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SAMMANFATTNING 
Försäkringsbedrägerier har länge varit ett problem inom försäkringsrätten. 

Försäkringstagare som ser en möjlighet att kunna få ut en större ersättning än vad man 

enligt villkoren har rätt till. De flesta av dessa försök är ganska oskyldiga. 

Försäkringstagaren lämnar oriktiga uppgifter om sakers värde och får några kronor 

extra. 

   De senaste åren har försäkringsbedrägerier och lämnande av vilseledande uppgifter 

blivit ett allt större problem när det gäller personskador. De vanligaste är att man lämnar 

oriktiga uppgifter om skadans uppkomst eller sambandet mellan skada och händelse. 

Ovanligt förekommande, men dock förekommande, är de fall där försäkringstagaren 

själv framkallar en personskada för att erlägga ersättning ur en privat personförsäkring. 

Det finns även fall där försäkringstagaren tar sitt liv för att trygga sina efterlevandes 

ekonomiska situation. 

   Detta har varit förekommande i USA under en längre tid, men problemet blir nu allt 

större även i Sverige. Att försäkringsbedrägerier inom personskadeförsäkringen blivit 

vanligare även i Sverige beror på flera faktorer. Dels att försäkringstagarna har en 

ganska mild inställning till att lämna vilseledande uppgifter vid skaderegleringen och att 

många ser det som acceptabelt att göra så kallade ”påplussningar”. Dels att 

försäkringsbolagen börjar arbeta mer aktivt och blivit allt bättre på att upptäcka fall där 

vilseledande uppgifter lämnats. 

   Denna uppsats belyser de rättsliga problem som uppstår vid ett misstänkt vilseledande 

samt hur försäkringsbolagen arbetar för att förebygga och motverka att detta blir allt 

vanligare. Uppsatsen behandlar till största delen den civilrättsliga regleringen då en 

försäkringstagare lämna vilseledande uppgifter, men en jämförelse kommer även att 

göras med det straffrättsliga begreppet. Ett vilseledande vid skaderegleringen behöver 

inte innebära en brottslig handling och därmed ett bedrägeri. 
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1. INLEDNING 

Trygghet. Säkerhet. En ekonomisk hjälp i de lägen något plötsligt och oväntat händer. 

Detta är grundtanken med försäkring, både allmän och privat. Försäkringstagaren 

tecknar försäkring i ett kollektiv där premien som försäkringstagaren betalar går till den 

kollektiva tryggheten och utbetalas till de försäkringstagare som drabbas av ett 

försäkringsfall. 

  Dessvärre har allt fler försäkringstagare börjat utnyttja försäkringarna på ett felaktigt 

sätt. Det vanligaste är att en försäkringstagare som drabbas av ett försäkringsfall lämnar 

vilseledande uppgifter som medför att en högre ersättning betalas ut än vad 

försäkringstagaren har rätt till enligt villkoren. Det finns även fall där hela 

försäkringsfallet är konstruerat av försäkringstagaren för att få ut pengar från 

försäkringen. 

   Tidigare har detta varit vanligt förekommande inom sakförsäkringarna samt 

bilförsäkringarna. På senare år har detta även kommit att aktualiseras inom 

personskadeförsäkringarna. Försäkringstagaren lämnar oriktiga uppgifter vid 

skaderegleringen för att få ut pengar ur olycksfall-, sjuk- eller livförsäkring. 

Trenden kommer från USA där försäkringsbedrägerier inom personskadeområdet länge 

varit ett problem.1  

   Orsaken till att antalet försäkringsbedrägerier ökat är flera. En av dessa är att 

försäkringsbolagen blivit allt bättre på att upptäcka och förebygga bedrägerier. 2 Av 

antalet upptäckta bedrägerifall leder bara ett fåtal vidare till åtal. Detta medför att praxis 

på området är begränsad. Det betyder även att siffran över antalet bedragare är betydligt 

större än vad siffrorna visar. I ett pressmeddelande från Länsförsäkringar 2005 

redovisas att nästan var femte svensk känner någon som någon gång vilselett 

försäkringsbolag.3 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma samt belysa den rättsliga problematiken 

som uppstår i samband med att allt fler försäkringstagare lämnar vilseledande uppgifter 

                                                 
1 Försäkringsbedrägerier, en kriminologisk kartläggning, Leif GW Persson, Karin Svanberg, 1998, 
Stockholm s. 43 
2 www.forsakringsforbundet.se 
3 Pressinformation Länsförsäkringar 2005-10-17, Stockholm 
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vid skadereglering av personskador. Min avsikt är att klarlägga vilka metoder 

försäkringsbranschen använder sig av i dag när en situation där försäkringstagaren 

lämnar vilseledande uppgifter vid skaderegleringen vid personskador uppkommer. Jag 

ämnar även kartlägga hur bolagen arbetar för att förebygga och motverka att 

försäkringstagaren lämnar vilseledande uppgifter så att denna skadetrend slutar att öka. 

 

1.2 Frågeställning 
Utifrån detta syfte har jag valt att arbeta utifrån och besvara följande frågeställningar: 

 - Vad säger gällande svensk rätt om vilseledande uppgifter vid skadereglering? 

 - Vilka krav finns på bevisning vid ett misstänkt vilseledande? 

 - Hur agerar försäkringsbolagen vid ett misstänkt vilseledande? 

 - Hur arbetar försäkringsbolagen för att motverka att vilseledande uppgifter  

 lämnas? 

 

1.3 Avgränsning 
Vilseledande kan ses ur två synvinklar, det civilrättsliga och det straffrättsliga. Jag har 

valt att avgränsa uppsatsen till att centralt behandla det civilrättsliga området och dess 

reglering i Försäkringsavtalslagen (2005:104). Jag kommer att endast kortfattat 

definiera den straffrättsliga delen av ett försäkringsbedrägeri och utifrån rekvisitet 

”vilseledande” avgränsa min uppsats. 

 

Jag avser att behandla vilseledande vid personskador inom personförsäkringsområdet. 

Försäkringsbedrägeri är mer vanligt förekommande inom sakförsäkringsområdet, men 

de senare åren har antalet fall ökat även inom personskadeområdet. 

   Jag kommer att koncentrera mig på olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt 

livförsäkring. Inom det sistnämnda kommer jag av omfattningsskäl endast behandla 

kapitalförsäkring och dödsfallsförsäkring. Detta innebär att jag lämnar pensions-

försäkring samt livränteförsäkring därhän.  

 

1.4 Metod 
Mitt val av ämne medför att uppsatsen i vissa delar frångår traditionell juridisk 

rättskällelära och vissa delar av uppsatsen är inte juridiska.  
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Jag har valt att studera förarbeten, lagtext, rättsvetenskaplig doktrin samt 

försäkringsvillkor för att klarlägga vad som är gällande svensk rätt. I avsnittet om 

försäkringsbolagens utredning, förebyggande arbete och bekämpning har jag tagit del av 

Svenska Försäkringsförbundets allmänna råd samt försäkringsbolagen Länsförsäkringar 

och Folksams interna information. Jag har även diskuterat frågorna med två utredare på 

Länsförsäkringar Bergslagen, Roland Alm samt Tarja Kopakka. 

 

Det försäkringsrättsliga området har de senaste 30 åren varit del av en snabb utveckling 

där förändring av lagstiftning ansetts nödvändigt. Den 1 januari 2006 trädde den nya 

Försäkringsavtalslagen i kraft. Denna är ett resultat av det reformarbete som pågått 

sedan 1970-talet. Att lagen är så pass ny innebär att ingen praxis finns utan jag har 

begränsats till att studera förarbeten och utlåtanden. Utifrån detta har jag gjort 

jämförelser med tidigare lagstiftning på personskadeområdet.  

 

1.5 Disposition 
I inledningen av denna uppsats kommer jag endast kortfattat att beskriva svensk 

försäkringslagstiftning och personförsäkringssystemet, främst de privata 

personförsäkringarna som denna uppsats behandlar. 

 

Det andra kapitlet behandlar det straffrättsliga begreppet försäkringsbedrägeri och de 

rekvisit som måste vara uppfyllda. Detta kapitel kommer senare under uppsatsen att 

användas som referens med de civilrättsliga regler som stadgas i FAL och som 

behandlas i det tredje kapitlet. Här kommer de civilrättsliga reglerna vad gäller 

vilseledande uppgifter att presenteras. Främst vad som står stadgat i FAL 16 kap. 4 § 

om nedsättning vid vilseledande uppgifter. 

 

Det fjärde kapitlet behandlar vilka civilrättsliga beviskrav som föreligger. Dessa 

aktualiseras då försäkringstagaren skall lägga fram sina handlingar och när 

försäkringsbolagen ska bevisa att oriktiga uppgifter har lämnats. 

 

I det femte kapitlet har jag utanför det juridiska området försökt klarlägga vilka metoder 

som försäkringsbolagen använder sig av vid ett misstänkt försäkringsbedrägeri. Jag har 
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även undersökt vilket förebyggande arbete bolagen ägnar sig åt för att bekämpa att 

antalet försäkringsbedrägerier fortsätter att öka. 

I det sjätte kapitlet sammanfattas kärnpunkterna i denna uppsats samt ger där även några 

synpunkter de lege ferenda. 

 

1.6 Definitioner 
I uppsatsen nämns vissa begrepp som finns definierade i  FAL 1 kap. 4 §: 

   Försäkringsgivare innefattar det bolag som utger försäkringen. I nya FAL används 

konsekvent begreppet försäkringsbolaget. 

   Försäkringstagare innefattar den som har ingått avtal om försäkring med ett 

försäkringsbolag. Om en försäkring tecknas av förmyndaren för ett barn i barnets namn, 

är den omyndige att anse som försäkringstagare. 

   Försäkrad är vid personförsäkring den på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. 

Detta innebär att vid personförsäkring skall försäkringsersättningen tillfalla 

försäkringstagaren. Den försäkrade på vars liv eller hälsa en försäkring gäller har här 

inte någon självständig rätt till utfallande ersättning. I lagtexten används 

ersättningsberättigad som beteckning för den som har rätt att få ersättning ur 

försäkringen. 

   Förmånstagare är den som på grund av ett förmånstagarförordnande enligt 

FAL:s 14 kap. har rätt att få försäkringen eller ersättning som utfaller från den. 

Förmånstagare är ett centralt begrepp i reglerna om personförsäkring. Förmånstagarens 

rätt grundas på ett förmånstagarförordnande, som kan ha gjorts av försäkringstagaren 

eller finns intaget i försäkringsvillkoren.  

   Personskador definieras enligt förarbeten och doktrin som fysiska skador på den 

mänskliga kroppen. Hellner ger exempel på personskador så som sår, brutna ben, 

hjärnskador, förgiftningar, sjukdomar och dödsfall.4 Till personskada räknas även 

psykiska skador. För att en psykisk skada ska klassas som personskada krävs att den 

skadelidande drabbats av en medicinsk påvisbar effekt i fråga om den fysiska eller 

psykiska hälsan. Känslor som är naturliga vid personskada, så som sorg, oro eller rädsla, 

är således inte tillräckliga för personskada. En medicinsk påvisbar effekt kan innebära 

att den skadelidande blir sjukskriven. 

                                                 
4 Skadeståndsrätt, Jan Hellner, 6:e upplagan, 2000, Norstedts juridik s.98 
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1.7 Översikt svensk försäkringslagstiftning 
Svensk lagstiftning inom försäkringsrätten hittas i Försäkringsavtalslagen, FAL, som 

trädde i kraft 1 januari 2006.  Lagen är en produkt av det reformarbete som inleddes 

under 1970-talet med syfte att se över de nordiska försäkringsavtalslagarna.       

   Behovet av reformarbetet ansågs föreligga då utvecklingen på området varit snabb 

samt att behovet av en internationalisering krävts i och med medlemskapet i EU. Det 

utredningsarbete som den svenska Försäkringsrättskommittén gjort har inriktats på 

nordisk rättslikhet. Det har ansetts som nödvändigt att se i ett större perspektiv och 

anpassa sig till de internationella förhållandena.5 Andra motiv till en ny lagstiftning har 

främst varit att anpassa sig till de samhällsförhållanden som gäller idag. De ekonomiska 

förhållandena har ändrats sedan 1927. Så har också omvärldens syn på försäkringens 

ställning. Nya produkter har utvecklats och det finns en större efterfrågan på privata 

försäkringar.6 

   Detta har omfattat ett stort utredningsområde som krävt att arbetet tagit lång tid för att 

vara genomarbetat. Ett allmänt intresse av en väl fungerande försäkringsverksamhet har 

varit ett av argumenten. 

 

FAL bygger i stora delar på äldre regler, fast de moderniserats och inarbetas i en enda 

lag.7 Lagen omfattar hela försäkringsavtalsrätten och har ett betydligt bredare 

tillämpningsområde än gamla Försäkringsavtalslagen (1927:77) och 

Konsumentförsäkringslagen (1980:38). Lagen tillämpas på konsument-, företags- och 

privatförsäkringar.  Den reglerar gruppförsäkringar och kollektivavtalsgrundad 

försäkring. 

 

Bestämmelser om personförsäkring regleras i 10-16 kapitlet. Lagen innehåller 

bestämmelser om bland annat försäkringsbolagets informationsplikt, konsumentens rätt 

till personförsäkring, försäkringstagarens upplysningsplikt och skyldighet att lämna 

korrekta uppgifter i samband med skaderegelringen.8 

   Reglering om vilseledande uppgifter vid skaderegleringen finns i FAL 16 kap 4 §. 

Enligt denna paragraf har försäkringsbolagen rätt att sätta ned ersättningen efter vad 
                                                 
5 Ds 1993:39 s. 127    
6 Lagrådsremiss, Ny Försäkringsavtalslag s. 128  
7 Försäkringsrätt – några huvudlinjer, Bertil Bengtsson, 6:e upplagan, 2004, Norstedts juridik s. 16 f   
8 BRÅ 2005:10, När olyckan inte är framme – bedrägeri mot allmän och privat försäkring s. 20.  
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som är skäligt med hänsyn till omständigheterna om den försäkrade uppsåtligen eller av 

grov oaktsamhet oriktigt uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för 

bedömningen av rätten till ersättning.  

 

1.8 Privata personförsäkringar 
Det svenska personförsäkringssystemet består av statens allmänna försäkringar som 

kompletteras av privata försäkringar tecknade i ett försäkringsbolag. Denna uppsats 

behandlar de fall där försäkringstagaren lämnar vilseledande uppgifter vid reglering av 

en privat försäkring hos ett försäkringsbolag.9  

 

De privata personförsäkringarna består av olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring samt 

livförsäkring.  

   Olycksfallsförsäkringen kan lämna ersättning om man utsätts för en plötslig, oväntad 

händelse som medför personskada. Olycksfall medför ofta kostnader i form av 

behandling, sjukvård rehabilitering och merkostnader som försäkringen kan gå in och 

ersätta. Har man blivit sjukskriven på grund av olycksfall kan olycksfallskapital lämnas.  

   Sjukförsäkringen är ett komplement till den allmänna sjukpenningen. Sjuk-

försäkringen medför att försäkringstagaren kan få upp till 90% av sin ordinarie inkomst 

vid sjukskrivning. 

   Livförsäkringen är ett efterlevandeskydd. Även här kompletterar försäkringen den 

ersättning man har rätt till från det allmänna. Efterlevandepension täcker endast delvis 

och under en begränsad tid det inkomstbortfall som uppkommer vid förlust av 

familjemedlem. Efterlevandeskyddet kan anpassas efter behov men syftar till att öka 

skyddet efter försäkringstagarens bortgång och bidra till att även täcka räntor på lån, 

amorteringar mm.10  

 
 
 
 
 

                                                 
9 Noteras bör dock att fusk eller bedrägeri mot de allmänna försäkringarna, så som sjukpenning, också 
ökat och har blivit ett allt större problem. 
10 www.foksam.se, information om försäkring 
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2. FÖRSÄKRINGSBEDRÄGERI 
Begreppet bedrägeri kommer från straffrätten. Enligt Brottsbalken (1962:700) 9 kap. 1 § 

definieras brottet; ”den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller 

underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde 

eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri…”  Ett försäkringsbedrägeri är 

således en brottslig handling förenat med ett straffansvar. 

 

2.1 Rekvisit för bedrägeri 
För att brott ska föreligga måste fyra rekvisit vara uppfyllda. För det första finns det ett 

krav på vilseledande som skall leda till att den vilseledda företar någon handling eller 

underlåtenhet att handla. Gärningen skall innebära en ekonomisk vinning för 

gärningsmannen samt skada för den vilseledda. 

 

2.1.1 Vilseledande 
För att brottet bedrägeri skall vara uppfyllt krävs i första hand ett vilseledande från 

gärningsmannens sida. Den vilseledande måste vara en fysisk person. När det gäller 

försäkringsbedrägerier är det således försäkringstagaren eller den som omfattas av 

försäkringen som vilseleder skaderegleraren som representerar försäkringsbolaget. 

Vilseledandet består i att försäkringsbolaget får en felaktig uppfattning om 

försäkringssituationen.  

   Försäkringsbedrägeri kräver att vilseledandet skett med uppsåt från gärningsmannens 

sida.11 Alla tre uppsåtsformerna omfattas, d v s indirekt, direkt eller eventuellt uppsåt. 

Indirekt uppsåt innebär att vilseledandet inte varit det direkta syftet med handlingen, 

men att detta varit en oundviklig del för att uppnå syftet. Med direkt uppsåt menas att 

bedrägeriet varit syftet med vilseledandet. Eventuellt uppsåt i sin tur innebär att 

försäkringstagaren inte förstått följderna av sitt vilseledande, men att försäkringstagaren 

skulle ha företagit handlingen även om han förstått följderna. 

   Vikten läggs inte vid vilken metod försäkringstagaren använt sig av för att vilseleda 

utan tyngdpunkten ligger på att någon blivit vilseledd.12 

 

                                                 
11 Att jämföra med den civilrättsliga lagstiftningen, se nedan kap. 3 s. 12  
12 Brott och straff I affärslivet, Madeleine Leijonhufvud , Suzanne Wennberg, 2000, Iustus förlag s. 41 f  
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2.1.2 Handling eller underlåtenhet att handla 
Vilseledandet från försäkringstagarens sida måste förmå bolaget att genomföra en 

handling eller underlåtenhet att handla. Det skall finnas ett kausalsamband mellan 

vilseledandet och handlingen/underlåtenheten att handla. Då det krävs ett samband 

mellan dessa gäller samma regler vad gäller försäkringstagarens uppsåt till handlingen, 

eller underlåtelsen, dvs alla tre uppsåtsformerna omfattas.13  

 

2.1.3 Vinning och skada 
De sista rekvisiten för att brottet försäkringsbedrägeri skall vara uppfyllt är att 

vilseledandet har lett till en vinning för gärningsmannen eller försäkringstagaren och en 

skada för den vilseledde. Vinningen respektive skadan skall vara en omedelbar effekt av 

gärningen. När det gäller den skada som den vilseledde drabbas av inkluderas även den 

som trätt in i den vilseleddas ställe. Detta innebär att paragrafen tillämpas även i de fall 

den vilseledda inte direkt drabbats av skada, utan den som denne företräder. Detta 

aktualiseras inom försäkringsrätten. Som exempel kan ges de fall där skaderegleraren är 

den som vilseleds, men där försäkringskollektivet drabbas av skadan.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Leijonhufvud, Wennberg, a.a. s. 45 f  
14 A.a. s. 46 ff  



 12

3  VILSELEDANDE I SAMBAND MED SKADE-
REGLERINGEN 

Ett vilseledande i samband med skaderegleringen behöver inte innebära en brottslig 

gärning med straffansvar som följd. Enligt gällande svensk rätt finns även en 

civilrättslig reglering gällande vilseledande uppgifter där de subjektiva rekvisiten skiljer 

sig den straffrättsliga. 

  I FAL 16 kap 4 § anges; ”Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning 

av försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet 

oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten 

till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till 

honom sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.” 

 

3.1  Nedsättning av försäkringsersättningen 
Nedsättningsreglerna är tillämpliga då de oriktiga uppgifterna kunnat leda till att 

försäkringsbolaget fått betala en ersättning som över huvud taget inte skulle ha utgetts.  

Det är också möjligt att tillämpa regeln om uppgifterna har eller skulle ha medfört en 

större ersättning än den riktiga eller om försäkringstagaren försöker att lura till sig ett 

belopp som rätteligen skall tillfalla någon annan. Som exempel kan nämnas de fall då en 

förmånstagare förtiger att det finns ytterligare en förmånstagare som också skall ha del 

av ersättningen. Om så är fallet kan den ersättning som betalats ut till den som uppgett 

de oriktiga uppgifterna sättas ned.15  

   Nedsättning av försäkringsersättningen kan komma i fråga då grunden för nedsättning 

uppmärksammas av försäkringsbolaget innan ersättning betalas ut. Försäkringsbolaget 

kan dock kräva att ett felaktigt belopp som redan betalts ut kan återkrävas helt eller 

delvis. Här måste dock en skälighetsbedömning göras med hänsyn till hur lång tid efter 

utbetalningen som förflutit. 

   Hur stor del av ersättningen som skall sättas ned skall ske med hänsyn till 

omständigheterna. Bestämmelsen skall enligt propositionen tillämpas strängare om den 

försäkrade använt utstuderade metoder för att lura bolaget.16 I dessa fall är det skäligt att 

                                                 
15 Prop. 2003/04:150 s. 571  
16 Att jämföra med det straffrättsliga begreppet där ingen tyngdvikt skall läggas vid metoden. Se tidigare 
ovan avsnitt 2.1.1. s.10  
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ersättningen sätts ner till noll. Viss hänsyn skall också tas till hur stort belopp som den 

försäkrade försökt att få ut genom sina felaktiga uppgifter. I de fall uppgifterna endast 

inneburit en risk för att bolaget skulle få betala ut för hög ersättning anses som 

motiverat för en nedsättning.17 

 

3.2 Subjektiva rekvisitens betydelse 
De vilseledande uppgifterna skall ha lämnats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet för 

att nedsättning skall komma i fråga. Detta utgör den primära skillnaden mellan det 

civilrättsliga vilseledandet och det straffrättsliga bedrägeriet. Om den försäkrade har 

lämnat de oriktiga uppgifterna uppsåtligen utgör detta försäkringsbedrägeri.18 Både den 

civilrättsliga regleringen och den straffrättsliga kan tillämpas. Nedsättning kan 

aktualiseras enligt de civilrättsliga reglerna men vilseledandet kan även medföra 

straffansvar.  

  Den civilrättsliga paragrafen i FAL 16 kap. 4 § är även tillämplig om det inte är fråga 

om något brottsligt förfarande. I dessa fall skall dock en mildare bedömning göras. 

Enligt propositionen skall nedsättning på grund av grov vårdslöshet endast ske i de fall 

den ersättningsberättigade varit medveten om oriktigheten men att tillräcklig bevisning 

inte kan anses föreligga om uppsåt.19 Detta medför en bevislättnad i den civilrättsliga 

regleringen.  

   Som nämnts ovan har personförsäkringen en social betydelse för sina 

försäkringstagare. Försäkringen ökar det skydd som annars utges av de allmänna 

försäkringarna. I propositionen nämns att med hänsyn till detta skall nedsättning av 

försäkringsersättning ske mer återhållsamt än vad som gäller vid konsumentförsäkring i 

FAL 7 kap 3 §, särskilt då uppsåt saknas.20 

 

Konsekvensen av den civilrättsliga regleringen i FAL 16 kap 4 § blir följaktligen att 

försäkringsbolagen själva har möjlighet att sätta ned ersättningen efter vad som är 

skäligt. Detta medför att ett av rekvisiten för försäkringsbedrägeri, nämligen skada, inte 

                                                 
17 Prop. 2003/04:150 s. 448 
18 Se tidigare ovan avsnitt  2.1.1.  
19 Prop. 2003/04 s. 448. I kommittébetänkandet var regeln begränsad till att endast gälla de fall då 
uppgiften lämnades av uppsåt.  
20 Prop. 2003/04:150 s. 572 
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behöver vara uppfyllt. I de fall försäkringsfall föreligger och ersättning skulle ha 

betalats ut om försäkringstagaren lämnat riktiga uppgifter lider bolaget ingen skada.  

   När det gäller det civilrättsliga begreppet tar man även hänsyn till vilken metod 

försäkringstagaren använt sig av för att lämna de vilseledande uppgifterna, vilket skiljer 

sig mot det straffrättsliga bedrägeriet. 

 

Ett civilrättsligt vilseledande kan således utgöra ett försäkringsbedrägeri om 

vilseledandet skett uppsåtligt. Har vilseledandet skett med grov vårdslöshet skall det 

betraktas som ett civilrättsligt vilseledande och regleras enligt FAL 16 kap. 4 §. 

Vilseledandet medför i dessa fallen en nedsättning av försäkringsersättningen. De 

civilrättsliga reglerna är således relativt gynnsamma för försäkringstagaren. Enligt 

gällande civilrättsliga regler kan försäkringstagaren få ut hela eller delar av den 

ersättning som den har rätt till även om denne vilselett försäkringsbolaget genom att 

lämna oriktiga uppgifter.21 Att inga vidare sanktioner vidtas vid lämnandet av 

vilseledande uppgifter kan medföra att det lönar sig att försöka plussa på kravet på 

ersättning. Möjligheten finns att skaderegleraren inte upptäcker de oriktiga uppgifterna.   

 

3.3 Typer av vilseledande 
Majoriteten av försäkringsbedrägerifallen är så kallade sekundärbrott. Där har 

försäkringstagaren verkligen råkat ut för en skada men plussar på sitt krav på ersättning, 

det vill säga vilseleder försäkringsbolaget att utbetala en större ersättning än vad 

försäkringstagaren har rätt till. De fall där bedragaren själv har framkallat skadan 

benämns primärbrott.  

   Bland de vanligare vilseledande och personskadebedrägerierna finner vi de fall där 

försäkringstagaren lämnar oriktiga uppgifter om hur skadan uppkommit.   

Försäkringstagaren har antingen framkallat försäkringsfallet eller ljuger om 

orsakssambandet mellan skadan och skadehändelsen. Det kan vara tal om skador som 

försäkringstagaren haft sedan tidigare som inkluderas i den nya skadeanmälan. Dessa 

skador medför att försäkringstagaren kan ha rätt till ersättning ur de privata sjuk- och 

olycksfallsförsäkringarna. Vanligtvis är ersättningsbeloppet inte av några större 

summor. Ersättningen från privat olycksfallsförsäkring består vanligtvis av ett 

                                                 
21 Prop. 2003/04:150 s. 448 
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engångsbelopp. Det är i de fall försäkringstagaren blir sjukskriven under en längre tid 

som ett periodiskt belopp utgår och ett allvarligare handling begås. Beloppen i dessa fall 

blir allt högre. Andra exempel på vilseledande med personförsäkringar är att förfalska 

arbetsgivarintyg, förlänga en sjukskrivning eller förfalska läkarintyg. Dessa riktar sig 

ofta mot de allmänna försäkringarna men även mot de privata.22 

   Bland de mer ovanliga personförsäkringsbedrägerierna finner man självmord med 

syfte att trygga familjens försörjning. Detta medför att försäkringstagarens livförsäkring 

faller ut till förmånstagaren. Fortfarande ovanligt, men på väg att bli allt vanligare, är att 

eliminera kroppsdelar, så som fingrar, för att erlägga ersättning från försäkringen.23  

 

Orsaken till att en försäkringstagare lämnar vilseledande uppgifter är att lura 

försäkringsbolaget på extra ersättning. Tekniskt sett är det dock inte försäkringsbolaget 

som skadas. De som påverkas och skadas är försäkringskollektivet. Det är försäkrings-

tagarnas premier som betalar den ersättning den som utsätts för en oförutsedd händelse 

erlägger. Ökar antalet ersättningsutbetalningar ökar även försäkringsbolagen 

försäkringstagarnas premier för att täcka bolagets kostnader och jämna ut riskerna. 

Detta blir en ekonomisk överföring från de hederliga försäkringstagarna till den mindre 

andelen bedragare. Bedrägerierna ökar premierna och bestraffar 

försäkringstagarkollektivet. 24 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
22 BRÅ-rapport 2005:10 s. 6.   
23 Framkom vid samtal med Roland Alm och Tarja Kopakka, utredningsinspektörer vid Länsförsäkringar 
Bergslagen, 2005-12-07 
24 www.forsakringsforbundet.se 
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4 BEVISBÖRDAN UR CIVILRÄTTSLIG SYNVINKEL 
Bevisningen om försäkringsfallet kan ställa till stora problem, särskilt inom 

skadeförsäkringen. Bolagen är beroende av försäkringstagarens medverkan i 

skaderegleringen för att alla omständigheter skall kunna beaktas.25   

   Det är vanligt att försäkringsgivaren och försäkringstagaren har olika åsikter om hur 

försäkringsfallet har uppkommit eller vilka omständigheter som skall beaktas för att 

ersättning skall betalas ut. Skulle försäkringsgivaren fatta misstanke om att oriktiga 

uppgifter lämnats vid skaderegleringen, kan detta uppfattas som stötande när 

försäkringstagaren lämnat riktiga uppgifter och förfarit på ett ärligt sätt. Samtidigt är det 

allt vanligare att försäkringstagare anger ett högre värde på sin skada26 för att få ut en 

högre ersättning. Det har blivit en allmän uppfattning att det är acceptabelt att lura 

försäkringsbolagen. Som nämnts tidigare har enligt en undersökning från 

Länsförsäkringar var femte svensk lämnat oriktiga uppgifter till sitt försäkringsbolag 

genom att plussa på ersättningens värde. 

 

Inom civilrätten finns en allmän princip att den som påstår att ett förhållande föreligger 

också har bevisbördan för att så är fallet. Det föreligger alltså på försäkringstagaren att 

bevisa att ett försäkringsfall har inträffat. Detta kan anses som rimligt då denne oftast 

har bättre möjligheter att skaffa bevisning. Försäkringsbolagen får oftast upplysning om 

fallet då viss tid förflutit och bevisning kan vara svår att skaffa fram. Det som talat emot 

denna fördelning av bevisbördan är att försäkringstagaren ofta har svårt att lägga fram 

en klar bevisning om händelseförloppet, främst då det är tekniskt komplicerat. I praxis 

har av dessa skäl en viss bevislättnat gjorts vilket medför att det med hänsyn till alla 

omständigheter framstår som mer antagligt eller övervägande antagligt att 

försäkringsfallet föreligger än motsatsen. Om det förekommer brister i den tekniska 

bevisningen som gått att avhjälpa går det ut över försäkringsbolaget.27 

 

Vad gäller vilseledande uppgifter vid skaderegleringen så åligger det på 

försäkringsbolaget att bevisa att oriktiga uppgifter lämnats. Beviskravet är att 

rättsfaktumet skall vara styrkt för att nedsättning av ersättningen skall ske. Detta anses 

                                                 
25 Bengtsson, a.a. s. 48 f  
26 S.k. påplussningar. Se sekundärbrott tidigare avsnitt ovan kap. 3.3  s. 14  
27 Bengtsson, a.a. s. 49   



 17

som det största problemet vid utredningen. Försäkringsbolagen har oftast mycket svårt 

att skaffa fram bevisning som styrker de misstankar man har angående oriktiga 

uppgifter. Försäkringstagaren har oftast tid att manipulera bevisning, t.ex. i form av 

memorering eller spridning av osanna berättelser, långt innan försäkringsbolaget får 

uppgift om skadan.28  

   Som nämnts tidigare i uppsatsen finns här dock en bevislättnad för 

försäkringsbolagen. När det gäller de civilrättsliga reglerna har man sänkt graden vad 

gäller uppsåt till att även gälla grov vårdslöshet som enligt propositionen skall tillämpas 

i de fall tillräcklig bevisning saknas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Framkom vid samtal med Roland Alm och Tarja Kopakka, utredningsinspektörer vid Länsförsäkringar 
Bergslagen, 2005-11-10 
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5 UTREDNING, FÖREBYGGANDE ARBETE OCH 
 BEKÄMPNING 
Det är vid en utredning om försäkringsbedrägeri, där inkluderat vilseledande uppgifter, 

som bevisbördan kan bli aktuell. Det är dock viktigt att inte bara utreda dessa fall av 

försäkringsbedrägeri. Det är även av stor betydelse att bekämpa och förebygga att dessa 

fall återkommer. Försäkringsbedrägerier kostar försäkringsbolagen och i sin tur 

försäkringstagarkollektivet enorma summor pengar varje år.29 Samhället förutsätter att 

försäkringsbolagen själva aktivt arbetar för att upptäcka och förebygga brottsliga 

angrepp.30 Försäkringsbolagen har tagit på sig detta ansvar och arbetar idag intensivt 

med förebyggande arbete.  

   En viktig del i detta är det gemensamma skadeanmälningsregistret (GSR). Detta har 

en preventiv funktion och utgör ett viktigt redskap för att endast korrekta utbetalningar 

sker samtidigt som det möjliggör en snabbare handläggning av skadeärenden.31 

 
 
5.1 Utredning av vilseledande vid skadereglering 
Hos försäkringsbolagen är det skaderegleraren som fattar misstanke om att vilseledande 

uppgifter lämnats. Denne skall objektivt men kritiskt granska ärendet med utgångspunkt 

ifrån att alla försäkringstagare inte är ärliga. Regleraren skall dels ta tillvara på 

försäkringstagarens intresse att få skadan reglerad skyndsamt, dels beakta övriga 

försäkringstagares krav på att inte felaktig ersättning betalas ut. Inställningen till 

personskador präglas av hänsyn och försiktighet i samhället, vilket gör det svårt att 

granska och misstänka försäkringstagare för personskadebedrägeri. Ofta består 

utredningen i att bedöma en persons subjektiva smärta, vilket medför svårigheter att 

påvisa uppsåt eller grov vårdslöshet i vilseledandet.32 Försäkringsbolagen får tillförlita 

sig på försäkringstagarens uppgifter samt läkarutlåtanden. Sveriges Försäkringsförbund 

har arbetat fram åtgärder som skall öka kvalitén och förtroendet för reglering vid 

personskador. Som exempel kan nämnas att försäkringsbolagens medicinska rådgivare 

numera genomgår utbildningar för att öka kunskaperna i försäkringsmedicin. 

                                                 
29 Enligt Försäkringsförbundets hemsida uppskattas värdet av försäkringsbedrägerier (sak- och 
personskador)  till mellan 2 300 och 4 600 miljoner per år. 
30 Understrykas måste dock att det inte ankommer på försäkringsbolagen att utreda och beivra brott. 
Försäkringsbolaget har ett ansvar att förebygga och upptäcka försäkringsrelaterade brott.  
31 Försäkringsförbundets riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri m m., 2002 s. 2 
32 BRÅ-Rapport 2005:10 s. 33  
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Gemensamma riktlinjer har tagits fram för hur de medicinska utlåtandena skall utformas 

för att tydliggöra bedömningar av betydelse för skaderegleringen.33 

  

Vid granskning av skadeanmälan finns vissa varningssignaler som skaderegleraren skall 

stämma av uppgifter och handlingar mot. Detta är uppgifter som kan stärka misstanken 

om att ett vilseledande föreligger. Exempel på dessa ”väckarklockor” är att 

försäkringstagaren är angelägen om att få skadan reglerad snabbt, försäkringstagaren 

har nyligen tecknat eller utökat omfattningen av försäkringen, skadeanmälan är sent 

inkommen, handlingar inte stämmer överens eller att polisanmälan är gjord sent efter 

skadedagen.34  

 

Vid misstanke om försäkringsbedrägeri skall en särskild utredning tillsättas för att få 

misstanken undanröjd eller bekräftad. Syftet med denna utredning är att bolaget skall få 

det underlag som krävs för att göra en korrekt bedömning av ersättningens storlek. 

   Försäkringsbolagens utredningsverksamhet skall hanteras av en särskild utrednings-

inspektör med särskild kompetens på området. Denna kompetens gäller inte enbart 

utredningsteknik utan även kunskap om lagar och förordningar vad avser brott och 

brottsutredning.35 Försäkringsbolagen utreder ca 200 ärenden om försäkrings-bedrägeri 

per år.36  

 

Den försäkrade bör underrättas om utredningen och skall ges möjlighet att förklara och 

utveckla uppkomna oklarheter. Detta gäller dock inte om det kan antas vara till men för 

försäkringsbolaget. Av utredningstekniska skäl har det i princip blivit praxis att inte 

underrätta försäkringstagaren om utredningen vid personskador. Grundsatsen är att 

försäkringstagaren är oskyldig till dess motsatsen bevisats.37 För att inte oroa 

försäkringstagaren i onödan använder man sig av terminologin att det finns oklarheter i 

regleringen och att ärendet lämnats vidare till annan utredare. Slutsatsen kan då dras att 

ärendet lämnats till en inspektör och att man är misstänkt för bedrägeri. När det gäller 

                                                 
33 Sveriges Försäkringsförbunds verksamhetsberättelse 2004 s. 18  
34 Länsförsäkringars” Skadehandbok privat - Handläggning av utredningsärenden”, 1997. 
35 Försäkringsförbundets riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri m m. s. 2 f   
36 Framkom vid samtal med Roland Alm och Tarja Kopakka, utredningsinspektörer vid Länsförsäkringar 
Bergslagen, 2005-11-10 
37 Försäkringsförbundets riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri m m. s. 2 f 
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personskador är det lättare för försäkringstagaren att anpassa sig efter de besked man får 

från försäkringsbolagen än vid sakskador. Vid sakskador är skadan mer konkret och 

svårare att manipulera. Vid personskada är det ofta en bedömning av den försäkrades 

subjektiva smärta som är svår att utreda och belägga. Utredningen underlättas därmed 

av att försäkringstagaren inte har kännedom om utredningen.  

   Det finns dock ytterligare en aspekt på problemet. I de fall försäkringstagaren får 

kännedom om att de är föremål för en utredning kan anmälan dras tillbaka. Då 

försäkringstagaren gjort sig skyldig till bedrägeri och får vetskap om att bolaget fattat 

misstanke om detta är det vanligt att försäkringstagaren tar tillbaka sin anmälan för att 

inte utredningen ska leda till åtal. 38 

 

Under utredningsarbetet skall allt dokumenteras skriftligen. Det är också tillåtet att 

dokumentera på film eller liknande media. I samband med bildupptagning ska särskild 

hänsyn tas så att den personliga integriteten inte kränks.  

   Utredningsåtgärder för att locka någon till handlingar eller till uttalanden får 

användas under förutsättning att åtgärden inte involverar brottslig handling och om det 

inte finns andra alternativ. Handlandet måste stå i proportion till inte minst den 

personliga integriteten. Försäkringsbolaget får aldrig provocera eller förmå någon att 

begå brottslig handling.39 

   Liksom skaderegleraren skall utredningsinspektören uppträda sakligt, objektivt och 

korrekt. Grundsatsen är att alla försäkringstagare är oskyldiga till dess motsatsen 

bevisats. Utredningen skall ske på ett sådant sätt att försäkringstagaren åsamkas minsta 

möjliga skada.40 

 

Utredningen kan i princip leda till tre utgångar: 

   Den första är att utredningen visar sig ge stöd för att misstanke om brott inte 

föreligger. Ärendet återsänds till skadereglerare som reglerar i normal ordning. 

   Den andra utgången är att utredningen kommer fram till att ett vilseledande föreligger 

men att tillräckligt underlag för en polisanmälan saknas.41 Detta resultat är mycket 

                                                 
38 Framkom vid samtal med Roland Alm och Tarja Kopakka, utredningsinspektörer vid Länsförsäkringar 
Bergslagen, 2005-12-07 
39 Försäkringsförbundets riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri m m. s. 2 f 
40 Länsförsäkringars” Skadehandbok privat - Handläggning av utredningsärenden”, 1997. 
41 Försäkringsförbundets riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri m m. s. 3 f 
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vanligt då att finna stöd i bevisning ses som det svåraste i utredningsarbetet.42 Här kan 

försäkringsbolagen enligt den civilrättsliga lagstiftningen och FAL 16 kap. 4 § sätta ned 

ersättning efter vad som är skäligt med tanke på omständigheterna. Försäkringsbolagets 

ställningstagande i ärendet skall så snart som möjligt meddelas försäkringstagaren. Det 

ska stå klart för den försäkrade varför ersättning inte betalats ut, några svepande 

formuleringar får inte förekomma. Försäkringstagaren skall underrättas om att denne 

kan få sin rätt prövad i allmän domstol, då beslutet från försäkringsbolaget är slutgiltigt.   

   Den sista typen av resultat vid en utredning är att man finner stöd för sin misstanke 

om försäkringsbedrägeri. I detta falla betalas ingen ersättning ut och en polisanmälan 

görs regelmässigt. En polisanmälan kan leda till att åtal väcks och att den åtalade döms 

för försäkringsbedrägeri eller försök därtill. Skulle åtal inte väckas kan ersättning 

ändock vägras betalas ut från försäkringsbolaget under åberopande av att försäkringsfall 

inte föreligger.43 

 

Försäkringsbolagen har dock länge haft en civilrättslig hållning till försäkrings-

bedrägerier. Detta innebär att man inriktat sig på att lösa ärenden där försäkringstagaren 

lämnar vilseledande uppgifter genom förhandling istället för att polisanmäla händelsen 

och få ett straffrättsligt förfarande. Enligt reglering i nya FAL 16 kap. 4 § kan 

ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänseende till omständigheterna i 

övrigt. Detta innebär att försäkringsbolagen i allt större utsträckning försöker lösa 

uppkomna bedrägerifall genom att sätta ner ersättningen till vad den borde ha varit om 

riktiga uppgifter lämnats. I de flesta fall har försäkringstagaren råkat ut för en plötslig 

och oförutsedd händelse, men försökt öka kravet på ersättning. Genom att lösa dessa fall 

civilrättsligt riskerar bolagen inte att förlora sin goodwill vilket kan ske om man 

anmäler försäkringstagaren till polisen och får försäkringstagaren dömd för bedrägeri. 

Försäkringsbolagen har inte utsatts för någon skada och försäkringstagaren blir 

förhoppningsvis en nöjd kund som får den ersättning man har rätt till samtidigt som 

man undviker en brottsanmälan mot sig. 

 

                                                 
42 Framkom vid samtal med Roland Alm och Tarja Kopakka, utredningsinspektörer vid Länsförsäkringar 
Bergslagen, 2005-11-10 
43 Se resultattyp 2. Försäkringsförbundets riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri 
m m. s. 4 
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5.2  Förebyggande arbete och bekämpning 
Alla försäkringsbedrägerier är inte avancerade och planerade. Vissa bedrägerier är 

misstag som sker till följd av okunnighet eller slarv. Det är därmed viktigt att använda 

olika förebyggande metoder beroende på gärningsperson, metod och motiv. Bedrägerier 

kan förebyggas med hjälp av service och information men även av kontroll och 

sanktioner.44 

 

En ökad kontroll av försäkringstagarna sker redan idag då försäkringsbolagen ofta 

besöker de skadade. När försäkringstagaren skall beskriva sina skador skriftligen i en 

skadeanmälan kan det anses som lättare att hitta på och plussa på sina skador. När 

försäkringsbolagen besöker sina försäkringstagare är det svårare att ljuga om skador och 

samband. Detta kan inte göras i alla skadefall, men i de misstänkta försäkrings-

bedrägerifallen har detta ansetts som effektivt och minskat antalet bedrägerifall.  

 

Andra faktorer som kan anses verka preventivt är försäkringsbolagens roll. 

Utredningsinspektörer, men även skadereglerare och försäkringsläkare, har ansetts fått 

en mer betydande roll bland försäkringstagarna. Vetskapen om att de finns och hur de 

arbetar har visat sig verka preventivt mot bedrägerier. Antalet fall som utreds och leder 

till åtal har ökat, vilket medfört en ökad försiktighet även hos försäkringstagarna.45   

 

Det är inte bara inom försäkringsbolagen som det arbetas förebyggande för att minska 

försäkringsbedrägerierna. Försäkringsbolag får samarbeta och biträda varandra i 

utredningsärendet. Detta innebär att de kan utbyta information om det kan anses 

försvarligt med hänsyn till möjligheten att upptäcka och förebygga brott. Upp-

lysningarna skall inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet.  

 

Detta samarbete sker bland annats genom det branschgemensamma 

skadeanmälningsregistret, GSR. Registret togs i bruk år 2000 och omfattar 

skadeanmälningar som gjorts sedan dess. Syftet med registret är att förebygga anspråk 

                                                 
44 BRÅ-rapport 2005:10 s. 11 
45 Framkom vid samtal med Roland Alm och Tarja Kopakka, utredningsinspektörer vid Länsförsäkringar 
Bergslagen, 2005-12-07 
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som baseras på oriktiga uppgifter, motverka försök till bedrägeri och underlätta en 

snabb skadereglering. Registret kan förhindra att ersättning betalas ut från flera 

försäkringsbolag. Det kan även indikera att en kund gjort onormalt många 

skadeanmälningar av liknande slag.  

   Registret kan inte användas då en försäkringstagare vill teckna en ny försäkring. 

Endast den skadereglerare som registrerar en ny anmälan får tillgång till tidigare 

uppgifter. Det är alltså vid registrering av ny skadeanmälan i GSR som misstanke om 

vilseledande kan väckas och indikera om ett ärende kräver närmare utredning.  

   I registret registreras ett fåtal uppgifter, detta med hänsyn till försäkringstagarens 

personliga integritet. Uppgifterna omfattar försäkringstagarens person- eller 

organisationsnummer, typ av försäkring eller skada, skadedatum och skadenummer, 

handläggande tjänsteman och försäkringsbolag. Uppgifterna i registret sparas i 10 år.46 

Leif GW Persson och Karin Svanberg har i sin kartläggning av försäkringsbedrägerier 

kommit fram till vissa förslag till åtgärder för att minska antalet bedrägerier.47 De ställer 

sig positiva till ett gemensamt skaderegister, men anser att detta skulle kunna utvidgas.      

Enligt deras kartläggning har en försäkringstagare oftast en brottslig bakgrund. Denna 

information kanske kan vara av vikt vid eventuell skadereglering. De anser även att det 

register vi har idag, GSR, även skall vara tillämpligt vid tecknande av försäkring och att 

bolagen skall kunna neka att teckna avtal med en försäkringstagare som har många 

tidigare anmälda skador. Detta används i Norge och skälen till att de svenska bolagen 

inte har denna möjlighet är att lagstiftaren vill skydda den personliga integriteten.48  

 

Försäkringsförbundet har i samarbete med Lunds Universitet, Försäkringskassan och 

Brottsförebyggande rådet genomfört forskningsprojektet ”Försäkringsområdet - en inte 

tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige”. Syftet med detta projekt var att 

synliggöra och öka kunskaperna om försäkringsbedrägerier mot allmän och privat 

försäkring. Som en sista del i projektet utarbetades rapporten ”När olyckan inte är 

framme”. I rapporten nämns att försäkringsbedrägerier vid personförsäkring underlättas 

av att vi har två system, det allmänna och privata. Det beror i stort på bristande 

                                                 
46 www.forsakringsforbundet.se, informationsmaterial om GSR. 
47 Persson , Svanberg, a.a.  s. 54 f  
48 A.a. s. 51  
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information mellan Försäkringskassan och försäkringsbolagen som i dagsläget 

omöjliggörs av gällande sekretessregler.49  

 

I rapporten redovisas de resultat man arbetat fram vad gäller förebyggande av 

personförsäkringsbedrägerier. Man kan sammanfatta deras resultat med två ord: 

samarbete och information.  

   Man anser att bedrägerier kan förebyggas om samarbetet utvecklas mellan den 

allmänna och privata försäkringen. De skall ges större lagliga möjligheter att utbyta 

information mellan varandra, men även med andra myndigheter som Skatteverket. 

Samarbetet skall utvecklas i enskilda utredningar men även vad gäller metodfrågor som 

riskbedömningar och kontrollmetoder. 

   Informationen skall även öka till försäkringstagaren. Rapporten menar att om 

handläggare vid sina kontakter med försäkringstagaren upplyser om gällande regler kan 

informationen ha en förebyggande effekt genom att betona betydelsen med korrekta 

uppgifter etc. 50 I nya FAL har detta aktualiserats och utvecklats. Den nya regleringen 

innehåller utvidgad reglering vad gäller information till försäkringstagaren.   

 

I rapporten framhålls även behovet av att sanktionsformerna utreds med inriktning på 

ansvar vid vårdslöshet eller grov vårdslöshet.51 Detta har introducerats i nya FAL där 

ansvar görs gällande vid grov vårdslöshet. Vad som avses med grov vårdslöshet 

preciseras inte i lagen utan skall ges samma innehåll som annars på försäkringsrättens 

område.52  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 BRÅ-rapport 2005:10 s. 6 
50 A.a. s. 10 
51 A.a. s. 11 
52 Prop. 2003/04:150 s. 415 f 
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6 SLUTSATS SAMT SYNPUNKTER DE LEGE 
FERENDA 
 

6.1 Försäkringsbolagens metoder vid misstänkt vilseledande 
Vid skaderegleringen är det skaderegleraren på försäkringsbolagen som fattar misstanke 

om att försäkringstagaren lämnat vilseledande uppgifter. Denna misstanke väcks genom 

att skaderegleraren stämmer av försäkringstagarens uppgifter mot vissa varningssignaler 

som tagits fram. 

   Skulle denna misstanke om försäkringsbedrägeri kvarstå då alla handlingar inkommit 

och material lagts fram skall en särskild utredning inledas. Denna utredning utförs av en 

utredningsinspektör som jobbar inom försäkringsbolaget. Den inledande utredningen 

görs således av försäkringsbolaget med syfte att styrka eller undanröja att 

försäkringsbedrägeri föreligger. 

   Finner utredningen att försäkringsbedrägeri föreligger skall försäkringsbolaget göra en 

polisanmälan. En polisutredning inleds som kan medföra att åtal väcks mot 

försäkringstagaren. Antalet försäkringsbedrägerier som idag leder till åtal är dock få. 

 

Inställningen vad gäller vilseledande uppgifter är att detta skall regleras civilrättsligt av 

försäkringsbolagen själva i så stor utsträckning som möjligt. Enligt 16 kap 4 § FAL har 

försäkringsbolagen möjligheten att sätta ned ersättningen efter vad som är skäligt med 

tanke på omständigheterna. Detta medför att försäkringstagaren kan få utbetalt hela eller 

delar av den försäkringsersättning den har rätt till enligt villkoren, även om vilseledande 

uppgifter har lämnats.  

   Att så få försäkringsbedrägerier leder till åtal beror i stort på att försäkringsbolagen 

arbetar aktivt för att själva upptäcka och utreda försäkringsbedrägerier. I de fall 

utredningen leder till en civilrättslig lösning behöver ärendet inte polisanmälas och leda 

till åtal.  

   Detta är ett diplomatiskt sätt att lösa problematiken just för stunden, men jag anser att 

detta har konsekvenser för framtiden.  

   En civilrättslig lösning är behagligare för båda parter. Genom att lösa dessa fall 

civilrättsligt riskerar bolagen inte att förlora sin goodwill vilket risken är om man 

anmäler försäkringstagaren till polisen och får försäkringstagaren dömd för bedrägeri. 

Försäkringsbolagen har inte utsatts för någon skada och försäkringstagaren blir 
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förhoppningsvis en nöjd kund som får den ersättning man har rätt till samtidigt som 

man undviker en brottsanmälan mot sig. 

 

Med hänsyn till dessa kraftlösa civilrättsliga sanktioner anser jag att en försäkrings-

tagare kan tjäna på att lämna vilseledande uppgifter. Som skadereglerare kan det vara 

ytterst svårt att upptäcka de fall där försäkringstagaren lämnar oriktiga uppgifter. Trots 

varningssignaler är det svårt för skaderegleraren att ifrågasätta försäkringstagaren. Vad 

gäller personskador är det svårt för försäkringstagaren att lämna oriktiga uppgifter om 

just skadan, då journaler och liknande kan styrka att fysisk skada finns. Dock är det 

vanligt att oriktiga uppgifter lämnas gällande uppkomsten eller sambandet mellan 

skadehändelsen och den fysiska skadan. Detta innebär att möjligheten att erlägga en 

högre ersättning än vad man har rätt till är relativt stor. Vet försäkringstagaren om att 

inga allvarliga sanktioner inträder kan det vara värt att försöka.  

 

Jag anser att de åtgärder som ska vidtas vid lämnandet av vilseledande uppgifter skall 

stärkas. I de fall försäkringstagaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga 

uppgifter anser jag att kravet på ersättning skall sättas ned helt och rätten till ersättning 

skall försvinna. Idag finns tendenser till att försäkringsbolagens goodwill och 

försäkringstagarnas trygghet är mer betydelsefullt än att hårda sanktioner sätts in. Som 

nämnts tidigare i uppsatsen skall idag hänsyn tas till vilka metoder försäkringstagaren 

använt sig av samt hur stor ersättning är när nedsättning aktualiseras. Då försäkrings-

tagaren har använts sig av ”utstuderade” metoder skall ersättningen sättas ned till noll.  

   Jag anser även att alla försök till bedrägeri skall anmälas till utredare inom 

försäkringsbolagen så att ytterligare åtgärder kan vidtas efter bedömning. Detta innebär 

att utredarnas arbetsuppgifter utökas och fler utredare kommer att behövas. Jag anser 

dock att detta är en sådan viktig del för att antalet försäkringstagare som lämnar 

vilseledande uppgifter inte ska öka. Enligt en studie kostar en utredare försäkrings- 

bolagen ca 600 000 kr om året. Detta innebär att varje utredare måste upptäcka ett tiotal 

bedrägliga beteenden innan han är lönsam, vilket går ganska snabbt.53  

   Vidare vad gäller utredare anser jag att det bör finnas specifika utredare inriktade på 

person- eller sakskador. Antalet försäkringstagare som försöker lämna vilseledande 

                                                 
53 Persson, Svanberg, a.a. s. 56 
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uppgifter vid personförsäkringar har ökat markant. Ett problem som tidigare varit 

markant har nu blivit allt vanligare. Jag anser därmed att en utredare som inriktat sig på 

personskador kan göra en snabbare och bättre bedömning än en utredare som har ett 

bredare arbetsfält. 

 

6.2 Bekämpning och förebyggande arbete 
Att försäkringsbedrägerier inom personförsäkringssystemet ökat de senaste åren beror 

inte bara på försäkringsbolagens insatser vad gäller de fall där vilseledande uppgifter 

lämnats. Antalet beror även till stor del av försäkringstagarnas inställning till att lämna 

dessa vilseledande uppgifter. Jag tror att en anledning till denna milda inställning är att 

det är för enkelt att bedra försäkringsbolagen. 

 

Utredningen ”När olyckan inte är framme” kommer fram till två slutsatser vad gäller 

bekämpningen av bedrägerier inom personförsäkringsområdet, samarbete och 

information. 

   Det sistnämnda – information - tror jag är en viktig del för att minska antalet fall där 

försäkringstagaren lämnar vilseledande uppgifter. 

Informationen bör inte bara behandla bedrägeri eller vilka följder som blir aktuella vid 

lämnandet av vilseledande uppgifter. Min åsikt är att allt för få försäkringstagare är 

medvetna om vilka försäkringar man omfattas av samt vad dessa kan lämna ersättning 

för. Detta medför i många lägen att en försäkringstagare lämnar oriktiga uppgifter om 

vad som skett, även i de fall de korrekta uppgifterna skulle ha medfört att ersättning 

betalas ut. 

 

Information om effekterna av att lämna vilseledande uppgifter bör även spridas. Den 

som tar skada av att ett högre ersättningsbelopp betalas ut är i stort inte 

försäkringsbolagen. De tillhandahåller och administrerar försäkringarna. De som 

tecknar avtal med försäkringsbolagen, kollektivet, är de som får betala. Ökade risker 

hos försäkringstagarna medför ökade kostnader. Dessa kostnader skall tecknas av 

försäkringstagarnas premier. Ökade kostnader medför i det långa loppet ökade premier.   

 

En positiv effekt har även de fall där försäkringstagare blivit upptäckt och får genomgå 

en utredning. Detta påvisar att försäkringsbolagen arbetar aktivt för att motverka antalet 
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försäkringsbedrägerier samt att bolagen är uppmärksamma på vilka uppgifter som 

lämnas vid skaderegleringen. Kan man få ett rykte att spridas att försäkringsbolagen 

arbetar för att motverka att vilseledande uppgifter lämnas tror jag att försäkringstagaren 

blir mer passiv. Det måste vara bättre än att inställningen är att det är för lätt att få en 

högre ersättning. 
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INTERVJULOGG – Utredningsinspektörer på LF 

 
Minnesanteckningar från möte 2005-11-10 
 
Vilka metoder använder sig försäkringsbolaget av vid ett misstänkt vilseledande? 

Det är skadehandläggaren som fattar misstanke om felaktiga uppgifter. Ärendet skickas 

vidare till utredningsinspektör. En utredningsinspektör utreder ca 200 fall/år. Dock fler 

med alla motorstölder (som måste tittas på). Ca 5% av fallen polisanmäls och 1/3 av 

dessa leder till åtal. Finner att försäkringsbedrägerifall ej prioriteras hos 

åklagarmyndigheten. 

Problematiken vid utredningsarbetet är bevisningen och att finna underlag. 

 

 

Vilka är de vanligaste bedrägerierna? 

De vanligaste bedrägerierna är att händelsen inte inträffat och påplussningar. De brister 

som uppkommer i anmälningarna är att fallet inte passar in i villkoren samt att det inte 

kunnat ske vid det tillfälle som hävdats i anmälan. 

 

 

Varför har antalet bedrägerier ökat de senaste åren? 

Utredarnas status har ändrats de senaste åren. Antalet polisanmälningar har ökat. Detta 

kan liga bakom argumentationen att bedrägerier ökat. 

Utredarna är restriktiva med att polisanmäla. Det är en av bolagets kunder man anmäler. 

Bevisning och underlag måste vara korrekt. 

 

Varningsklockor och tillvägagångssätt vid utredningen mailas i separat dokument till 

mig. 

 
 
Minnesanteckningar från möte 2005-12-07 
 
Bör man upplysa försäkringstagaren om utredningen? 

Bolagen säger att det finns oklarheter, vill inte oroa i onödan. Säger inte att det lämnas 

till inspektör. När det gäller personskador är det lättare för försäkringstagaren att 
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anpassa sig till de besked man får av försäkringsbolaget. Sakskador är mer subjektiva. 

Personskador är svåra att belägga och utreda. Mer komplexa. 

 

 

Finns det några exempel på personskador som uppkommit vid vilseledande? 

Det grövsta, men som inte förekommer allt för ofta, är självmord. Annars; misshandel i 

hemmet, ramlat och hittar på sambandet, huggit av kroppsdelar så som fingrar mm.  

Vanligt att man hittar på sambandet. Hävdar att skadan kommer från en olycka fast 

skadorna funnits sedan tidigare. Finns även skador där allt är påhittat. 

 

 

Hur arbetar Länsförsäkringar preventivt för att minska antalet bedrägerier? 

Skapar säkrare miljöer; ex bilar, utbildning av elever etc. 

Utredningsinspektörernas roll har ändrats, även andra roller i bolagen.  

Inspektörerna är ute och träffar ft. Svårare för försäkringstagaren att hitta på. 

Användning av GSR. 

Riskbedömning vid nytecknandet. 

Ny modern teknik medför att utredningsmetodiken är säkrare. 

 
 

 


