersoner som 
begår bedrägerier med samtliga förmåner inom Försäkringskassan skilja sig 
från personförsäkringsbedragarna i många avseenden. De är till exempel 
yngre, de har en jämn könsfördelning (till och med något fler kvinnor) och 
antalet med tidigare lagföringar är färre. Det finns ingen information om 
deras inkomster.  
 De motstridiga uppgifterna skulle kunna tolkas som bevis för att det är 
ett representativt urval av alla de som fuskar som faktiskt upptäcks, och att 
det är olika egenskaper hos de som fuskar med personförsäkringar som de 
som fuskar med samtliga förmåner hos Försäkringskassan.  
 Varken försäkringsbolag eller Försäkringskassan tillämpar i dag en sys-
tematisk och slumpmässig kontroll, vilket skulle garantera upptäckt av ett 
representativt urval av dem som fuskar och bedrar. Försäkringskassan ut-
vecklar dock för närvarande ett system med systematisk slumpmässig kon-
troll av ett urval förmåner som ska användas av Försäkringskassan i samt-
liga län, och försäkringsbolagen kan förmodligen förväntas applicera GSR-
systemet24 mer konsekvent i framtiden.  

                                                 
23

 Modig, Arne, Allmänhetens tilltro till socialförsäkringssystemet: Temo-undersökning 2003-11-
21, och Boberg, Kristina och Modig, Arne, Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?: 
Temo-undersökning april 2002; i Fredrik Andersson, 2004. 
24

 Försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister. Läs mer om detta på s. 67. 
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Kontroll- och rättskedjan 
Försäkringsbedrägeriernas väg från upptäckt till lagföring är en lång selek-
tionsprocess som kan liknas vid en tratt; människor och deras brott sållas 
bort i en beslutsprocess där endast ett fåtal blir kvar till slutet (Korsell, 
2003). I det följande förklaras närmare hur polisanmälningarna hanteras i 
rättssystemet, dels de anmälda personförsäkringsbedrägerierna mot allmän 
och privat försäkring, dels en närmare analys av Försäkringskassans åter-
redovisade ärenden. 
 

Bedrägerier med personförsäkringar  
I undersökningen av polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 2002 
konstruerades ett flödesschema (tablå 1) som beskriver brottens väg genom 
rättskedjan sedan de polisanmälts.  
 
Tablå 1. Flödesschema som visar hanteringen av polisanmälda personförsäkringsbe-
drägerier år 2002 genom rättskedjan.  

 

BESLUT 1

BESLUT 2 

BESLUT 3

36 anmälningar 
fortfarande under 

utredning 108 polisanmälningar och
111 polisanmälda personer 

är studiens urval 

För 5 personer inleds inte 
förundersökning 

För 56 personer upprättas 
förundersökningsprotokoll

För 31 personer 
väcks åtal 

För 6 personer 
utfärdas strafföre-

läggande 

För 1 person 
var brottet 

preskriberat 

3 personer blir 
frikända 

25 personer döms för 
personförsäkringsbedrägeri

144 polisanmälda 
personförsäkrings-

bedrägerier 

För 14 
personer väcks 

inte åtal 

För 4 personer 
saknas information 

För 3 personer 
saknas information 

För 50 personer läggs 
förundersökningen ned 

För 1 person läggs 
åtalet ned 

5 personer godkänner 
strafföreläggande 
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Endast en fjärdedel döms 
Som framgår av flödesschemat sker en första halvering av antalet ärenden 
vid det första viktiga beslutet (beslut 1 i tablå 1), som är om förundersök-
ningen ska läggas ned eller ett förundersökningsprotokoll upprättas och 
skickas vidare till åklagare. Det andra beslutet är om de misstänkta gär-
ningspersonerna ska åtalas eller fallet läggas ned och här sker ytterligare en 
halvering. Det tredje beslutet fattas av domstol när den fäller eller frikänner 
de åtalade gärningspersonerna och i detta stadium av processen faller en-
dast ett fåtal personer bort. Antalet personer som slutligen har blivit åtalade 
och dömda, inklusive de som har godkänt strafföreläggande är sålunda 
ungefär en fjärdedel av dem som först anmäldes som misstänkta för bedrä-
gerier och vars förundersökningar är slutredovisade. För många som arbe-
tar inom rättsväsendet kan denna siffra inte tyckas ovanlig men i samman-
hanget måste den stränga sållningsprocess som har föregått besluten att 
polisanmäla ärendena beaktas. När polisanmälningarna lämnas över till 
polisen består de av nästan fullständiga utredningar, med kända gärnings-
personer och med en enligt försäkringsbolagen bindande bevisning. 
 Även om det är svårt att uttala sig procentuellt om bedrägerierna mot 
försäkringsbolagen på grund av deras ringa antal, verkar det inte finnas 
någon skillnad i hur många ärenden som lämnas över till åklagare beroende 
på om det är försäkringsbolag eller Försäkringskassan som är målsägande. 
Däremot tycks det som om en något större andel av dem som har begått 
försäkringsbedrägerier mot Försäkringskassan sedan åtalas än av dem som 
har begått försäkringsbedrägerier mot försäkringsbolag25. Detta kan tyckas 
underligt med tanke på att man, som tidigare har nämnts, från försäkrings-
bolagens sida endast polisanmäler de fall där man är förhållandevis över-
tygad om att tillräcklig bevisning finns för åtal.  
 Vid en liknande undersökning som genomfördes på sakförsäkringsbe-
drägerier kunde det konstateras att hälften av dem som vid en polisanmälan 
pekades ut som misstänkta gärningspersoner blev fällda i en domstol 
(Persson och Svanberg, 1998). Det skulle kunna tyda på att det är svårare 
att bevisa personförsäkringsbedrägerier än sakförsäkringsbedrägerier, eller 
att polis och åklagare inte lägger ned lika mycket resurser på att utreda dem 
som begår dessa brott. En möjlig förklaring kan vara att polisen är lika 
ovan som försäkringsbolagen vid polisanmälda bedrägerier på personför-
säkringsområdet och därmed osäkra på hur dessa ärenden kan utredas och 
bevisas.  
 Efter denna inledande presentation av personförsäkringsbedrägeriernas 
väg i rättsprocessen görs nu en analys av möjliga förklaringsfaktorer bakom 
den kraftiga sållningsprocessen, med början i upptäckten av brotten.   
 

                                                 
25

 På grund av det fåtal tillgängliga ärenden med försäkringsbolag som målsägande som ligger 
till grund för studien är risken för slumpmässiga resultat stor.  
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Allmänheten tipsar om många brott 
Det första avgörande steget som sker innan polisanmälan är upptäckten av 
brotten. Försäkringskassans och försäkringsbolagens kontrollstrategier styr 
vilka gärningspersoner som upptäcks, och det är stor skillnad på dessa, bå-
de mellan Försäkringskassans olika länsorganisationer och försäkringsbo-
lag, samt i olika län. På sina håll arbetar man på ett sådant systematiskt sätt 
att de flesta brott förmodligen upptäcks på neutrala grunder. På andra håll 
styr handläggarnas personliga inställning till kontrollarbete och fuskare 
upptäckterna.   
 Ungefär hälften av alla bedrägerier mot Försäkringskassan upptäcks 
genom deras egna kontroller, medan försäkringsbolagen upptäcker nästan 
alla sina ärenden på detta sätt (tabell 10, s. 52). De två ärenden som de inte 
upptäckte själva fick de tips om genom polisens utredningar i andra ären-
den.  
 Allmänheten spelar en stor roll som anmälare eller ”tipsare” av miss-
tänkta försäkringsbedragare mot Försäkringskassan, enligt information från 
både enkäter och förundersökningsprotokoll. Dessa anonyma tipsare, och 
de personer som avsiktligt eller oavsiktligt har avslöjat väsentlig informa-
tion för Försäkringskassan men inte är anonyma, står tillsammans för en 
femtedel av bedrägeriupptäckterna (tabell 10, s. 52). Det är alltså vanligt att 
personer med en relation eller någon anknytning till gärningspersonerna 
anmäler dem till Försäkringskassan eller till polisen. Handläggare på För-
säkringskassan berättar i intervjuer att anmälarna i många av dessa fall 
uppger att skälen till att de tipsar om brotten är att det är ett omoraliskt 
beteende att utnyttja Försäkringskassan och välfärdsförmånerna, och i en 
del fall kan det också röra sig om en personlig hämnd.26 Bristen på anony-
ma tipsare med avseende på bedrägerier mot försäkringsbolagen förklaras 
sannolikt av att det är svårare för allmänheten att ha kunskap om enskilda 
personers privata försäkringslösningar. Ytterligare något som påverkar upp-
täckten av bedrägerier är, som förut har nämnts, att personalen på Försäk-
ringskassan har mycket svårt att hinna utreda sanningshalten i alla ano-
nyma anmälningar som kommer in. De blir tvungna att välja ut dem som 
verkar enklast att utreda och bevisa. På sina håll uppger man också att de 
flesta anonyma anmälningar är obrukbara och att man har som policy att 
inte utreda dem på grund av att människor använder detta förfarande av 
personliga skäl, för att till exempel hämnas på någon. 
  

Myndigheterna förhindras att tipsa  
En viktig informationskälla särskilt för Försäkringskassan, är samarbetet 
med andra myndigheter, företrädesvis Polisen och Skatteverket. När myn-
digheter utreder brott får de ofta tillgång till överskottsinformation som 
kan peka på andra brott än dem som den ursprungliga utredningen ämnade 

                                                 
26

 Allmänheten ser allvarligare på bidragsfusk än på exempelvis skattefusk. Bidragsfusk är ”and-
ras” pengar, medan skattefusk sker med ”egna” pengar (Korsell, 2003). 
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avslöja.27 I dag förhindrar dock vår sekretesslagstiftning att denna informa-
tion kan överföras till Försäkringskassan eller försäkringsbolagen. När poli-
sen upptäcker brott mot Försäkringskassan eller mot försäkringsbolag kan 
de föra informationen vidare, men då övriga myndigheter får tillgång till 
överskottsinformation har de inte denna möjlighet. Därmed går viktig in-
formation förlorad som skulle kunna leda till många brottsupptäckter. 
 I de polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna utgör ändå tips från 
andra myndigheter en relativt stor andel av samtliga upptäckter. En analys 
av de polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna visar att endast ett 
ärende där tips kommit från polis eller andra myndigheter i samband med 
utredning av andra ärenden inte ledde till ett åtalsbeslut. Genom att två 
eller fler myndigheter har kunnat lämna bevis för brott i dessa ärenden 
föreligger förmodligen färre hinder för åtal av försäkringsbedrägerier. 
Därför är det även möjligt att den ”höga” andelen tips från andra myndig-
heter i de polisanmälda personförsäkringsbedrägerierna egentligen inte 
överensstämmer med den verkliga andelen tips från myndigheter jämfört 
med andra informationskällor, utan att de selekteras fram på grund av 
deras starka bevisning.  
 I intervjuer har särskilt personalen på Försäkringskassan uppgett att de 
många gånger är frustrerade över svårigheten att utbyta information mellan 
myndigheter. Att Skatteverket till exempel inte får meddela Försäkrings-
kassan om de upptäcker en försäkringsbedragare upplever de dessutom som 
underligt och anser att det är ett omotiverat slöseri med skattebetalarnas 
pengar. 
 
Tabell 10. Hur polisanmälda personförsäkringsbedrägerier år 2002 upptäcktes.  

Upptäcktssätt            Personer 
  Antal Andel 

Försäkringsgivarens kontroll vid misstanke 56 50% 

Tips från polis eller andra myndigheter 19 17% 

Anonym tipsare 14 13% 

Avsiktlig eller oavsiktlig anmälare med relation till den misstänkte 12 11% 

Övrigt 2 2% 

Okänt 8 7% 

Totalt 111 100% 

 

Alla upptäckta brott polisanmäls inte 
När bedrägerierna har upptäckts beslutar Försäkringskassan och försäk-
ringsbolagen huruvida ärendena ska polisanmälas. För båda parter finns 
riktlinjer som rekommenderar dem att polisanmäla samtliga misstänkta be-

                                                 
27

 Vid de speciella problem som uppstår när sådana relativt osynliga brott som försäkringsbe-
drägerier ska upptäckas kan sådan överskottsinformation, så kallad ”spin-off”, vara en viktig lös-
ning (Shapiro, 1984) 
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drägerier28. I Riksförsäkringsverkets, RFVs,29 riktlinjer framhävs vikten av 
att polisanmäla dessa för att stärka allmänhetens tilltro till socialförsäk-
ringen, medan Försäkringsförbundet (Riktlinjer för utredning vid misstanke 
om försäkringsbedrägeri m.m., 2002) anser att samtliga misstänkta fall ska 
polisanmälas för att de försäkrade ska åtnjuta lika behandling.  
 För båda parter är också situationen sådan att det krävs en lägre bevis-
börda för att legitimera ett beslut om återbetalning eller avböjande av er-
sättning än vad som behövs för att den misstänkta personens brott ska 
kunna prövas i domstol (Andersson, 2004).  
 Ett exempel på detta är då ett försäkringsbolag fattar misstankar om 
fusk och inleder en utredning. Försäkringsbolagen lägger generellt stor vikt 
vid att utreda det civilrättsliga området och inte det straffrättsliga. Då en 
utredning av ett försäkringsärende innebär en kostnad för bolaget är det 
naturligt att bolaget inte lägger ner mer arbete än nödvändigt, det vill säga 
fram till den punkt då bevisningen räcker ur ett civilrättsligt hänseende. Om 
en polisanmälan om försäkringsbedrägeri ska göras krävs ytterligare utred-
ning och ytterligare resurser, eftersom beviskraven är avsevärt högre i brott-
målsprocessen. Det enda försäkringsbolaget kan förväntas få ut av denna 
fortsatta utredning är den allmänpreventiva effekt som kan uppkomma. 
Eftersom väldigt få av försäkringsbolagens och Försäkringskassans polisan-
mälningar leder till åtal och fällande dom kan denna effekt antas vara för-
hållandevis liten (Andersson, 2004). 
 Dessa faktorer resulterar i att långt ifrån samtliga ärenden polisanmäls, i 
motsats till vad riktlinjerna för båda parter föreskriver. Det gäller personer 
som har fått ut eller riskerat att få ut ersättning på grund av att de har läm-
nat till synes avsiktligt felaktiga uppgifter. Detta förhållande är mer mar-
kant hos försäkringsbolagen än hos Försäkringskassan. För försäkringsbo-
lagens del anger de flesta i intervjuer att de polisanmäler mellan en och tre 
procent av dem som har lämnat felaktiga uppgifter i sina skadeanmälningar 
och som därför har fått avslag på sina ersättningskrav.  
 Av intervjuerna framgick även att man ibland, hos både Försäkrings-
kassan och försäkringsbolagen, kan avstå från att polisanmäla vissa perso-
ner av närmast humanitära skäl. 
 

                                                 
28

 RFV har för det allmänna försäkringsområdet gett ut vägledningen ”Fusk?” Nr 2004:1. Försäk-
ringsförbundet gav 2002 ut ”Riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägerier 
m.m.”  
29

 Från den 1 januari 2005 har Försäkringskassan blivit en sammanhållen myndighet och RFV 
heter sedan dess Försäkringskassans Huvudkontor. Då denna studie utfördes under de förut-
sättningar som rådde innan omorganisationen kommer dock denna rapport att även fortsättnings-
vis hänvisa till RFV förutom i de fall då framtiden åsyftas, varvid namnet Försäkringskassans 
Huvudkontor kommer att användas. 
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Bedrägerier med samtliga av 
Försäkringskassans förmåner  
Även för undersökningen av Försäkringskassans samtliga återredovisade 
ärenden år 2002 konstruerades ett flödesschema. Ett fåtal av dessa ärenden 
har lett till åtal, medan merparten har avslutats genom att förundersökning-
en lagts ned.  
 
Tablå 2. Flödesschema som visar hanteringen av bedrägerier med samtliga av Försäk-
ringskassans ärenden för år 2002 genom rättskedjan.  

 156 återredovisade 
ärenden enligt RFV:s 

statistik 

133 ärenden inom 
ramen för projektet

23 ärenden som av 
olika anledningar 

saknas 

9 polisanmälningar 
föranleder inte 
inledande av 

förundersökning 

27 
polisanmälningar 

leder till åtal 

91 
förundersökningar 

läggs ned 

Åtalsunderlåtelse 
meddelas i 1 fall 

Förundersökning 
avslutas genom 

negativt åtalsbeslut 
i 5 fall 

4 ärenden leder till 
strafföreläggande 

18 ärenden leder till 
fällande dom 

5 ärenden leder till 
frikännande dom 

 

Gärningspersoner och deras brott sållas bort i en beslutsprocess där
endast ett fåtal blir kvar till slutet. Många brott upptäcks aldrig. Många
upptäckta brott anmäls inte. Många upptäckta brott leder aldrig till
fällande dom. 
     Allmänheten är en viktig tipsare om brott till Försäkringskassan.
Samverkande myndigheter skulle kunna vara en viktig tipsare om inte
sekretessreglerna lade hinder i vägen. 
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Mjukare sekretessregler skulle möjliggöra att fler brott upptäcks och fler 
gärningspersoner lagförs. 
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Kvaliteten på Försäkringskassans anmälningar 
Efter den selektion av ärenden som har skett hos Försäkringskassan och 
försäkringsbolagen sker även, som ovanstående flödesscheman har visat, en 
sträng selektion hos polisen och åklagaren. I syfte att belysa möjliga orsaker 
till varför inte ett större antal av Försäkringskassans polisanmälda ärenden 
lett till åtal har samtliga av Försäkringskassans återredovisade ärenden år 
2002 analyserats. Denna analys har skett utifrån de riktlinjer som Riksför-
säkringsverket, RFV, har utarbetat om innehållet i en polisanmälan (Väg-
ledning ”Fusk?” 2004:1). Fokus har varit att undersöka om det faktum att 
så få ärenden leder till åtal kan förklaras av brister i Försäkringskassans 
polisanmälningar, eller om det kan sägas att Försäkringskassan gjort vad 
som ankommer på dem i egenskap av målsägande. Genom att använda 
riktlinjerna som utgångspunkt uppnås en likartad bedömning för samtliga 
polisanmälningar samtidigt som det framgår hur innehållet i polis-
anmälningarna svarar mot RFV:s rekommendationer.   

 
INNEHÅLLET I EN POLISANMÄLAN  

För att kunna ta ställning till om det förekommer brister i Försäkrings-
kassans polisanmälningar får det först klargöras vad en polisanmälan från 
en målsägande bör innehålla. Det finns dock inte någon lag som föreskriver 
form och innehåll för en polisanmälan. Däremot kan viss information sökas 
från reglerna om förundersökningens inledande. Ett av skälen till att inleda 
förundersökning är nämligen att anmälan innefattar omständigheter som 
ger anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har 
förövats.30 Kravet på att det ska finnas anledning att anta att ett brott har 
förövats innebär att en konkret brottsmisstanke måste föreligga. Miss-
tanken kan vara vag och oprecis. Gärningspersonen kan vara okänd och 
bevisning av någon nämnvärd styrka behöver inte finnas.31 Gränsen för att 
inleda förundersökning har därmed satts lågt och det ställs inte heller några 
högre krav rent formellt på innehållet i en polisanmälan. 
 Vilka konkreta uppgifter är då nödvändiga i en polisanmälan? För 
närmare information i denna fråga kan de enskilda länsorganisationerna 
använda sig av de riktlinjer som utarbetats av RFV. Av dessa framgår att en 
polisanmälan ska innehålla de uppgifter som polis och åklagare behöver för 
att kunna utreda brottet och för detta ändamål rekommenderas följande:  
 

1) Personuppgifter 
2) Sammanfattande beskrivning av händelseförloppet i ärendet hos 

Försäkringskassan 
3) Uppgift om vem som handlagt ärendet på Försäkringskassan  
4) Dokumentation av eventuella kontakter med den försäkrade under 

fuskutredningen 
5) Redogörelse för aktuella lagar och andra regler  

                                                 
30

 Se RB 23:1  
31 Ekelöf, Rättegång V, 7:e uppl., s. 107 och Ekelöf SvJT 1982  
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6) Redogörelse för vilken information som Försäkringskassan har 
lämnat till den försäkrade om rätten till förmånen, och uppgift om 
när och hur informationen har lämnats  

7) En beskrivning av vad den anmälde har gjort – eller underlåtit att 
göra – som Försäkringskassan misstänker vara brottsligt  

8) Redogörelse för varför Försäkringskassan bedömer att den 
försäkrade har handlat uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt  

9) Uppgift om någon ersättning har utbetalats felaktigt.  
 

Den rättsliga hanteringen 
av polisanmälda ärenden 
Frågan är om det går att se någon koppling mellan hur väl ärenden som 
polisanmäls av Försäkringskassan uppfyller ovanstående riktlinjer, och hur 
anmälningarna hanteras av polis och åklagare i rättsprocessen? Polis-
anmälningar där förundersökning inte har inletts, där förundersökningen 
har lagts ned, och där den har resulterat i åtal kommer att beskrivas i olika 
avsnitt. Under respektive avsnitt kommer det även att redogöras för hur 
innehållet i polisanmälningarna svarar mot RFV:s riktlinjer. För detta 
ändamål har tabeller använts där förekomsten av den information som en-
ligt riktlinjerna ska finnas i en anmälan har sammanställts.  
 
POLISANMÄLNINGAR DÄR FÖRUNDERSÖKNING INTE HAR INLETTS 

Att en polisanmälan föreligger från en målsägande innebär inte att en för-
undersökning automatiskt kommer att genomföras. Även om huvudregeln 
kan sägas vara en absolut förundersökningsplikt när förutsättningarna är 
uppfyllda,32 finns det alltså situationer då en förundersökning inte behöver 
inledas eller genomföras.  
 Till en början kan nämnas att förundersökning inte behöver inledas om 
det är uppenbart att brottet inte går att utreda, till exempel om det saknas 
praktiska förutsättningar i det enskilda fallet för att utreda brottet.33 
Undantag från förundersökningsplikten gäller vidare, i fall då det redan in-
nan en förundersökning har inletts finns förutsättningar för ett ned-
läggande. Detta kan bli aktuellt vid ett bötesbrott där de resurser som krävs 
för brottets utredande inte står i proportion till brottets lindriga art, eller, 
vilket även berör något grövre brott, det kan antas att åtalsunderlåtelse 
skulle meddelas.34 Slutligen behöver förundersökning inte genomföras för 
bötesbrott där det ändå finns tillräckliga skäl för åtal.35 I sådana fall kan 
polisen använda ett förenklat förfarande som innebär att åtal eller strafföre-
läggande kan grundas på annat material, oftast uppgifterna i polisrappor-
ten.36  

                                                 
32

 Se RB 23:1  
33

 Se RB 23:1 st. 2  
34

 Se RB 23:4a   
35

 Se RB 23:22 
36

 Fitger s. 23:76 f.f  
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 Av samtliga Försäkringskassans återredovisade ärenden under år 2002 
förekommer nio polisanmälda ärenden där förundersökning inte har inletts. 
Hur innehållet i dessa polisanmälningar svarar mot RFV:s riktlinjer framgår 
av tabell 11. Hur stor andel av polisanmälningarna som uppfyller olika 
kriterier har räknats om till den sammanlagda frekvensen av kriterierna i 
termer av alltid/ofta/sällan. Varje riktlinje i tabellen är en förkortning av de 
mer utförliga riktlinjer som presentades på sidan 55.  
  
Tabell 11. Ärenden från Försäkringskassan där förundersökning inte har inletts. 

  Alltid, 100 % Ofta, > 75 % Sällan, < 25 % 

1) Personuppgifter X   

2) Händelseförlopp X   

3) Handläggare  X  

4) Kommunikation  X  

5) Lagregler   X 

6) Information   X 

7) Brottsligt beteende X   

8) Uppsåt/oaktsamhet   X 

9) Utbetalning X   

 
Av de ärenden där förundersökning inte har inletts, är brottsrubriceringen i 
ett fall försök till bedrägeri medan övriga är fullbordade bedrägerier av nor-
malgraden. Bland de förmåner som är representerade kan nämnas tillfällig 
föräldrapenning, sjukpenning, bostadsbidrag och bostadstillägg till pensio-
närer. De oriktigt utbetalda beloppen rör sig från cirka 700 kronor upp till 
cirka 45 000 kronor.  
 
POLISANMÄLNINGAR DÄR FÖRUNDERSÖKNINGEN HAR LAGTS NED 

Den grundläggande utredningen av ett brott sker, som tidigare angetts, 
genom förundersökningen. Det primära syftet med förundersökningen är 
att utreda om brott föreligger, vem som i så fall kan misstänkas för brottet, 
och att skaffa tillräckligt material för bedömning av frågan om åtal ska 
väckas.37 Finns det inte längre anledning till förundersökningens fullföljan-
de, ska den läggas ned.  
 Ett beslut av åklagaren om att lägga ned förundersökningen eller att åtal 
inte ska väckas kan överprövas av en högre åklagare. Detta överprövnings-
förfarande är inte är författningsreglerat,  vilket innebär att den missnöjde 
inte har någon klagofrist att iaktta och inte heller några andra krav att 
beakta vid utformandet av sin begäran. Om den högre åklagaren efter över-
prövning inte delar den lägre åklagarens uppfattning kan förundersökning-
en återupptas.38   
 

                                                 
37

 Se RB 23:2 
38

 Fitger s. 7:16 ff. 
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Tabell 12. Ärenden från Försäkringskassan där förundersökningen har lagts ned.  

  Alltid, 100 % Ofta, > 75 % Sällan, < 25 % 

1) Personuppgifter X   

2) Händelseförlopp  X  

3) Handläggare  X  

4) Kommunikation  X  

5) Lagregler  X  

6) Information   X 

7) Brottsligt beteende  X  

8) Uppsåt/oaktsamhet   X 

9) Utbetalning X   

 
Inte mindre än 97 av Försäkringskassans 133 polisanmälda ärenden har 
upphört genom någon form av avskrivningsbeslut.39 Av dessa ärenden har 
91 ärenden lett till ett beslut om nedläggande av förundersökningen, medan 
5 ärenden har avslutats genom ett så kallat negativt åtalsbeslut, det vill säga 
beslut om att åtal inte ska väckas.40 För ett ärende har beslut om åtalsun-
derlåtelse meddelats. Brottsrubriceringen är i de flesta fall bedrägeri och de 
oriktigt utbetalda beloppen varierar från 900 kronor upp till 685 700 
kronor. Bland de förmåner som är representerade kan nämnas tillfällig för-
äldrapenning, föräldrapenning, sjukpenning och bostadsbidrag.  
 I 2 av de 97 ärendena under detta avsnitt har Försäkringskassan begärt 
överprövning. I det ena ärendet, som gällde misstanke om grovt bedrägeri, 
hade den misstänkte under en period av cirka 6 år felaktigt fått utbetalt 
förtidspension med drygt 330 000 kronor. Även det andra ärendet gällde 
misstanke om grovt bedrägeri. I det fallet hade den misstänkte under en 
period av cirka 5 år, genom fullmakt, uppburit sin avlidna förälders pen-
sion till ett sammanlagt belopp om drygt 276 000 kronor. Försäkrings-
kassans begäran om överprövning av dessa fall resulterade inte i något av 
ärendena att de misstänkta personerna åtalades.  
 

POLISANMÄLNINGAR SOM HAR LETT TILL ÅTAL OCH DOMSTOLSPRÖVNING 

I detta skede av rättsprocessen förekommer slutligen resterande 27 av För-
säkringskassans polisanmälda ärenden. Hur innehållet i dessa polisanmäl-
ningar svarar mot RFV:s riktlinjer framgår av tabell 13.41 
 

                                                 
39

 I fem ärenden har materialet varit av den beskaffenhet att någon närmare granskning inte varit 
möjlig, och uppställningen i tabell 12 har därför grundats på 92 polisanmälningar. 
40

 Enligt RB:s terminologi kan en förundersökning upphöra genom nedläggande eller avslutande. 
Frågan om det är det ena eller det andra har bestämts utifrån tidpunkten för den s.k. 
slutdelgivningen enligt RB 23:18 st. 1. Om beslutet fattats efter det att slutdelgivning skett så är 
det ett negativt åtalsbeslut, d.v.s. ett beslut om att åtal inte skall väckas. Har slutdelgivning 
däremot inte ägt rum kan förundersökningen i stället läggas ned, se Bring, 1999, s. 300-301. 
41 I ett ärende har polisanmälan saknats och uppställningen i tabell 13 har därför grundats på 
resterande 26 polisanmälningar. 
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Tabell 13. Ärenden från Försäkringskassan där förundersökningen har lett till åtal. 

  Alltid, 100 % Ofta, > 75 % Sällan, < 25 % 

1) Personuppgifter X   

2) Händelseförlopp  X  

3) Handläggare  X  

4) Kommunikation  X  

5) Lagregler  X  

6) Information   X 

7) Brottsligt beteende X   

8) Uppsåt/oaktsamhet   X 

9) Utbetalning X   

 
Av dessa 27 ärenden har 23 lett till domstolsprövning. Därav resulterade 18 
i fällande och 5 i ogillade domar. Strafföreläggande har godkänts i 4 ären-
den. Bland de förmåner som är representerade kan nämnas tillfällig föräld-
rapenning, sjukpenning, underhållsstöd och bostadsbidrag. Brottsrubricer-
ingen är i majoriteten av fallen bedrägeri av normalgraden men som andra 
exempel kan nämnas grovt bedrägeri, försök till bedrägeri och urkundsför-
falskning eller försök till bedrägeri medelst urkundsförfalskning. De oriktigt 
utbetalda beloppen varierar från 1 360 kronor upp till cirka 330 000 kro-
nor.  
 I 9 av de 23 ärenden som varit föremål för domstolsprövning har den 
tilltalade erkänt gärningen, medan inställningen i övriga ärenden varit att 
den tilltalade förnekat ansvar, och då i flertalet fall förklarat sig ha saknat 
uppsåt att begå brott.  
 
VANLIGT ATT BROTT INTE KAN STYRKAS 

Då de beslutsgrunder som ligger bakom att förundersökningar har lagts ned 
eller inte inletts är lika för både personförsäkringsbedrägerierna och bedrä-
gerier med samtliga av Försäkringskassans ärenden görs redovisningen av 
dessa gemensamt för båda urvalen.  
 Den klart vanligaste beslutsgrunden är som tabell 14 visar att brott inte 
kan styrkas. Denna beslutsgrund används i över hälften av fallen. En annan 
vanlig beslutsgrund är att den misstänkte har begått andra och allvarligare 
brott, och att någon påföljd utöver vad som utdöms för dessa brott inte är 
påkallat ur allmän synpunkt. Andra anledningar som förekommer, emeller-
tid inte i särskilt stor utsträckning, är att gärningen inte bedöms vara brott 
eller inte hör under allmänt åtal, respektive att den misstänkte har lämnat 
landet och inte förväntas återkomma. 
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Tabell 14. Beslutsgrunder bakom beslut om att inte inleda eller lägga ned förunder-
sökningar. 

Beslutsmotivering* Ärenden** 
  Antal 

Brott eller uppsåt kan ej styrkas/förväntas ej kunna styrkas 109 

Gärningen ej brott/hör ej under allmänt åtal 10 

Åtal ej påkallat ur allmän synpunkt 1 

Brottet är preskriberat 9 

Det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom/åtalsunderlåtelse 6 

Förundersökningen förväntas ej leda till åtal 3 

Ej spaningsresultat 2 

Misstänkte har begått annat brott och ytterligare påföljd krävs ej 24 

Misstänkte har lämnat landet och förväntas ej återkomma 10 

Misstänkte har mottagit psykiatrisk vård 1 

Misstänkte är oskyldig 1 

Misstänkte är avliden 1 

Okänt 4 

Totalt 181 

* Inkluderar beslutsmotiveringar från ej inledda förundersökningar, nedlagda förundersökningar, negativa åtals-
beslut och beslut om åtalsunderlåtelse. 
** Innefattar både polisanmälda personförsäkringsbedrägerier mot Försäkringskassan och försäkringsbolag 
samt bedrägeri med samtliga av Försäkringskassans förmåner. 
 
Det är mycket svårt att uttala sig om det är så att brott verkligen inte kan 
styrkas i så många ärenden eller om det finns andra faktorer som ligger 
bakom besluten att lägga ner förundersökningarna eller om andra faktorer 
skulle kunna förklara att så få ärenden leder till åtal.  
 

Finns det ”bättre” och  
”sämre” polisanmälningar? 
För att återgå till analysen av Försäkringskassans polisanmälningar för 
samtliga av deras förmåner ställs nu frågan om det möjligen är så att de 
polisanmälningar som leder till åtal är av bättre kvalitet än de som avslutats 
på ett tidigare stadium? Kan det i stället ha funnits andra avgörande fak-
torer?  
 
FLERTALET AV RIKTLINJERNA UPPFYLLS MEN DET 
FINNS ANMÄLNINGAR AV VARIERANDE KVALITET 

Av de tabeller som har presenterats ovan kan direkt utläsas att Försäkrings-
kassans polisanmälningar uppfyller flertalet av de riktlinjer som RFV ställt 
upp i sin vägledning år 2004.42 Tabellerna utvisar också att det innehålls-

                                                 
42 I sammanhanget kan påpekas att de ärenden som granskats är återredovisade under år 2002, 
vilket innebär att polisanmälningarna upprättats det året eller tidigare år, således innan publice-
randet av RFVs riktlinjer 2004. Det är därför givetvis möjligt, att Försäkringskassans polisanmäl-
ningar i dag uppfyller ännu fler av dessa riktlinjer.  
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mässigt inte föreligger några större skillnader mellan de polisanmälningar 
som lett till åtal (tabell 13) och de anmälningar som avslutats på ett tidigare 
stadium i rättskedjan (tabell 11 och 12). I stället kan konstateras att anmäl-
ningar som lett till åtal avviker från riktlinjerna på exakt samma punkter 
(riktlinje 6 och 8) som anmälningar där förundersökningen inte fullföljts.  
 Även om det kan sägas att polisanmälningarna till sitt innehåll inte upp-
visar några större skillnader finns det ändå anledning att ta upp före-
komsten av ”bättre” och ”sämre” polisanmälningar. Först och främst bör 
det framhållas att flertalet av Försäkringskassans kontor haft en god kvali-
tet på sina polisanmälningar, vilket inneburit att dessa varit både väldoku-
menterade och väldisponerade. Det framgår också klart att många av För-
säkringskassans anmälare lagt ned ett omfattande arbete vid såväl upp-
rättandet av polisanmälan som sammanställningen av bakgrundsmaterialet.  
 Det finns emellertid också polisanmälningar av något sämre kvalitet. De 
brister som härvid kunnat noteras är av skiftande slag, men som exempel 
kan nämnas anmälningar utan sammanställning av oriktigt utbetalda be-
lopp, anmälningar där bakgrundsmaterialet saknat varje form av struktur 
och anmälningar med ofullständiga eller obegripliga journalanteckningar.  
 
BETYDELSEN AV POLISANMÄLNINGARNAS UTFORMNING  
OCH INNEHÅLL FÖR BESLUTEN UNDER RÄTTSPROCESSEN 

Även om vissa brister har noterats i en del av Försäkringskassans polis-
anmälningar finns det inget som tyder på att de anmälningar som lett till 
åtal innehållsmässigt varit ”bättre” än övriga. Orsaken till att inte fler av de 
polisanmälda ärendena resulterat i åtal tycks därför inte kunna förklaras av 
brister i dessa polisanmälningar, annat än i vissa fall. Förklaringen till var-
för så få polisanmälningar leder till åtal bör därför sökas bland andra fak-
torer. En sak som det kan finnas anledning att fundera över i samman-
hanget är vilka krav som kan och bör ställas på den utredning som Försäk-
ringskassan gör före en polisanmälan. Är det till exempel rimligt att begära 
att en målsägande ska behöva vidta sådana utredningsåtgärder som egent-
ligen åligger polis och åklagare? Detta är dock en diskussion som inte kan 
föras i denna rapport.  
 
LIGGER DET I SJÄLVA VERKET ANNAT BAKOM DE FÅ ÅTALEN? 

Det är alltså inte i huvudsak bristfälliga polisanmälningar som utgör  för-
klaringen till att inte fler ärenden lett till åtal, utan orsaken får i stället 
sökas bland andra faktorer. Vilka dessa kan vara är svårt att redogöra för 
inom ramen för detta arbete och det är troligtvis även så att det rör sig om 
flera faktorer i samverkan.  
 Det råder ingen tvekan om att det finns bevisproblem i många av de akt-
uella ärendena. Detta framgår inte minst av att 65 av de 106 polis-
anmälningar som inte lett till åtal, skrivits av med motiveringen att brott 
inte kan styrkas. Det är emellertid svårt att veta om detta är det egentliga 
skälet. Det förekommer ärenden där det finns viss anledning att anta att 
orsaken varit en annan. Som exempel kan nämnas ärenden där förunder-
sökningen lagts ned med den motiveringen att brott inte kan styrkas eller 
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att brottsligt uppsåt inte kan styrkas, utan att något förhör hållits med den 
misstänkte.  
 Borde inte den misstänkte ha lämnat någon förklaring till det inträffade 
innan det kan sägas att brott eller brottsligt uppsåt inte kan styrkas? Varför 
har till exempel den försäkrade vid upprepade tillfällen på heder och sam-
vete försäkrat att han/hon avstått från förvärvsarbete för vård av barn när 
personen i själva verket arbetat?  
 Vid genomgången av polisanmälningarna har det visat sig att det finns 
några få av Försäkringskassans kontor där förhållandevis många ärenden 
lett till åtal, medan andra kontor fått samtliga sina ärenden avskrivna. Som 
analysen av polisanmälningarna har visat kan dessa skillnader inte förklaras 
av polisanmälningarnas kvalitet. Däremot finns det skäl att anta att en god 
dialog mellan Försäkringskassans handläggare och polis/åklagare haft bety-
delse för resultatet. Det har nämligen framkommit att de handläggare, vil-
kas ärenden i stor omfattning lett till åtal, har haft en mycket god dialog 
med polis/åklagare. 
 Vid intervjuer med utredare hos Försäkringskassan och försäkringsbola-
gen framförs ett antal antaganden om varför så få försäkringsbedrägerier 
leder till åtal. Många anser att det i själva verket ligger andra faktorer än 
bevissvårigheter bakom ett flertal av besluten om nedläggningar av förun-
dersökningar. Det handlar givetvis om spekulationer men i många fall har 
de intervjuade en bakgrund som poliser eller jurister med en praktisk erfa-
renhet som i detta fall kan bidra till värdefulla insikter.  
 För det första nämns resursskäl som en anledning (jfr Korsell, 2003). På 
grund av bristande resurser måste polisen enligt de intervjuade prioritera 
andra typer av brott som till exempel våldsbrott och allvarligare stöldbrott. 
Några personer tror också att poliser resonerar kring försäkringsbedräge-
rier som offerlösa brott, och därför inte särskilt allvarliga. Hos försäkrings-
bolagen tror man att poliser ser mindre allvarligt på bedrägerier mot ”de 
stora rika försäkringsbolagen” än på bedrägerier mot det allmänna försäk-
ringssystemet. 
 Man nämner också att det verkar saknas en kunskap hos polis och åkla-
gare om de speciella regler som omger försäkringssystemen (jfr Korsell, 
2003). När poliser utan särskild utbildning på detta område får uppgiften 
att utreda försäkringsbedrägerier uppger de intervjuade att de tror att det 
kan kännas som ett extra motstånd att först behöva sätta sig in i den kom-
plicerade regleringen kring försäkringar.  
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Påföljdspraxis 
I slutet av kontroll- och rättskedjan åtalas 31 av de 144 personer som an-
mälts till polisen för personförsäkringsbedrägerier år 2002, och 5 av dem 
godkänner strafföreläggande. Efter frikännandet av 3 personer återstår 25 
personer som döms till annan påföljd för bedrägeri än strafföreläggande 
(för 3 personer saknas information). Det bör nämnas att påföljden för 9 av 
dessa även inkluderar andra brott, vilket gör att det endast går att exakt 
uttala sig om försäkringsbedrägeribrottens påföljder för 16 personer.  
 Av dessa 16 personer döms 12 till villkorlig dom varav 1 med tillägget 
samhällstjänst. Sammanlagt 11 av dessa 16 personer döms även till böter. 
En person döms till fängelse, och fängelsetidens längd understiger tre må-
nader. Dessa 16 personer hade tillskansat sig sammanlagt omkring 1 miljon 
kronor, eller hade försökt att tillskansa sig 66 000 kronor (försök till 
bedrägeri), från Försäkringskassan och försäkringsbolagen. Samtliga 30 
dömda för personförsäkringsbedrägeri (inklusive dem som godkänt 
strafföreläggande) hade fått 2 miljoner kronor utbetalt på felaktiga grunder, 
och försökt att få ytterligare 80 000 kronor. 
 Bland bedrägerierna med samtliga av Försäkringskassans förmåner med-
delas ogillande dom i 5 av de ärenden som lett till åtal. Efter detta återstår 
22 ärenden där den tilltalade dömts till, eller i de fall det gäller strafföre-
läggande, godkänt någon form av påföljd. Det kan tilläggas att påföljden 
för 4 av de dömda personerna även innefattar andra brott, vilket medför att 
det endast går att säga något om påföljden för brott mot Försäkringskassan 
i 18 ärenden. 
 I 12 av dessa 18 ärenden döms den tilltalade för bedrägeri och påföljden 
bestäms i 11 fall till villkorlig dom och i 1 fall till skyddstillsyn. Dessutom 
förenas den villkorliga domen med dagsböter i 7 fall (som till sitt antal var-
ierat mellan 30–75) och i 1 fall med en föreskrift om samhällstjänst (50 

Flertalet av Försäkringskassans polisanmälningar håller hög kvalitet. 
Polis och åklagare hävdar ofta att det är anmälningarnas bristande 
kvalitet som leder till att brottsmisstankar avskrivs. Analysen i denna 
rapport tyder dock på att kvaliteten på anmälningarna inte är av 
avgörande betydelse. Det verkar i stället som att bland annat ett nära 
samarbete mellan Försäkringskassan och polis/åklagare är viktigt för att 
polisanmälningarna ska leda till åtal.  
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Polis och åklagare måste prioritera försäkringsbedrägerier. 
Ökad kunskap hos polis och åklagare om denna brottslighet är viktigt. 
Samarbete mellan Försäkringskassan och polis/åklagare är en framgångs-
faktor. 
Bättre dokumentation av handläggares kontakter med försäkringstagarna 
ger ett bättre underlag för brottsutredningar. 
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timmar)43. De belopp som Försäkringskassan förmåtts att betala ut på 
oriktiga grunder har i dessa mål varierat från cirka 1 360 kronor upp till 
cirka 60 000 kronor och tillfällig föräldrapenning har varit den förmån som 
dominerat. Här kan nämnas att målet gällande det högst utbetalda beloppet 
avser just tillfällig föräldrapenning och i det fallet har den tilltalade vid 40 
tillfällen försäkrat att hon avstått från förvärvsarbete för att vårda sjukt 
barn. Tingsrätten bestämmer påföljden till enbart villkorlig dom, utan att 
närmare motivera varför huvudregeln44 om att förena denna påföljd med 
böter frångicks.  
 Endast i ett ärende döms den tilltalade för grovt bedrägeri och påföljden 
bestäms också i detta fall till villkorlig dom i förening med 150 dagsböter. I 
ärendet har den tilltalade under drygt två år felaktigt tillskansat sig sjuk-
penning till ett belopp om cirka 330 000 kronor och brottet anses mot bak-
grund av det betydande värdet som grovt.  
 I övriga fem ärenden är det fråga om bedrägeri och/eller försök till be-
drägeri i konkurrens med urkundsförfalskning och i ett fall om enbart 
urkundsförfalskning. Påföljden bestäms även i dessa fall till villkorlig dom 
som i tre fall förenas med dagsböter och i ett fall med en föreskrift om sam-
hällstjänst.  
 Ovanstående genomgång utvisar att den tilltalade i samtliga mål utom 
ett döms till villkorlig dom som i flertalet fall också förenas med dagsböter. 
Tingsrätternas påföljdsval utvisar därmed inga anmärkningsvärda avsteg 
från den praxis som gäller för den representerade brottsligheten. Vid val av 
påföljd har rätten nämligen att fästa särskilt avseende vid omständigheter 
som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.45 Utgångspunkten är alltså 
att ett alternativ till fängelse ska väljas, och då i första hand villkorlig dom. 
Fängelse kan emellertid bli aktuellt ändå, och som skäl för att döma till 
fängelse har rätten att beakta brottslighetens straffvärde, dess art och den 
tilltalades tidigare brottslighet.46  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43

 Häribland ingår de fyra ärenden där strafföreläggande godkänts och påföljden har i dessa 
ärenden bestämts till villkorlig dom som i tre fall förenats med dagsböter. 
44

 Se BrB 30:8 
45

 Se BrB 30:4 st. 1. 
46

 Se BrB 30:4 st. 2. 

Påföljderna är generellt lindriga, men domstolarna följer praxis i 
påföljdsval. 
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Visserligen kan påföljderna förefalla låga, men ett större problem är 
sannolikt att antalet domar är för få för att på bred front markera 
allvaret med bedrägerier på försäkringsområdet.  
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Brotten som aldrig leder till åtal och 
gärningspersonerna som aldrig döms 
En analys av vilka brott och gärningspersoner som aldrig kommer så långt 
som till åtal och dom måste ta sin utgångspunkt i vilka brott och gärnings-
personer som har nått denna punkt i selektionsprocessen. En analys av 
dessa brott och gärningspersoner visar att de i de allra flesta aspekter över-
ensstämmer med samtliga personer som har misstänkts och polisanmälts för 
personförsäkringsbedrägeri år 2002. 
 Det är lika många av männen som av kvinnorna som lagförs och det är 
inte heller någon åldersgrupp som är överrepresenterad bland de lagförda. 
De inblandade beloppen tycks inte, som även nämnts tidigare, ha haft nå-
gon inverkan på lagföringsrisken. Däremot kan man se en skillnad mellan 
inkomstnivåer. Personer med inkomster över 200 000 kronor per år lagförs 
i högre grad än de med inkomster under 200 000 kronor per år. Lågin-
komsttagarna löper således inte lika stor risk att bli lagförda som personer 
med något högre inkomster. 
 Den enda egenskap som visade på ett väsentligt samband med lagför-
ingsrisk var antal tidigare lagföringar. Risken att bli lagförd ökade generellt 
sett ju fler lagföringar en person hade. Undantagen från denna trend var 
personer med endast en tidigare lagföring, som löpte en större risk att åtalas 
än personer med fler tidigare lagföringar, och personer med fler än nio 
tidigare lagföringar, där risken att bli åtalad minskade kraftigt. Denna 
grupp är även överrepresenterad bland dem vars förundersökningar blivit 
nedlagda på grund av att de har begått andra brott med högre påföljds-
värde. 
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Beröringspunkter mellan 
allmän och privat försäkring 
Problemet med försäkringsbedrägerier förenar det allmänna och det privata 
försäkringsområdet. I länder som till exempel USA finns endast ett försäk-
ringssystem, vilket innebär helt andra förutsättningar för kontroll av för-
säkringstagarna. I Sverige har vi två försäkringsområden som skiljer sig åt i 
flera avgörande avseenden. Som denna sammanfattning ska visa finns inte 
desto mindre många beröringspunkter mellan dessa områden, särskilt vad 
avser utsattheten för försäkringsbedrägerier. Att belysa dessa kan förhopp-
ningsvis klargöra behovet av en bättre fungerande kommunikation mellan 
de två systemen. Som situationen är i dag är det tydligt att det är just den 
bristande kommunikationen mellan allmän och privat försäkring som ofta 
möjliggör dessa brott. 
 

Samarbete kan leda till att fler åtalas 
I fallstudien finns indikationer på att de misstänkta gärningspersonerna un-
der vissa omständigheter använder sig av ersättningen från Försäkrings-
kassan som ett sätt att göra åkomman mer trovärdig för försäkrings-
bolagen. Flera handläggare påpekar i intervjuer att inga pengar betalas ut i 
många av de privata försäkringar som innebär utbetalning av väldigt höga 
ersättningar, om inte Försäkringskassan har fattat beslut om förtids-
pensionering. Detta innebär att incitament finns för gärningspersonerna att 
bedra Försäkringskassan och använda socialförsäkringen som hjälpmedel 
för att uppnå utbetalning av ersättning från försäkringsbolagen.  
 Det har också framkommit i fallstudien att Försäkringskassan och för-
säkringsbolagen har olika informationskanaler. Som det ser ut i dag är 
helhetsbilden av gärningspersonernas situation sällan känd för varken För-
säkringskassan eller försäkringsbolagen. Var sida har tillgång till viss infor-
mation, som kan föranleda viss tvekan om huruvida gärningspersonerna 
har gjort sig skyldiga till brott.  
 Detta innebär att en kontinuerlig kontakt mellan försäkringsbolagen och 
Försäkringskassan kan underlätta upptäckten av fusk och leda till en mer 
effektiv handläggning. En viktig aspekt är också att helhetsbilden av ett 
ärende kan ha stor betydelse för att kunna styrka gärningpersonens uppsåt. 
Dessutom skulle de flesta beslut om indragning, återkrav eller avböjande av 
ersättning kunna fattas på mer fullständiga underlag. De nämnda berörings-
punkterna mellan allmän och privat försäkring kan således ha stor betydel-
se i straffrättsligt hänseende.  
 

Sekretess förhindrar samarbete 
Sekretessbestämmelserna har stor betydelse för informationsutbytet mellan 
Försäkringskassan och försäkringsbolag. Försäkringskassan har mycket 
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små möjligheter att lämna information till försäkringsbolagen vid bedrä-
gerimisstankar. Bolagen har däremot större möjlighet till detta, och dess-
utom står det uttryckligen i Försäkringsförbundets riktlinjer att de ska läm-
na information till Försäkringskassan i de fall som skulle kunna beröra 
dem.  
 Initiativet till kontakt får därför tas av försäkringsbolagen och på så sätt 
kan Försäkringskassan uppmärksammas på misstänkt fusk. Försäkrings-
kassan har stora möjligheter att begära uppgifter från försäkringsbolagen 
och det finns troligen även en möjlighet att ge viss information med 
hänvisning till fullgörande av den egna verksamheten.  
 Det kan dock konstateras att det råder en obalans i möjligheterna till 
informationsutbyte. Sekretessbestämmelserna lägger hinder i vägen för att 
Försäkringskassan och försäkringsbolag ska kunna bedriva ett samarbete 
fullt ut vid utredning av försäkringsärenden. Detta leder till en brist på 
effektiv kontroll och därmed till färre brottsupptäckter. Detta framgår av 
såväl fallstudien och enkätundersökningen som intervjuundersökningen.  
 Problematiken kring sekretesslagstiftningen har uppmärksammats ett 
flertal gånger i offentliga rapporter. Redan i Riksrevisionsverkets utredning 
om fusk i välfärdssystemen år 1995 (RRV 1995:32) föreslogs flera åtgärder 
för en förenklad och mer tillåtande sekretesslagstiftning i syfte att förebygga 
fusk mot välfärdssystemen. I en utredning år 1999 påtalades att sekretess-
lagstiftningen utgjorde ett hinder för effektiv förvaltning och borde ses över 
(SOU 1999:53), och en BRÅ-rapport om att förebygga ekobrott (2003:1) är 
en av de rapporter som har tagit upp problemet. 
  

Register kan tipsa om gärningspersoner 
I kampen mot fusket med försäkringar kan försäkringsbranschens Gemen-
samma skadeanmälningsregister (GSR)47 AB utgöra ett framtida effektivt 
vapen. Till registret kan endast privata försäkringsbolag ansluta sig, och 
därmed inte Försäkringskassan.  
 Syftet med GSR AB är att skadereglerare ska föra in varje ny skada som 
anmäls till försäkringsbolaget och få en direkt upplysning om hur många 
tidigare skadefall den aktuella personen har haft, och om samma skada 
även har anmälts till andra bolag. Registret förväntas ge en rad fördelar i 
skaderegleringen, till exempel genom att de största bedragarna inom bland 
annat trafik- och personförsäkringsområdet, och de som missbrukar sina 
försäkringar och ofta byter bolag förhoppningsvis kan upptäckas. Det 
faktum att en person kan ha många skador i registret kan naturligtvis aldrig 
utgöra någon bevisning, men kan däremot fungera som en impuls för 
närmare utredning. 
 För att få en uppfattning om huruvida de som polisanmälts för bedrä-
gerier mot Försäkringskassan förekom med många skador i GSR AB kon-
trollerades 89 av de personer som polisanmäldes för personförsäkringsbe-
                                                 
47

 GSR startades år 2000 och från år 2002 registreras även sjuk- och olycksfallsskador i 
registret. Uppgifterna i registret tar uteslutande sikte på skadeanmälningar till försäkringsbolag 
som inlämnats efter det att registret startades. Avsnittet bygger på information från Ann-Christin 
Lind, verkställande direktör i Skadeanmälningsregister (GSR) AB. 
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drägerier år 2002 mot registret. Av dessa hade 31 personer anmält skador i 
registret, men enbart 4 personer hade 4 eller fler skador. Det faktum att 33 
procent av de gärningspersoner som misstänkts ha begått brott mot Försäk-
ringskassan även har skador anmälda mot försäkringsbolag betyder 
emellertid inte att 33 procent av gärningspersonerna begår brott mot båda 
parter.  
 Den information som kan erhållas om beröringspunkter mellan allmän 
och privat försäkring genom kontroller av registret är mycket osäker. Utan 
ordentliga utredningar är det omöjligt att uttala sig om huruvida skadorna i 
registret skulle kunna röra sig om bedrägerier.  
 Generellt kan dock sägas att man i ett antal fall där det rör sig om per-
soner med ett mycket högt antal registrerade skador skulle kunna misstänka 
bedrägerier. I dessa fall är det av stor vikt att de skadereglerare som för in 
uppgifter om nya skadeanmälningar i registret reagerar på informationen. 
Om de även tar kontakt med Försäkringskassan kan detta eventuellt leda 
till att båda parter får ta del av information som kan leda till en utredning.  
 

Gemensamma uppfattningar och problem  
Enkätundersökningen48 visar att flera av de uppfattningar som finns hos 
Försäkringskassan och försäkringsbolagen är gemensamma för både det all-
männa och det privata försäkringsområdet. Erfarenheter från denna under-
sökning redovisas i det följande.  
 
SVÅRT BEVISA FUSK MED SJUKDOMSBESVÄR 

Båda sidor uppmärksammar problem med avseende på sjukskrivningar och 
läkarintyg. Till viss del beror detta säkert på att vissa typer av skador är 
svåra att handskas med, exempelvis whiplash-skador, eftersom dessa ofta 
till stor del medför subjektiva besvär.  
 Man kan även konstatera att båda sidor brottas med bevisfrågor, vilka 
kan vara mycket svåra att hantera i dessa sammanhang. För Försäkrings-
kassans del handlar det om att fastställa omfattningen av den försäkrades 
arbetsoförmåga och få medicinska frågor bedömda på ett fullständigt sätt. 
Det kan vara svårt att verifiera den försäkrades egna uppgifter eftersom det 
många gånger inte finns annat att gå efter än dennes ord. Liknande 
bevisproblem gör sig gällande hos försäkringsbolagen, exempelvis avseende 
vissa skador och viss inkomst.  
 De medicinska frågorna är uppmärksammade, men även de intyg som 
utfärdas av arbetsgivare. Inom försäkringsbranschen är man särskilt obser-
vant på dessa, medan Försäkringskassans handläggare inte nämner intygen 
särskilt. Man kan förvänta sig att den försäkrade använder intygen hos 
såväl Försäkringskassan som försäkringsbolagen. Har man upptäckt pro-
blem med dem hos försäkringsbolagen bör man antagligen titta närmare på 
dem hos Försäkringskassan. 
 Det kan konstateras att handläggarna inom de båda systemen i flera fall 
anser att de får de uppgifter som behövs för handläggningen. Vissa gemen-
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samma problemområden kan dock urskiljas, såsom inhämtande av full-
ständiga medicinska uppgifter och uppgifter från polismyndigheten. Intres-
sant är också att det givits visst uttryck för att ett närmare samarbete 
mellan Försäkringskassan och försäkringsbolagen skulle vara värdefullt.  
 
VILKA FUSKAR OCH VARFÖR? 

Det framgår tydligt av svaren från både Försäkringskassan och försäk-
ringsbolagen att det är svårt att urskilja några gemensamma drag hos dem 
som försöker fuska – om det ens finns några sådana. Troligen speglar detta 
deras föreställning om att fusket förekommer inom alla kategorier av för-
säkringstagare, oavsett inkomst och social situation, även om vissa för-
hållanden kan vara mer vanligt förekommande än andra i dessa samman-
hang. Det finns vissa gemensamma drag som uppfattas som karaktäristiskt 
för fuskare, såsom dålig arbetssituation samt ekonomiska och sociala pro-
blem, men längre än så kan man nog inte sträcka sig för att precisera när-
mare. 
 Det råder stor likhet i åsikterna om vilken inställning fuskarna har till 
sitt handlande. Försäkringstagaren uppvisar en oberördhet och en ”går det 
så går det”-inställning inom båda försäkringssystemen. Likaså inställningen 
att man i realiteten inte riskerar något, och att om man lyckats en gång, så 
försöker man igen. Också en bristande respekt för systemen är gemensam. 
Det förekommer en inställning som innebär att man har ”rätt” till ersätt-
ning av olika anledningar och därmed rättfärdigar sitt beteende – exempel-
vis med personliga eller ekonomiska problem. Vidare kan noteras att ånger-
fullhet och en ilska över att handläggare ifrågasätter lämnade uppgifter är 
gemensam. 
 Inom både Försäkringskassan och försäkringsbolagen anser man att en 
viktig anledning till att personer lyckas fuska är att försäkringstagare i reali-
teten inte riskerar något med sitt fuskande. Det är lätt att få ersättning 
utbetald och det är liten risk att bli avslöjad. Blir försäkringstagaren upp-
täckt återkrävs oftast enbart den felaktigt utbetalda ersättningen och ingen 
ytterligare reaktion sker. Man anger också att den information om utbe-
talning och kontroll av ersättning som snabbt sprider sig mellan försäk-
ringstagarna, kan vara en betydelsefull anledning – inte minst då den 
spridda informationen uppmuntrar till fusk. 
 
SAMARBETE ÖNSKAS AV BÅDA PARTER 

Det finns inte någon klar struktur för det samarbete som sker mellan 
Försäkringskassan och försäkringsbolagen. På vissa håll förekommer ett 
nära samarbete medan det på andra håll inte tycks finnas någon kontakt 
alls. Det framgår även att det finns en osäkerhet om hur samarbetet kan 
respektive får bedrivas och därför sker såväl formella som informella kon-
takter av varierande grad. Det står emellertid klart att det finns ett funge-
rande och givande samarbete på vissa håll. Troligen är det en kombination 
av osäkerhet om sekretessbestämmelserna, hög arbetsbelastning och en räds-
la för att göra fel, som på många håll hindrar ett bra samarbete. Klara rikt-
linjer på detta område skulle troligen underlätta situationen betydligt och 
utgöra ett värdefullt arbetsredskap för handläggarna. 
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 På båda sidor finns en vilja till samarbete, men det ligger många hinder i 
vägen. Problemen rör troligen i de flesta fall den stränga sekretess som rå-
der på området och hur man ska förhålla sig till denna. Det är tydligt att 
det finns en skillnad i tillämpningen, som sträcker sig från en mycket sträng 
begränsning i uppgiftslämnandet till en något mer pragmatisk syn på be-
stämmelserna. Den skillnad som finns, även inom respektive sfär, i uppfatt-
ningen om vad som är tillåtna utredningsmetoder, kommer särskilt till ut-
tryck då det talas om spaning. Respektive sida talar om att man är intres-
serad av att ta del av den andra sidans utredningar, eftersom de har tillgång 
till olika utredningsmetoder.   
 
 

Rapporten visar att det finns åtskilliga beröringspunkter mellan privat 
och allmän försäkring. Var för sig kan systemen ha information som 
hade gjort att ett bedrägeri skulle ha kunnat avslöjats i båda systemen 
eller i enbart ett av dem, om ett utbyte av information hade kunnat ske 
mellan allmän och privat försäkring.  
     Sekretessbestämmelser hindrar Försäkringskassan att lämna 
information till försäkringsbolag i enskilda fall.  
     Försäkringsbranschen samarbetar genom Skadeanmälningsregister 
(GSR) AB, där skadeanmälningar från olika bolag registreras.  
 
Brottsförebyggande slutsats: 

Ett samarbete mellan det privata och det allmänna försäkringsområdet 
skulle bidra till en bättre kontroll och bekämpning av 
försäkringsbedrägerier. Sekretesslagstiftningen bör därför ses över.  
     Försäkringskassan bör kunna få ta del av uppgifter från Skadean-
mälningsregister (GSR) AB.  
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Försäkringsbedrägerier  
i andra länder 
Ekonomisk brottslighet med direkt vinning som motiv riktas alltid mot dem 
som hanterar pengar. Långivare är därför den klassiska måltavlan för 
bedrägerier, skriver Alalehto (2003), men försäkringsgivare är en likvärdig 
intressent för att utsättas för bedrägerier. Försäkringsbedrägerier är därför 
en känd form av ekonomiska brott, eftersom pengar kan utbetalas ”enbart” 
på grund av en uppdiktad eller överdriven skada.  
 Bedrägerierna behöver inte enbart utföras av försäkringstagaren utan 
också av de intressenter som med hjälp av försäkringsersättningen reparerar 
eller behandlar skador eller sjukdomar. Ett inom ekobrottsforskningen känt 
fall var ett amerikanskt företag som utförde mycket stora och avancerade 
bedrägerier riktade mot det statliga försäkringssystemet med läkemedels-
subventioner, Medicaid (Vaughan, 1983). Även i Sverige finns problem med 
korruption inom läkarkåren. Det förekommer att läkare accepterar mutor 
för att skriva falska läkarintyg, som ”patienterna” sedan skickar till Försäk-
ringskassan eller försäkringsbolag (Karlsson, 2005).  
 Bedrägerierna kan även riktas mot försäkringstagarna, och särskilt i 
USA, där sjukvårdskostnaderna kan bli mycket höga för den enskilde, har 
”försäkringsbolag” uppstått enbart i syfte att lägga beslag på ”premierna” 
(Tillman, 1998).  
 Av forskningslitteraturen framgår därför att bedrägerier på försäkrings-
området således kan begås av försäkringstagaren, försäkringsgivaren eller 
en tredje part som reparerar eller behandlar de skador eller sjukdomar som 
omfattas av försäkringen. Till dessa tre kategorier kommer ”servicefunk-
tioner”, som utfärdar felaktiga eller falska intyg eller på annat sätt under-
lättar bedrägerierna. Beroende på hur försäkringssystemet är konstruerat 
kan en sådan servicefunktion stå i ett direkt rättsligt förhållande till försäk-
ringsgivaren och på det sättet begå bedrägerier på egen hand utan medver-
kan från någon försäkrad. 
 I Sverige är försäkringssystemet uppdelat på privat och allmän försäk-
ring, och det har inte utvecklats något systematiskt samarbete mellan dessa 
försäkringsområden. Sverige har även i ett internationellt perspektiv täm-
ligen höga och långvariga ersättningsnivåer, såväl inom det allmänna som 
inom det privata försäkringsområdet. Detta skapar motiv till bedrägerier 
(Rönndahl, 2005). Det är därför angeläget att följa den internationella ut-
vecklingen på området för att kunna förebygga och upptäcka sådana an-
grepp på trygghetssystemen. I det följande redovisas några uppgifter om 
den internationella utvecklingen av bedrägerier och exempel på förebyggan-
de åtgärder.  
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Den internationella utvecklingen  
ARRANGERADE DÖDSFALL  

I början av 1990-talet upptäcktes i USA flera fall av arrangerade dödsfall 
(Rönndahl, 2005). Personer hade tecknat sig för livförsäkringar med an-
höriga som förmånstagare, allt i syfte att så småningom arrangera sina egna 
dödsfall. Tanken var således att försäkringstagaren skulle "försvinna", me-
dan ersättningen, ofta i form av miljonbelopp, skulle utbetalas till hustru, 
barn eller andra anhöriga. Därefter skulle försäkringstagaren återkomma 
till familjen, men med en ny identitet. 
 Dessa bedrägerier iscensattes ofta när försäkringstagaren var utomlands, 
inte sällan i ett tidigare hemland. Det rörde sig om länder där det var för-
hållandevis enkelt att muta en tjänsteman eller läkare för att få en falsk 
dödsattest. Bedrägerierna förenklades av att kontrollen av uppgifter i natio-
nens mantalsskrivningsregister och kyrkböcker var svår att göra. Resultaten 
av dessa utredningar har inneburit att i princip alla dödsfall som sker utan-
för USA:s gränser utreds noggrant av försäkringsbolagen. 
 Liknande försäkringsbedrägerier har sedan inträffat efter terrorattenta-
ten i USA den 11 september 2001, där kvarlevorna från många saknade 
personer aldrig påträffades i förödelsen efter de störtade byggnaderna 
(Rönndahl, 2005). Denna situation utnyttjades i bedrägerisyfte och det 
gjordes gällande att anhöriga omkommit i samband med attentaten. Runt 
100 personer har sedan åtalats och dömts för bedrägeri eller försök till 
bedrägeri för att falskeligen ha påstått att anhöriga omkommit i samband 
med attentatet. Dessa bedrägerier var riktade mot både de allmänna trygg-
hetssystemen, de privata försäkringsbolagen och mot de särskilda fonder 
som bildats till stöd för de anhöriga till de drabbade av attentaten.  
 Det framstår inte som otänkbart att liknande bedrägerier kommer att 
drabba Sverige efter tsunamikatastrofen i december 2004, då kvarlevorna 
av många svenskar fortfarande saknas. Även tidigare krissituationer och 
katastrofer har varit föremål för bedrägerier, till exempel uppstod flera fall 
av försök till bedrägerier med dödsfall efter Estoniakatastrofen. De kaos-
artade situationer som uppstår efter katastrofer av liknande slag tenderar 
generellt att dra till sig försök till bedrägerier, både med personförsäkringar 
och skadeförsäkringar. 

 
ARRANGERADE TRAFIKOLYCKOR  

"Stage-accidents" innebär att ett antal personer med olika roller arrangerar 
en trafikolycka i syfte att påstå att man drabbats av skador som lett till en 
arbetsoförmåga. I förlängningen är syftet att få livslång ersättning för in-
komstförlust på grund av olyckan (Rönndahl, 2005). Sådana arrangerade 
trafikolyckor är kända i USA, Kanada och Storbritannien sedan 1980-talet. 
I början på 2000-talet upptäcktes arrangerade trafikolyckor även i Sverige. 
Det var de privata försäkringsbolagen som avslöjade sådana bedrägerihär-
vor i Malmö och Göteborg. I Malmö var inte mindre än 70 personer 
inblandade i 33 arrangerade trafikolyckor (BRÅ-rapport 2002:7), och sena-
re identifierades cirka 170 inblandade personer i en sådan härva i 
Göteborg, med omkring 62 arrangerade trafikolyckor (Andersson, 2004). 
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Samtliga personer hade olika roller i föreställningen, som vittne till olyckan, 
drabbad trafikant, medpassagerare eller som skadevållande  
 I USA har det på senare tid skett en rad arrangerade trafikolyckor. 
Under år 2002 identifierades flera bedrägeriförsök, där oinvigda trafikanter 
omedvetet ”medverkat” i olyckor med dödlig utgång som följd (Rönndahl, 
2005). För att göra de arrangerade trafikolyckorna verklighetstrogna, har 
gärningspersonerna börjat riskera andra oinvigda trafikanters liv och hälsa. 
Det har förekommit att de arrangerade olyckorna ”gått snett” och att 
oskyldiga gångtrafikanter och bilförare omkommit. Det finns numera fler 
fall av sådana bedrägeriförsök där gärningsmännen dömts till långvariga 
fängelsestraff för bland annat dråp. 
 
UTNYTTJANDE AV RIKTIGA TRAFIKOLYCKOR 

Det förekommer också att personer försöker utnyttja en riktig trafikolycka i 
bedrägerisyfte (Rönndahl, 2005). Särskilt kollektivtrafiken och privata 
bussbolag i USA har utsatts för sådana bedrägerier. Om exempelvis en buss 
har hamnat i en trafikolycka gör passagerare, eller personer som inte ens 
varit passagerare, gällande att de drabbats av skador i samband med 
olyckan. Närmast komiska situationer har utspelat sig när busschaufförer, 
efter en lindrig trafikolycka med små plåtskador på fordonet, ställt sig i 
dörröppningen för att mota bort personer som försökt ta sig in i bussen. 
Syftet har varit att ta sig in i bussen innan polisen, som ska utreda olyckan 
och hjälpa skadade passagerare, anlänt till platsen, för att sedan kunna 
påstå att de drabbats av rygg - och nackbesvär eller whiplash-skador som 
en följd av olyckan (Rönndahl, 2005). 
 
LÄKARE OCH ADVOKATER INBLANDADE I BEDRÄGERIERNA 

Vid bedrägerier i USA, Kanada och Storbritannien inom personförsäkrings-
området förekommer även ett organiserat samröre mellan försäkringsta-
gare, läkare och advokater. Läkarens uppgift är att lära försäkringstagaren 
symptomen för olika sjukdomar och skriva falska läkarutlåtanden för att 
underlätta bedrägeriet. Advokaterna används som påtryckningsmedel mot 
hot om stämningar mot försäkringsbolagen för att få till stånd en snabb 
ekonomisk uppgörelse. Vid sidan av ekonomisk ersättning för den påstådda 
inkomstförlusten, förekommer även ersättning för mediciner och behand-
lingar hos läkare, sjukgymnaster eller andra specialister som aldrig genom-
förts (Rönndahl, 2005). Vinningen från brotten fördelas enligt en i förväg 
uppgjord fördelning mellan försäkringstagare, läkare och advokat. 
 
BEDRÄGERIER MED MÖGELSKADOR 

Den senaste trenden i USA med bedrägerier på personförsäkringsområdet är 
anmälda personskador och sjukdomar på grund av mögel (Rönndahl, 
2005). En personskada eller sjukdom orsakad av mögel ersätts normalt ge-
nom en traditionell villa- och hemförsäkring, separat eller kombinerad sjuk-
försäkring, eller genom försäkringsskyddet som den anställde har genom 
arbetsgivaren, då många arbetsgivare i USA köper försäkringsskydd för sina 
anställda genom privata försäkringsbolag. 
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 Under år 2002 upptäcktes de första påhittade försäkringsskadorna till 
följd av mögel där försäkringstagaren arrangerat en vattenskada i sitt eget 
hus och sedan skyndat på förloppet för att åstadkomma mögelskador. Upp-
rinnelsen till dessa arrangerade skador är sannolikt ett rättsfall från år 2001 
där ersättningsnivåerna för en personskada orsakad av mögel bestämdes till 
mångmiljonbelopp. 
 På samma sätt som vid arrangerade trafikolyckor var läkare behjälpliga 
med att till försäkringstagarna lära ut symptomen för mögelskador. Samma 
advokater som tidigare varit offensiva och hotat med stämningar i fallen 
med de arrangerade trafikolyckorna, hade nu engagerat sig i mögelskador-
na. Mot bakgrund av att ersättningsnivåerna enligt flera rättsfall bestämts 
till astronomiskt höga belopp har många försäkringsbolag börjat göra 
undantag i villkoren för ersättningar orsakade av mögel. 
 

Förebyggande åtgärder  
ERFARENHETER FRÅN NORGE 

I Norge har de privata försäkringsbolagen undersökt omfattningen av be-
drägerier på livförsäkringsområdet. Enligt dessa uppgifter föreligger oriktig 
uppgift (”svek”) i tio procent av ansökningarna, varav fem procent bedöms 
utgöra bedrägerier (Erfors, m.fl., 1999). Det skulle innebära att de årliga 
utbetalningarna från de privata försäkringsbolagen till följd av bedrägerier 
uppgår till i storleksordningen 700 miljoner norska kronor. De förebyggan-
de åtgärderna handlar bland annat om särskild utbildning av riskbedömare 
och skadereglerare.  
 I den norska socialförsäkringsadministrationen Trygdeetaten (Försäk-
ringskassan), finns specialenheten Försäkringsmissbrukssektionen, med 45 
anställda fördelade på sex team, som är spridda över hela Norge (Falk, 
2005). Försäkringsmissbrukssektionen samarbetar aktivt med Skatteetaten 
(Skatteverket) och Øko-krim (Ekobrottsmyndigheten). Myndigheterna har 
möjlighet att på eget initiativ lämna uppgifter till varandra vid misstanke 
om bidrags- och skattemissbruk.  
 Från Øko-krim får Trygdeetaten information om sådana regelmässiga 
eller stora transaktioner på bankkonton som sker samtidigt som kontoinne-
havaren får regelbundna inbetalningar från Trygdeetaten. Dessutom får 
Trygdeetaten information om sådana regelmässiga eller stora överföringar 
till utlandet som äger rum samtidigt som kontoinnehavaren får regelbundna 
inbetalningar från Trygdeetaten. Vidare informeras Trygdeetaten regelbun-
det om bruk av VISA-kort i utlandet i de situationer som kortinnehavaren 
får regelbundna inbetalningar från Trygdeetaten (Falk, 2005).  
 Som en följd av Försäkringsmissbrukssektionens inrättande har upp-
märksamheten riktats mot åtgärder mot fusk, och ett resultat är att antalet 
polisanmälningar ökat kraftigt (tabell 15). 
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Tabell 15. Antal polisanmälningar åren 2000–2004. 

Område 2000 2001 2002 2003 2004 

Pension 23 48 65 60 48 

Sjukpenning 14 36 53 82 101 

Övriga förmåner 103 149 150 183 159 

Total 140 233 268 325 308 

 
I Norge döms mellan 50–67 procent av de personer som Trygdeetaten po-
lisanmäler. Fängelsestraff är en vanlig påföljd (Falk, 2005). 
 
ERFARENHETER FRÅN DANMARK OCH FINLAND 

En vanlig förebyggande metod är att rikta in insatserna vid själva ansökan 
av privata livförsäkringar (Erfors m.fl., 1999). I Danmark får försäkrings-
tagaren själv fylla i ansökan och hälsodeklarationen. Säljarna av försäk-
ringar är sedan instruerade att redogöra för vikten av att försäkringstagaren 
själv svarar på frågorna i hälsodeklarationen. 
 I Finland har uppmärksamheten också riktats mot ansökningstillfället 
och det förekommer att privata försäkringsbolag har sagt upp vissa försäl-
jare som agerat oseriöst (Erfors m.fl., 1999). Utbildning av personal anses 
vara en särskilt viktig åtgärd för kunna arbeta förebyggande, och sker där-
för fortlöpande. En annan metod är att bedrägeriutredarna arbetar nära 
skadereglerarna. De senare arbetar i sin tur nära sakkunnigläkarna. Genom 
att skadereglerare och läkare nu arbetar tillsammans upptäcks också fler 
misstänkta bedrägerier än tidigare, som överlämnas till bedrägeriutredarna. 
 
ERFARENHETER FRÅN USA 

Larmtjänsts amerikanska motsvarighet, NICB (National Insurance Crime 
Bureau), bistår försäkringsbolagen med kartläggningar över gärningsperso-
ner eller grupper av gärningspersoner (Erfors m.fl., 1999). NICB anordnar 
också utbildningar för såväl tjänstemän hos de privata försäkringsbolagen 
som polis och åklagare. Att löpande ta fram handböcker med uppgifter om 
varningssignaler (”red flags”) för bedrägeriförsök är också en viktig upp-
gift. 
 Vissa amerikanska försäkringsbolag har börjat rekrytera skadereglerare 
som bedrägeriutredare i stället för poliser. Skälet är att före detta skade-
reglerare har ett försprång jämfört med poliser när det gäller att kunna 
etablera ett nära samarbete med skadereglerarna. Ett arbetssätt är att be-
drägeriutredarna besöker ”sina” skadereglerare en gång i veckan för att 
diskutera ”red flags” i de aktuella ärenden som skaderegleraren handlägger.  
 Inom ett amerikanskt bolag har detta arbetssätt medfört att det har kun-
nat vägra utbetalning till försäkringstagarna i 80 procent av de ärenden 
som överlämnats till bedrägeriutredarna. Inom försäkringsbranschen anses 
denna procentsats vara mycket hög. Skadereglerarna får också alltid besked 
om vad som händer med de ärenden som gått till utredning, som ett led i att 
öka uppmärksamheten kring ”red flags” (Erfors m.fl., 1999).  
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Åtgärdsförslag  
Bedrägerier med försäkringar –  
ett underskattat område 
Bedrägerier med försäkringar och förmåner är ett område vars betydelse 
har underskattats både av allmänheten och de brottsbekämpande myndig-
heterna. Det har varit känt att försäkringsbedrägerierna sannolikt medför 
betydande ekonomiska skador. En ungefärlig uppskattning av de ekonomis-
ka skadorna anger att det årligen kan handla om flera miljarder kronor 
(RRV 1995:32).  
 Däremot har man inte tidigare uppmärksammat att denna form av 
brottslighet även på andra sätt är allvarlig. En mycket stor andel av dem 
som begår denna form av brottslighet är tidigare brottsbelastade och brotts-
ligheten är också i vissa fall väl organiserad. Försäkringsbedrägerierna har 
inte sällan en stark bindning till annan kriminell verksamhet som i övrigt 
kan omfatta skattebrottslighet, penningtvätt och annan ekonomisk och 
organiserad brottslighet. Brottsligheten används även som ett medel för att 
dölja andra illegala inkomster. Denna form av brottslighet bidrar till illojal 
konkurrens mellan företagare och till en mer generell uppluckring av yrkes-, 
affärs- och samhällsmoralen.  
 Bedrägerier med försäkringar och förmåner, särskilt vad gäller  person-
försäkringar, har inte tidigare varit föremål för någon grundlig vetenskaplig 
undersökning i Sverige. Bristen på fördjupad kunskap om bedrägerier med 
försäkringar har medfört att den kriminalpolitiska bedömningen av denna 
form av brottslighet har blivit felaktig. Upptäckten av att brottsligheten har 
de nyss nämnda allvarliga formerna talar för att det är en viktig uppgift för 
den kriminalvetenskapliga forskningen och för de organ som beviljar forsk-
ningsanslag att även fortsättningsvis föra fram forskningen kring försäk-
ringsbedrägerier som ett viktigt område. Det finns många skäl att starkare 
än tidigare motarbeta bedrägerier med försäkringar. 
 

 
 
 
 
 

 

Behov av korrekta uppgifter 
All tillgänglig information visar att mörkertalet för brotten med försäkring-
ar är stort. Det finns därför ett stort behov av undersökningar om mörker-
talet. Till detta kommer att den offentliga statistiken på grund av bristfällig-
heter, som inte tidigare har uppmärksammats, är missvisande. Antalet brott 
som årligen registreras av polisen och som publiceras i den officiella krimin-
alstatistiken skiljer sig betydligt från verkligheten där brotten kan vara upp 

Försäkringsbedrägerier är en allvarlig brottslighet som behöver få 
större kriminalpolitisk uppmärksamhet. Mer forskning kan bidra till 
detta. 
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till tio gånger fler. Det ligger ett uppenbart intresse i att de anvisningar som 
gäller vid statistikföringen stramas upp. 
 I denna rapport har det framgått att det sker en stor selektion vid upp-
täckt och kontroll av brott och gärningspersoner på detta område. Denna 
selektion har stora konsekvenser för den registrerade brottsligheten och för 
bilden av gärningspersonerna. En utveckling av brottskontrollen måste för 
att vara effektiv baseras på forskning om utseendet av selektionen på områ-
det, och forskningsbehovet på detta område är fortfarande stort.  
 
 
 
 
 
 
 

Hur ska brotten förebyggas? 
Den väsentligaste uppgiften i allt kriminalpreventivt arbete är att försöka 
förhindra att brott överhuvudtaget begås. Detta gäller också arbetet med att 
förebygga och kontrollera bedrägerier med försäkringar. 
 
VIKTIGT PÅVERKA ATTITYDER  

Från försäkringsområdets sida anser man att allmänheten ofta har uppfatt-
ningen att bedrägerierna som riktas mot det allmänna välfärdssystemet är 
”offerlösa” och därför kan tolereras. Uppfattningen är också att försäk-
ringsbedrägerierna ofta riktar sig mot bolag som är så stora och ekonom-
iskt starka att de mycket väl kan stå för de ekonomiska skadeverkningarna. 
Detta är en felaktig uppfattning eftersom bedrägerierna påverkar skatter, 
avgifter och premier, vilket slår tillbaka på de ärliga skattebetalarna och 
försäkringstagarna. Brotten urholkar också legitimiteten i välfärdssystemet. 
Det är viktigt att allmänhetens missuppfattningar rättas till genom en gene-
rell attitydpåverkande information. Syftet är att detta ska vara ett viktigt 
inslag i det brottsförebyggande arbetet.  
 
NÖDVÄNDIGT MED PRECISA BEGREPP 

Attityderna till försäkringsbedrägerier påverkas också av vilka beteckningar 
vi använder. I analysen av brottsligheten och i det operativa arbetet för att 
motverka brottsligheten är det nödvändigt att använda en tillräckligt precis 
terminologi. Den skillnad som finns mellan felaktigt utbetald försäkringser-
sättning, som har skett utan att någon av de involverade har handlat kri-
minellt, och de fall som utgörs av brott bör också återspeglas i termino-
login. Gärningar som uppfyller gällande brottsrekvisit är brott och bör be-
tecknas som brott, medan de andra fallen tydligt bör hållas utanför det 
straffrättsliga kontrollsystemet. Beteckningen ”fusk”, som tagits i bruk som 
en samlad beteckning på misstänkta brott, kan i detta avseende kritiseras då 
begreppet inte reflekterar allvaret i handlingen.  
 

Undersökningar av mörkertalet, en förbättrad statistikproduktion och 
forskning om selektionen i kontroll- och rättskedjan ger bättre redskap 
för att motverka bedrägerier. 
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KUNDKONTAKTER BETYDELSEFULLT 

Vid sidan av den generella attitydpåverkande informationen till allmänhe-
ten krävs också en mer specifik och riktad information till enskilda för-
säkringstagare. Denna information bör ges då en försäkring tecknas eller då 
ett försäkringsfall anmäls, respektive då en enskild ansökan om förmåner 
görs till Försäkringskassan. Syftet med denna information bör vara att 
försäkringstagaren alltid känner till och förstår de villkor som gäller och 
vilka de egna förpliktelserna är att lämna korrekta uppgifter för försäk-
ringsavtalets eller försäkringens utbetalning. Försäkringstagaren ska infor-
meras om att en felaktig information kan innebära brott som han/hon kan 
ställas till ansvar för. 
 För att denna riktade information mot försäkringstagarna ska fylla sin 
brottsförebyggande funktion bör särskild uppmärksamhet fästas vid for-
merna för denna kontakt. Den primära kontrollen av försäkringsbedrägeri-
er utförs vanligen av de anställda vid försäkringsbolagen och Försäkrings-
kassan. Trots att personalen ofta arbetar under tidspress är det viktigt att 
alla samtal – också rutinsamtal som kan förefalla oviktiga – med försäk-
ringstagarna genomförs systematiskt med hjälp av en väl inövad samtals-
teknik. Också övriga handläggningsrutiner ska utvecklas på ett sätt som är 
genomtänkt och systematiskt i syfte att även kunna förebygga missbruk och 
brott.  
 Utöver vikten av en en god samtalsteknik är det nödvändigt att doku-
mentera samtalets innehåll. Det fyller inte enbart en brottsförebyggande 
funktion utan behövs också för den polisutredning och lagföring som sena-
re ska genomföras i sådana fall som rör en bekräftad brottsmisstanke. 
 Kontakter med försäkringstagarna, liksom handläggning av ärenden,  
kan också innebära risker för handläggare, skadereglerare och utredare. I 
arbetet med att ta fram denna rapport har det kommit fram att de anställda 
vid försäkringsbolag och Försäkringskassan förefaller vara utsatta för ett 
ökande hot från försäkringstagarnas sida. Det är viktigt att denna hotbild 
mot de anställda uppmärksammas i de utredningar som görs om personsä-
kerheten. Ytterst angår frågan förutsättningarna för att alls driva samhälls-
viktig verksamhet. 
 
INFORMATIONSÖVERFÖRING OCH SÄKRARE INFORMATION  

Från brottspreventiv synpunkt är det även nödvändigt att både försäk-
ringsbolagen och Försäkringskassan har möjlighet att kontrollera lämnade 
uppgifter genom att använda information som finns i olika data- och infor-
mationssystem. Det är till exempel av stor betydelse att försäkringsbolagen 
har möjligheter att från till exempel sjukvården inhämta information om 
försäkringstagarnas hälsotillstånd och möjliga sjukdomar, såväl när försäk-
ring ska tecknas som när en skada ska regleras.  
 Ändrade dokumentations- och kontrollförfaranden kan också förhindra 
brottslighet. Genom att använda elektroniska läkarintyg kan man till exem-
pel förhindra att förfalskade intyg läggs till grund för beslut som gäller häl-
sotillstånd och sjukdomar. Genom direktkontakt med arbetsgivaren kan 
man undvika att information från arbetsgivaren framförs på ett felaktigt 
eller falskt sätt genom förmedlingen av försäkringstagaren. Särskilda rutiner 
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för att förhindra brott bör utarbetas med tanke på den ökade användningen 
av Internet för kommunikation mellan försäkringstagaren och försäkrings-
bolagen samt Försäkringskassan. 
 
FÖRSÄKRINGSSYSTEMEN BEHÖVER FÖRENKLAS 

Med tanke på det brottspreventiva arbetet inom området för bedrägerier 
med försäkringar och förmåner är det också viktigt att uppmärksamma 
betydelsen av att de grundläggande försäkringssystemen är tillräckligt enk-
la, överskådliga och rationellt genomtänkta. En förenkling av försäkrings-
systemen bör vara ett viktigt incitament, särskilt då det avser det över-
gripande reformarbetet inom den allmänna försäkringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur ska brotten upptäckas? 
I rapporten har det framkommit att endast en mycket liten del av samtliga 
bedrägerier upptäcks i dag. Det har även påpekats att brotten ofta har all-
varliga former och att det ligger i samhällets och medborgarnas intresse att 
brotten upptäcks och stävjas. Men hur ska då detta åstadkommas? Det är 
möjligt att föreslå en rad åtgärder för att komma tillrätta med detta pro-
blem. Det finns dock alltid en viss spänning mellan en effektivare brotts-
upptäckt, brottsprevention och den enskildes integritetsskydd som måste 
diskuteras vid en eventuell implementation av åtgärder. 
 
BALANSEN MELLAN SKYDDET AV PERSONLIG 
INTEGRITET OCH EFFEKTIV BROTTSBEKÄMPNING 

Det är en central politisk uppgift att finna den riktiga balansen mellan 
brottsbekämpning och skyddet av privatliv. Det är uppenbart att flera brott 
kunde förebyggas, upptäckas och utredas på ett effektivt sätt genom att öka 
möjligheterna till information och informationsutbyte mellan alla involvera-
de brottskontrollanter och genom ökade möjligheter till information (till 

BROTTEN KAN FÖREBYGGAS  

• Generell informationskampanj för att påverka allmänhetens 
attityder. 

• Gärningar som utgör brott bör också kallas brott, inte fusk. 
• Genom handläggarnas kontakter med försäkringstagarna når 

informationen ut.  
• Genom att dokumentera den information som har lämnats till 

försäkringstagarna inskärps betydelsen av att följa reglerna sam-
tidigt som eventuella brottsutredningar underlättas. 

• En ökad uppmärksamhet bör riktas mot de problem med hot 
som förekommer mot handläggare, skadereglerare och utredare. 

• Förbättrade möjligheter att kontrollera och hämta uppgifter från 
källan ger säkrare information.  

• Försäkringssystemen behöver förenklas för att bli överskådliga. 
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exempel genom samkörning av data) som finns lagrad i olika register. I 
detta fall finns det god anledning att initiera ett grundläggande offentligt 
utredningsarbete. Ökad effektivitet kan också uppnås genom att utveckla 
systemen för internationellt utbyte av information särskilt inom Europeiska 
unionen. Också genom ökade  möjligheter till att använda spanings- och ut-
redningsmetoder kan man effektivisera både brottspreventionen och den 
repressiva brottskontrollen. 
  
SYSTEMATISK SLUMPMÄSSIGHET MEDFÖR RÄTTVIS OCH LEGITIM KONTROLL 

Erfarenheterna från brottskontrollen på flera områden visar på den stora 
brottsförebyggande betydelsen av att de rutinmässiga vardagsåtgärderna för 
att uppdaga möjliga brott kompletteras med systematiska slumpmässiga 
kontroller, som på sikt med lämpliga intervaller omfattar alla försäkrings-
tagare. Redan försäkringstagarnas kunskap om att de alla med säkerhet 
kommer att bli utsatta för en viss kontroll har en brottsförebyggande effekt. 
Genom att alla utsätts för kontrollen uppfattas den också lättare som rätt-
vis och legitim även av försäkringstagarna själva. Sådana kontrollåtgärder 
medför därtill en jämnare fördelning av dem som upptäcks som brottsling-
ar. Enkelt sagt blir brottsselektionen mer rättvis. Genom detta slag av kon-
trollverksamhet kan man också observera enskilda brott som i sig är mindre 
allvarliga men som på grund av sin kvantitet totalt sett medför stora skade-
verkningar. 
 
RIKTADE KONTROLLER SKA HA STÖD I RISKANALYSER 

Bruket av systematiska men slumpmässiga kontroller eliminerar inte beho-
vet av kontroller som medvetet riktas mot vissa typer av försäkringstagare 
eller vissa typer av försäkringar. Sådana kontroller bör bygga på den doku-
mentation som finns om brottsligheten på detta område och de risk- och 
väsentlighetsanalyser som utförs med stöd av tillgänglig information om 
missbruk och brottslighet med anknytning till försäkringssystemen.   
 Brottskontrollen vid försäkringsbedrägerier utförs ofta i samverkan mel-
lan olika aktörer. En intressant observation är att försäkringsbedrägerier 
ofta uppmärksammas av de brottskontrollerande myndigheterna efter tips 
från allmänheten. Det är en viktig uppgift att utveckla möjligheterna för all-
mänheten att lämna sådan information, så att information kan lämnas utan 
risker för missbruk och utan att samhället utvecklas till ett osunt angivar-
samhälle. 
 
BEHOV AV INFORMATIONSUTBYTE MELLAN  
FÖRSÄKRINGSBOLAGEN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN  

Rapporten har visat att det finns åtskilliga beröringspunkter mellan privat 
och allmän försäkring. Detta medför att nyttan av ett samarbete dem 
emellan skulle vara stor och bidra till en bättre kontroll och bekämpning av 
denna form av brottslighet. För det rutinbaserade kontrollarbetet med att 
observera möjligt missbruk och möjliga brott har det stor betydelse att för-
säkringsbolagen och Försäkringskassan i samarbete utvecklar ett system 
med relevanta varningssignaler. Sekretesslagstiftning och andra motsvaran-
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de normer som tillkommit för att uppbygga ett skydd för den personliga 
integriteten bör också utvärderas med hänsyn till de krav som finns med 
avseende på en tillräckligt effektiv brottsbekämpning.  
 De privata försäkringsbolagens samarbete genom Skadeanmälningsregis-
ter (GSR) AB möjliggör registrering av skadeanmälningar från de bolag som 
ingår i samarbetet. Exempelvis kan skadeanmälningar från många olika bo-
lag vara en signal för närmare utredning. I vissa situationer borde Försäk-
ringskassan även kunna få tillgång till uppgifter från detta register. Ytter-
ligare en utveckling av registret skulle kunna vara att det även kan använ-
das vid teckningstillfället av en privat försäkring. 
 
BROTTSKONTROLL FÅR POSITIV SPRIDNINGSEFFEKT 

Det bör också uppmärksammas att sådan kontroll som genomförs med pri-
märt fokus på andra former av brottslighet än bedrägerier med försäkringar 
och förmåner har en positiv spridningseffekt på kontrollen av brottsligheten 
inom försäkringsområdet. Till exempel får kontroll av svart arbete inte bara 
en effekt på skattesystemet utan också på socialförsäkringssystemet och det 
privata försäkringssystemet. Också den kontroll som genomförs för att för-
hindra penningtvätt är av betydelse. Denna ”positiva smittoeffekt” av kon-
trollverksamheten på ett visst område på andra närliggande områden visar 
på den stora betydelsen av samverkan mellan kontrollmyndigheterna. En 
del av denna kontrollverksamhet bör uppenbarligen utgöras av en viss sam-
körning av register. Hur omfattande en sådan samkörning av register ska 
tillåtas vara är en politisk fråga som bör bli föremål för offentlig utredning.  
 

 

Hur kan brottsbekämpningen förbättras? 

Trots att en viss brottskontrollerande och brottsdokumenterande verksam-
het utförs av de anställda vid försäkringsbolagen och Försäkringskassan, 
måste det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet ligga hos polis- och 
åklagarmyndigheterna. Den empiriska informationen i denna rapport tyder 

 BROTTEN KAN UPPTÄCKAS 

• Systematiska och slumpmässiga kontroller medför en jämnare
fördelning av de brott och gärningspersoner som upptäcks,
möjliggör upptäckt av även mindre synliga brott och har en
brottsförebyggande effekt. 

• Riktade kontroller är nödvändiga men det är viktigt att de 
baseras på uppdaterade riskanalyser. 

• Försäkringsbolagen och Försäkringskassan behöver få ökade
möjligheter till informationsutbyte, vilket skulle medföra att
fler brott upptäcktes. 

• När brott upptäcks i ett system får detta positiv spridnings-
effekt även på andra system.  
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på att bedrägerier med försäkringar och förmåner inte är ett högt prioriterat 
område då det gäller polisens och åklagarmyndigheternas 
brottsbekämpning. En effektivare brottskontroll på detta område 
förutsätter en tydligare markering av polisens och åklagarväsendets ledning 
om betydelsen av intensifierade insatser.  
 
POLIS OCH ÅKLAGARE BEHÖVER ÖKAD SPECIALISTKUNSKAP 

Det finns ett uppenbart behov av ökad specialistkunskap hos polisen ifråga 
om den moderna försäkringsbrottslighetens karaktär och omfattning, lika 
väl som det finns ett behov av en särskild utbildning för åklagarna om de 
särskilda problem som utredningen och lagföringen av denna typ av brotts-
lighet medför. 
 
VIKTIGT MED SAMARBETE MELLAN POLIS, ÅKLAGARE OCH FÖRSÄKRINGSSYSTEMEN 

Den empiriska information som ingår i denna rapport visar att den samver-
kan som bör finnas mellan försäkringsbolagen, Försäkringskassan och de 
egentliga brottsutredande myndigheterna inte fungerar tillräckligt väl. I 
detta avseende krävs betydande förbättringar. En effektivare kontroll av 
den försäkringsrelaterade brottsligheten förutsätter en ökad samverkan 
mellan polis, åklagare och försäkringssystemen. Alla involverade parter 
måste vara medvetna om sina egna uppgifter och kompetensfördelningen 
mellan försäkringsbolagen och Försäkringskassan å ena sidan, och polis- 
och åklagarmyndigheterna å andra sidan då det gäller brottskontrollen. 
Samtidigt är det nödvändigt att alla involverade parter utför sina respektive 
uppgifter, inom ramen för vad som är tillåtet, i nära samarbete med varan-
dra och med fullt och öppet förtroende för varandra. 
 
FORMER FÖR SAMVERKAN 

En bättre samverkan kan uppnås till exempel genom regionala samverkans-
grupper, gemensamma utbildningar, seminarier och konferenser och genom 
regelbundna workshops där man tillsammans diskuterar tendenser och föl-
jer upp utvecklingen på området etc. Genom en sådan samverkan kan man 
kontinuerligt säkerställa såväl att de polisanmälningar om misstänkta brott 
som försäkringsbolagen och Försäkringskassan gör har en tillräckligt god 
kvalitet, som att polis- och åklagarmyndigheterna tar sitt ansvar för en kor-
rekt hantering av polisanmälningarna. Vidare ges därigenom möjlighet att 
diskutera bland annat vad som synes vara nya brottstrender. 
 
BEHOV AV EN REVISION AV STRAFFLAGSTIFTNINGEN? 

Brotten med försäkringar utgör vanligen bedrägeri, bedrägligt beteende eller 
försök till bedrägeri. Tillämpningen av de allmänna bedrägeribestämmelser-
na i brottsbalkens 9 kap. på dessa fall medför i praktiken vissa svårigheter. 
Svårigheterna rör särskilt sådana fall som har begåtts genom underlåtenhet 
att lämna korrekt information till exempel vid ändrade förhållanden. Också 
bevisningen av uppsåt medför problem. Denna rapport visar också att för-
vånansvärt få bedrägerier med försäkringar och förmåner har bedömts som 
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grova trots att brotten medfört betydande ekonomiska förluster för offret. 
Från straffrättspolitisk synpunkt är det befogat att genom en offentlig ut-
redning överväga om den nuvarande straffrättsliga regleringen ska ändras. 
Det finns anledning att se på fördelarna med att de allmänna bedrägeribe-
stämmelserna också tillämpas på brotten med försäkringar och bedrägerier 
i jämförelse med att tillämpa speciella bestämmelser som explicit utarbetats 
för dessa fall. Det finns också anledning att överväga om bedrägerikriminal-
iseringen bör utvidgas till att också omfatta fall som begås av oaktsamhet 
eller grov oaktsamhet. Slutligen kan man se på de kriminalpolitiska konse-
kvenserna av att också på försäkrings- och bedrägeriområdet ta i bruk ett 
administrativt sanktionssystem för bekämpning av missbruk som en komp-
lettering till den kontroll som sker inom det straffrättsliga systemet. På 
Skatteverket har man till exempel möjligheten att utfärda skattetillägg till 
personer som lämnar oriktiga uppgifter men som inte har uppsåt till det, 
eller där uppsåtet inte anses kunna bevisas, som en form av administrativ 
sanktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

MOT EN EFFEKTIVARE BROTTSBEKÄMPNING 

• Polis- och åklagarmyndigheter måste prioritera bekämpningen av 
försäkringsbedrägerier högre.  

• Polis och åklagare behöver specialistkunskap om försäkrings-
bedrägerier för att bedriva effektivare brottsutredningar. 

• Det är viktigt att polis, åklagare och försäkringssystemen samar-
betar för att bekämpa dessa brott.  

• Exempel på samarbetsformer är regionala samverkansgrupper, 
regelbundna workshops och gemensamma utbildningar. 

• Bedrägerikriminaliseringen kan utvidgas till att omfatta fall som 
begås av oaktsamhet eller grov oaktsamhet. 

• Ett administrativt sanktionssystem för bekämpning av missbruk 
som en komplettering till straffrätten kan beaktas. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Metodfrågor 
FALLSTUDIEN  

I studien har totalt 24 fall undersökts. I varje fall har såväl akter hos försäk-
ringsbolag som försäkringskassan49 undersökts. Materialet har därefter le-
gat till grund för ett antal exempelfall där typiska tillvägagångssätt har 
beskrivits och analyserats utifrån beröringspunkter mellan allmän och 
privat försäkring. Studien inleddes med att fem försäkingsbolag (Folksam, 
If skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Skandia och Trygg Hansa) tillhanda-
höll ärenden, vilka hade inslag av fusk eller misstänkt fusk. Ärendena 
följdes därefter till försäkringskassan och motsvarande akter analyserades 
där. Tanken var att undersöka om det även förekommit något misstänkt 
fusk avseende socialförsäkringen, om detta uppmärksammats av försäk-
ringskassan och vilka beröringspunkter mellan allmän och privat försäkring 
som fanns i ärendet.  
 
ENKÄTUNDERSÖKNINGARNA  

Fredrik Andersson har genomfört två enkätundersökningar. Den första 
enkäten skickades ut till såväl försäkringskassor som försäkringsbolag 
(Folksam, If skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Skandia och Trygg Hansa). 
Mottagare hos försäkringskassorna var RFV:s kontaktpersoner för fusk-
statistik och hos försäkringsbolagen utredningscheferna. Dessa ombads att 
dela ut enkäten till personer som arbetar med personskadeärenden och har 
erfarenheter av fusk. Varje kontaktperson ombads dela ut två till tre enkä-
ter, vilket skulle ge ett sammanlagt antal svar om 44 till 66 stycken. Totalt 
inkom 32 svar. Utredningscheferna på respektive försäkringsbolag ombads 
att dela ut 5 till 6 enkäter, till både personskadereglerare och utredare. 
Antalet svar beräknades uppgå till mellan 25 och 30 och totalt inkom 24 
stycken.  
 I instruktionen till försäkringskassorna angavs att frågorna gällde 
personens erfarenhet angående handläggningen av de ärendeslag som är 
aktuella i föreliggande undersökning. Frågorna som ställdes var förhållan-
devis öppna och inte utformade med svarsalternativ. Sammanställningen 
och beskrivningen av svaren i denna rapport gör inte anspråk på att vara en 
kvantitativ undersökning av vissa förhållanden och åsikter. 
 Den andra enkäten skickades ut till utredningscheferna på ovan nämnda 
försäkringsbolag och till kontaktpersonerna för fuskstatistik hos försäk-
ringskassans centralorganisationer. Frågorna var något annorlunda utfor-
made då de riktade sig till personer som arbetar på ett övergripande plan 

                                                 
49

 Samtliga undersökningar förutom intervjuundersökningen utfördes innan myndigheten Försäk-
ringskassan bildades. Av denna anledning refereras de gamla central- och lokalkontoren, som nu 
är Försäkringskassans Läns- och Försäkringskontor, till som försäkringskassor i dessa undersök-
ningar.   
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med frågor om fusk och bedrägeri men även dessa frågor var förhållandevis 
öppna och inte utformade med svarsalternativ.  
 
UNDERSÖKNINGEN AV POLISANMÄLDA ÄRENDEN  

I undersökningen har samtliga polisanmälningar gällande försäkringsbedrä-
gerier mot försäkringsbolag och försäkringskassor för år 2002 begärts in 
från landets polismyndigheter. Totalt inkom på denna begäran 680 polisan-
mälningar med 683 misstänkta gärningspersoner. När personförsäkrings-
bedrägerierna sedan sorterades ut ur samtliga försäkringsbedrägerier blev 
summan 108 anmälningar och 111 misstänkta gärningspersoner.  
 Bland dessa 108 anmälningar har 93 av bedrägerierna riktats mot för-
säkringskassan (med 95 misstänkta personer), och 15 av dem mot försäk-
ringsbolagen (med 16 misstänkta personer). 
 Urvalskriteriet i undersökningen har varit bedrägerier mot försäkringar 
där ersättning ges för personskador och sjukdomar. Vanligtvis infaller dessa 
inom ramen för personförsäkringar, men i det aktuella materialet finns även 
sju ärenden där ersättning har krävts för personskador inom sakförsäk-
ringar.  
 Studien representerar en totalundersökning för år 2002. Detta innebär 
att de personförsäkringsbedrägerier som ingår i studien inte är ett urval 
utan att det med säkerhet går att uttala sig om att det är så här bilden ser ut 
för år 2002. Eftersom det endast är ett år som har valts ut och studerats 
kan resultaten inte generaliseras till andra år.  
 Ett problem med undersökningen är att brottsanmälningarna mot för-
säkringsbolag inte är tillräckligt många för att man ska kunna uttala sig 
med statistisk tillförlitlighet om fallen mot försäkringsbolagen. De upp-
nådda resultaten kan inte generaliseras utan skulle kunna representera 
slumpmässiga utfall. 
 Försäkringsbolagen anmäler emellertid endast ett tiotal personförsäk-
ringsbedrägerier per år, vilket gör det svårt att undvika detta problem så 
länge ett år i taget undersöks. För att förbättra reliabiliteten hos materialet 
har kompletterande information inhämtats i största möjliga mån. Om resul-
taten från alla informationskällor sammanfaller kan reliabiliteten sägas vara 
förbättrad, men det begränsade urvalet utgör ändå ett problem. 
 
INTERVJUUNDERSÖKNINGEN  

I undersökningen har 14 personer intervjuats som är anställda på försäk-
ringsbolag och Försäkringskassans läns- och försäkringskontor över landet. 
I syfte att få en geografisk spridning har intervjuerna skett i fem städer som 
är utspridda över landet. Detta val antogs ha en positiv inverkan på validi-
teten i undersökningen.  
 De intervjuade arbetar på olika nivåer i Försäkringskassan och försäk-
ringsbolagen. Såväl personer som arbetar med den dagliga ärendehanter-
ingen som personer som arbetar på ett mer övergripande plan valdes ut för 
att de antogs kunna bidra med värdefull kunskap om selektionen från ären-
denivå till organisations- och strukturell nivå. 
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 Hälften av de intervjuade valdes ut på grund av att deras arbetsuppgifter 
var kopplade till ett övergripande arbete med fusk- och bedrägerifrågor. De 
fick sedan rekommendera ett antal handläggare eller skadereglerare med 
lång erfarenhet varav några valdes ut slumpmässigt. 
 Intervjuerna var explorativa och kretsade kring ett antal centrala teman. 
Inom varje tema ställdes ett antal öppna frågor där följdfrågorna varierade 
från intervju till intervju.  
 
UNDERSÖKNINGEN AV ÅTERREDOVISADE ÄRENDEN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN  

Framställningen bygger främst på den granskning som genomförts av 
Försäkringskassans polisanmälningar jämte underlag. Det huvudsakliga 
föremålet för granskningen av materialet har varit att belysa möjliga orsa-
ker till varför inte ett större antal av Försäkringskassans polisanmälda 
ärenden lett till åtal och domstolsprövning. Vid granskningen har utgångs-
punkt tagits i de riktlinjer om innehållet i en polisanmälan som anges i 
RFV:s Vägledning 2004:1 ”Fusk”. Däri angivna rekommendationer om vad 
en polisanmälan generellt bör innehålla har således jämförts med innehållet 
i de granskade polisanmälningarna. Förutom Försäkringskassans polisan-
mälningar har materialet utgjorts av till exempel promemorior, journalan-
teckningar, blanketter för aktuellt förmånssslag, utredningar och beslut om 
återkrav. I ett fåtal ärenden har förundersökningsmaterial funnits bifogat 
och i förekommande fall domar eller godkända strafförelägganden. Utifrån 
materialet har även en genomgång gjorts av till exempel vilka förmånsslag 
som är representerade, beloppens storlek och tillvägagångssätt. Härutöver 
har uppföljningen av de avskrivna ärendena hos Försäkringskassans kontor 
undersökts och för detta ändamål har också samtal förts med handläggare 
vid några kontor (inte att betrakta som intervjuer).  
 För att genomföra granskningen har, genom RFV:s försorg, samtliga 
polisanmälda ärenden rörande misstänkt fusk som återredovisats under år 
2002 begärts in från Försäkringskassans kontor. Enligt RFV:s statistiska 
uppgifter skulle det röra sig om 156 ärenden från 15 olika centralkontor. 
Till projektet inkom totalt 148 ärenden från 14 centralkontor och i 15 av 
dessa ärenden hade återredovisning skett på annan tid än under år 2002. 
Inom ramen för projektet kvarstod således 133 ärenden för granskning. Ett 
problem som förelegat är att flertalet av de ärenden som skickades från 
Försäkringskassans kontor saknade förundersökningsmaterial som utvisar 
vilka åtgärder som har vidtagits från polis och åklagare under förundersök-
ningen, i de fall sådan har bedrivits. För att möjliggöra en närmare analys 
av ärenden som lett till att förundersökningen lagts ned har därför, beträff-
ande ett visst urval av ärenden som gäller tillfällig föräldrapenning, sådant 
material begärts in under hösten 2004. I 11 ärenden har någon form av 
förundersökningsmaterial inkommit. 
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Bilaga 2. Undersökning av den  
officiella statistikens tillförlitlighet  
Polisen är skyldiga att upprätta en formell polisanmälan när en anmälan 
om brott kommer in. Eftersom det är denna polisanmälan som sedan ligger 
till grund för den officiella brottsmisstankestatistiken är det viktigt att poli-
serna registrerar rätt brottskod50 och rätt antal brott.  
 I den aktuella undersökningen undersöktes hur väl poliserna som upp-
rättar polisanmälningar känner till hur man ska koda försäkringsbedräge-
rier, i detta fall var underlaget endast personförsäkringsbedrägerier. Resul-
tatet har visat att brottskoderna oftast blir korrekta men att det finns stora 
problem med att koda antal brott rätt. 
 Vid kodning av försäkringsbedrägerier ska ett (1) brott räknas för varje 
person eller institution som blivit bedragen. Men vid brott mot Försäkrings-
kassan gäller att ”varje bedrägligt utkvitterad ersättning” ska räknas som 
ett (1) brott51. Detta medför att det på en enda anmälan kan förekomma 
tiotals brott, allt beroende på under hur lång tid brottet har pågått.  
 I syfte att utreda tillförlitligheten hos den officiella statistiken noterades 
korrekt antal brott utifrån den information som fanns i förundersöknings-
protokollen52. Resultatet var nedslående. Enligt denna beräkning uppgår an-
talet personförsäkringsbedrägerier år 2002 till sammanlagt 1 259 stycken. 
Detta skiljer sig betydligt från polisens egen registrering där personförsäk-
ringsbedrägerierna uppgick till 120 stycken.  
 Detta innebär att om samma förhållande kan sägas gälla för samtliga 
försäkringsbedrägerier borde siffrorna i den officiella statistiken egentligen 
vara 10 gånger så höga som de är i dag. Det är dock sannolikt att dessa fel-
registreringar görs i störst utsträckning vad avser bedrägeri mot Försäk-
ringskassan där kodningen av brott skiljer sig från kodning av bedrägerier 
generellt. I den officiella statistiken anmäldes 647 försäkringsbedrägerier 
mot Försäkringskassan år 2002. Där inkluderas bedrägerier med samtliga 
förmåner. Enligt vad denna undersökning har visat kanske det mer korrekta 
antalet skulle ligga på 6 470.  
 Det är mycket viktigt att brottsstatistiken är korrekt både hos polis och 
hos Försäkringskassan eftersom utomstående aktörer som är intresserade av 
brottsstatistiken får sin information om hur brotten räknas från BRÅ, och 
tolkar statistiken därefter. Det borde vara förhållandevis enkelt för Försäk-
ringskassan att rätta till detta genom att i sina anmälningar till polisen 

                                                 
50

 Brottskoderna för försäkringsbedrägerier är 0929 vid bedrägeri mot försäkringsbolag och 
0927 vid bedrägeri mot försäkringskassa. 
51

 BRÅ ansvarar för brottskoderna och har utverkat riktlinjer för hur brott ska kodas. Se 
www.bra.se för mer information. 
52

 Med hjälp av den information som Försäkringskassans kontor bifogade i sina polisanmälningar 
räknades antalet felaktiga utbetalningar. I avsaknad av sådan information räknades antal månader 
som brottet pågått. Utgångspunkten var då att det gjordes en utbetalning i månaden. Informa-
tionen om antal felaktiga utbetalningar var ofta svårtolkad eller bristfällig vilket medför att även vår 
uppskattning av antal brott på varje anmälan endast är ungefärlig och ska därför tolkas med för-
siktighet.  
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skicka med lättolkad information om antal felaktigt utbetalda ersättningar. 
Denna åtgärd kräver att polisen blir informerad om rätt kodningsförfaran-
de.  
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Two systems for personal insurance 

This report examines frauds against personal insurance in both the private 
and public sectors, and against all of the social benefits administered by the 
Swedish Social Insurance Administration (Försäkringskassan). 
 Personal insurance policies provide compensation for amongst other 
things losses of income and costs incurred in association with illness and 
personal injury. In Sweden there is both a public sector insurance system 
(administered by the Social Insurance Administration), which includes both 
sickness benefit and illness or invalidity pensions, and private sector insu-
rance policies, such as accident insurance and various elements of personal 
insurance that are included in general household and road-traffic third-par-
ty liability policies.  
 This two-tier system serves to facilitate insurance frauds as a result of a 
lack of communication between the Social Insurance Administration and 
private sector insurance companies, which is amongst other things due to 
the fact that existing confidentiality regulations prevent the exchange of 
information.  
 
Eighty individuals and eight million SEK 

In the context of slightly over 80 personal insurance frauds perpetrated 
against the Social Insurance Administration and private insurance compa-
nies that were reported to the police during the course of the year 2002, the 
perpetrators had illegally acquired approximately eight million SEK (approx-
imately 870,000 Euro). A single personal insurance fraud that is not detec-
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ted, and thus allowed to continue, may come to involve several million SEK 
since the insurance payments often continue over several years. 
 These amounts illustrate that frauds against personal insurance and be-
nefits involve major economic harms. These frauds mean higher taxes and 
social insurance contributions, which ultimately affect all taxpayers, and 
higher insurance premiums, which are detrimental to all policy holders. 
These frauds serve also to undermine the legitimacy of the insurance system 
and ultimately constitute a threat to the welfare society. 
 
Real crimes, not just “benefit cheats” 

The individuals that were reported to the police during the course of the 
year 2000, for suspicioun of frauds against personal insurance and social 
benefits, were checked against the National Convictions Register. It was 
found that no less than 78 per cent of those who had committed personal 
insurance frauds had prior convictions. A large proportion of these indivi-
duals had furthermore committed large numbers of offences. This may of 
course be the result of a selection process, whereby the checks and controls 
conducted by the Social Insurance Administration and insurance companies 
are focused on persons with a particular type of profile; this has in turn 
meant that the proportion of persons with previous convictions happens to 
be particularly high, and much higher than that in the population as a 
whole; (within the population at large, approximately 40 per cent of men 
and ten per cent of women are usually convicted of a criminal offence at 
some point during their lives).  
 A further factor that may explain the high proportion of individuals 
with prior convictions is that personal insurance frauds cannot be isolated 
from other forms of crime. Frauds of this kind cannot be reduced to some 
near-innocent form of ”benefit cheating”, that may easily arise as the result 
of carelessness. Certain frauds are extremely sophisticated and involve sta-
ged road accidents in which a large number of people play different roles in 
the staging process, as injured parties, co-passengers, witnesses, persons 
who cause the injuries etc. In one such fraud-ring in Sweden, no less than 
70 individuals were involved in staging 33 road accidents.  
  
The Social Insurance Administration’s controls are selective 

The types of insurance that controls are focused on, the number of controls 
and the ways in which these controls are implemented, together determine 
which offences will be detected by the Social Insurance Administration and 
the insurance companies respectively.  
 No less than 70 per cent of the suspected personal insurance frauds re-
ported to the police by the Social Insurance Administration relate to sick-
ness benefit, and of the social benefits, the largest group relates to tempora-
ry parent’s allowance (which does not formally constitute a form of perso-
nal insurance). Interviews conducted with staff at the Social Insurance Ad-
ministration show that fewer controls are directed at sickness or invalidity 
pensions, for example, since it is more difficult to prove frauds in relation 
to this form of benefit than is the case with sickness benefit. Even if sus-
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pected frauds relating to sickness or invalidity pensions are detected by the 
Social Insurance Administration, not all of them are reported to the police, 
since the case officers do not believe that they will result in prosecutions. It 
takes time and energy to produce the material needed and a written offence 
report, and for this reason case officers tend to concentrate on those cases 
where the evidence is clearest.  
 
Controls are also selective at the insurance companies 

During the year 2002, insurance companies reported only fifteen suspected 
cases of personal insurance fraud as compared with the 93 cases reported 
by the Social Insurance Administration. In the context of the interviews 
conducted in the study, this was explained by reference to a combination of 
the fact that insurance companies have only recently become aware that fra-
uds are also directed at personal insurance policies, and of the time required 
to organise the necessary systems of controls. 
 Even if the insurance companies’ claims adjusters do detect more suspec-
ted cases of fraud, only very few are subsequently reported to the police. 
There are a number of explanations for this selectivity. Many insurance in-
vestigators have a police background and they evaluate the evidence and 
only report the most “solid” cases. The insurance companies function in a 
market place, and reporting incidents to the police involves a risk for 
negative consequences in the form of adverse media publicity. The insuran-
ce companies also have good opportunities to refuse disbursement requests 
on the basis of civil law. Their investigators are therefore able to choose to 
work on the basis of the principle of least resistance, and to lean towards 
civil law instead of reporting a suspected criminal offence. 
 
One quarter are convicted 

Of the frauds reported, approximately half are dismissed by the police more 
or less immediately. At the next stage of the process, half of the remaining 
cases are dismissed by the prosecutor. Finally, one in four reported frauds 
result in a court conviction. 
 The most common grounds for dismissing reported offences are that 
there is insufficient evidence that a crime has been committed. Investigators 
working at the Social Insurance Administration and the insurance compani-
es are of the opinion that these dismissals are in fact the result of other fac-
tors, such as a lack of resources and the prioritisation of other offences by 
the police and prosecutors. 
 Despite the fact that many frauds or attempted frauds involve large sums 
of money and are furthermore committed using forged documents, few of 
the cases are classified as serious by prosecutors when bringing an indict-
ment (only 14 cases of 279 were classified as serious frauds or attempted 
serious frauds). One explanation for this is that police and prosecutors do 
not regard insurance frauds as a particularly serious form of crime.  
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September 11th, the Estonia disaster and the Tsunami 

Major tragedies are often exploited for criminal ends. When exceptional 
and emotionally charged situations arise, and entire nations are mobilised 
in the aftermath of a catastrophe, fraudsters exploit the situation by means 
of personal insurance frauds. These may involve fictitious deaths, for 
example, leading to substantial life insurance pay-outs. This occurred in 
connection with the sinking of the Estonia, and there are a number of sus-
pected cases at the present time in the wake of the Asian Tsunami.  
 Following the terror attack of September 11th 2001, both public and pri-
vate insurance systems in the USA, as well as the support funds established 
for the victims of the tragedy, have experienced major problems as a result 
of frauds. Due to the difficulties associated with identifying individuals in 
the rubble of the buildings destroyed, a number of people have been alleged 
to have disappeared.  
 
Collaboration prevents fraud 

The conclusions drawn on the basis of this work are, among others, that 
frauds may be prevented 

• if private and public sector insurance providers are given greater le-
gal opportunities to exchange information on suspected cases of 
fraud; 

• if collaborations are developed between private and public sector 
insurance providers in the context of the investigation of individual 
cases and in relation to methodological issues, such as risk 
assessments, for example, and methods of control. 

• if both insurance systems are given greater legal opportunities to 
exchange information on cases of suspected fraud with other agen-
cies.  

 
More effective anti-crime work 

Police and prosecutors must prioritise frauds perpetrated against insurance 
policies and the benefits system to a greater extent than is the case at pre-
sent. Levels of training should be increased in relation to this form of crime. 
There is much to suggest that these investigations should be assigned to 
police and prosecutors who are specialists in this area.  
 By means of regular meetings and seminars, police and prosecutors 
could meet claims processors, claims adjusters and investigators in order to 
exchange experiences and improve levels of contact. 
 Anti-crime work could be facilitated by claims processors at insurance 
companies and the Social Insurance Administration documenting the infor-
mation that has been provided to policy holders. If claims processors in-
form policy holders about the relevant regulations in the course of their 
contacts with clients, this information may also have a preventive effect by 
impressing upon policy holders the importance of providing correct infor-
mation etc.  
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