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Abstract 

Research in white collar crime have long been a neglected area in Sweden and today the focus 

mainly lies in the challenge to seek knowledge to be able to prevent crime. The idea is that 

more knowledge in the economic crime area shall lead to more proactive acts, rather than just 

reactive. Statistically the insurance industry is an industry where economic crime is common. 

The purpose of this study is therefore to investigate the internal controls of the insurance 

claims department in three Swedish privately owned insurance companies and to analyze any 

areas of the internal controls that could be improved.  

 

Based on the widely accepted theories of internal control and risk management from COSO, 

three interviews were carried out with representatives from three Swedish mutual insurance 

companies. All companies view the risk of being the victim of external or internal insurance 

fraud as small but even a small risk in this context make up for a hundred million Swedish 

crowns in capital loss every year.  

 

After analyzing the interviews the conclusion is drawn that the companies strongest aspect as 

far as the internal control is concerned are the control environment and 

information/communication, while areas like control activities, risk management and 

monitoring, depending on the chosen attitude towards insurance fraud, are areas that could be 

improved. If the companies want to see a change in the area of insurance fraud, actions like 

lowering the bar of what constitutes an acceptable risk of insurance fraud needs to be taken. 

As well as developing more concrete control activities in order to help their staff in claims 

assessment and elaborate more internal functions to extend the monitoring of the efficiency in 

the control systems. All these actions might than lead to lowering the risk of being the victim 

of insurance fraud. 
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Abstract 

 

Ekobrottsforskningen i Sverige har länge varit ett försummat forskningsområde och idag 

ligger utmaningen i att skaffa kunskap kring förebyggande frågor. Tanken är att ytterligare 

kunskap om ekonomisk brottslighet ska leda till ett mer proaktivt agerande istället för endast 

ett reaktivt. Det vill säga ha tillräcklig kunskap för att kunna agera innan ett brott begås. En av 

de branscher som statistiskt sett ses som mest drabbad av någon form av ekonomisk 

brottslighet är försäkringsbranschen. Syftet med undersökningen är därför att bidra med 

ytterligare kunskap kring det förebyggande arbetet mot bedrägeri i försäkringsbranschen.  

Detta genom att utreda hur den interna kontrollen ser ut vid skaderegleringen i svenska 

privata försäkringsbolag samt analysera om det finns områden inom den interna kontrollen 

som skulle kunna förbättras. 

 

Med utgångspunkt i COSOs vedertagna modeller för intern kontroll och risk management har 

semistrukturerade intervjuer utförts med representanter från tre svenska, ömsesidiga 

försäkringsbolag på marknaden. Samtliga bolag anser att risken att bli utsatt för externt eller 

internt bedrägeri som liten, men även om risken är förhållandevis liten så utgör en liten risk i 

detta sammanhang ändå ett kapitalbortfall på flera hundra miljoner per år. 

 

Efter att ha analyserat intervjuerna dras slutsatserna att bolagens starkaste sidor av den interna 

kontrollen ligger i kontrollmiljön, informationen och kommunikationen. Medan områden som 

kontrollaktiviteter, riskhantering, övervakning och uppföljning, beroende på attityden till 

försäkringsbedrägeri, är områden som skulle kunna utvecklas ytterligare. Vill man se en 

förändring på området kan åtgärder som att sänka ribban för vad som utgör en acceptabel risk 

att bli utsatt för försäkringsbedrägeri, vara en början. Att utveckla ytterligare konkreta 

kontrollaktiviteter som kan hjälpa personalen i sitt bedömningsarbete samt utveckla interna 

funktioner för att ytterligare övervaka effektiviteten i kontrollsystemen, är alla faktorer som 

kanske kan minska risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri. 
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1 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

I december 2001 ansökte energihandelsjätten Enron till allas förvåning om konkurs och i och 

med detta skulle en enorm härva av felaktig finansiell information börja nystas upp. Genom 

ett internkontrollsystem som inte fungerade lyckades höga befattningshavare i företagen 

utnyttja kryphåll i de amerikanska redovisningsstandarderna och på så sätt få tillgångar att öka 

och skulder att försvinna
1
. Fallet Enron skulle utgöra en milstolpe för den fortsatta 

utvecklingen av företags interna kontroll.  

 

Ett decennium har snart gått sedan Enrons fall men betydelsen av att ha ett väl fungerande 

internkontrollsystem och klara riskhanteringsstrategier är fortfarande lika aktuellt. Hösten 

2008 ansökte den amerikanska storbanken Lehman Brothers om konkurs
2
. 

Bostadslånebubblan sprack och finanskrisen blev ett faktum i större delar av världen. I dag, år 

2010, ganska exakt två år senare börjar marknaden återhämta sig. I lågkonjunkturens 

kölvatten finner vi dock konsekvenser som konkurser, lägre löner och arbetslöshet
3
. I 

undersökningen ” Risk and Fraud survey 2009” av Ernst and Young
4
 finner man att även 

förekomsten av ekonomisk brottslighet, såsom bedrägerier ökat under lågkonjunkturen. Detta 

bekräftas i deras efterföljande undersökning från 2010 då det visar sig att dubbelt så många 

västeuropeiska företag varit utsatta för bedrägerier de senaste 2 åren som, som åren innan
5
.  

 

1998 inledde Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) en satsning på att bygga upp den empiriska 

ekobrottsforskningen i Sverige. Detta var ett försummat forskningsområde och i jämförelse 

med den internationella forskning som fanns inom ämnet låg Sverige långt efter
6
. I dag ser 

situationen bättre ut och kunskapen om vem som begår ekobrott och varför är relativt 

omfattande. Nästa utmaning inom ekobrottsforskningen, ligger enligt Korsell, i att skaffa 

kunskap kring mer förebyggande frågor. Tanken är att kunskap kring ekonomisk brottslighet 

ska leda till ett mer proaktivt agerande istället för endast ett reaktivt. Det vill säga ha 

tillräcklig kunskap för att kunna agera innan ett brott begås.  

                                                           

1
 Zolnar (2009) Internal control reporting: a law and economics perspective 

2
 Dagens Nyheter (2008) ”Lehman Brothers ansöker om konkurs”, www.dn.se 

3
 Forshammar, M (2009), ”Lågkonjunktur är inte nödvändigtvis något negativt”, www.aktiespararna.se 

4
 Ernst and Young (2009) “European Fraud Survey 2009 – Is integrity a casualty in the downturn?” 

5
 Ernst and Young (2010) “11th Global Fraud Survey” 

6
  Korsell, L (2004) ”Bokslut – sammanfattning av forskning om ekobrott”, s. 2 
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En av de branscher som statistiskt sett ses som mest drabbad av någon form av ekonomisk 

brottslighet är försäkringsbranschen
7
. Det svenska försäkringssystemet är uppbyggt på två 

parallella men icke gemensamma stommar, det offentliga statliga systemet representerat av 

Försäkringskassan och det privata systemet representerat av ett antal olika privatägda 

försäkringsbolag. Även om dessa olika system har många genensamma kunder, så föreligger 

generellt inte något samarbete mellan dem
8
. 1998 gjorde Leif GW Persson en kriminologisk 

kartläggning av försäkringsbedrägerier där antalet bedrägerier uppskattades till minst 90 000 

varje år, vilket motsvarar en bedrägerikostnad på mellan 1,2 – 1,6 miljarder kronor per år
9
. 

Persson misstänkte dock att det faktiska antalet bedrägerier sannolikt var större än så, vilket 

också branschuppskattningar tyder på
10

. Bara hos Länsförsäkringar avslöjades runt 1200 

försök till bedrägerier under 2009, vilket motsvarar stoppade ersättningsutbetalningar på 89 

miljoner
11

. 

 

En viktig aspekt i försäkringsbolagens arbete att förhindra försäkringsbedrägeri är att ha en 

god intern kontroll. 2009 beslutade Europa Parlamentet om införandet av det så kallade 

Solvens 2-direktivet som ska gälla i princip alla utövare av försäkringsverksamhet. Direktivet 

innehåller bland annat krav på försäkringsbolagens system för riskhantering och 

internkontroll
12

. Hur den interna kontrollen definieras och ser ut i olika bolag varierar mycket, 

men det ramverk som fått störst spridning internationellt kom 1992 och lanserades av The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission (COSO). Här beskriver 

man internkontroll som bestående av fem komponenter: Kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning. 

Genom att bygga upp den interna kontrollen i ett företag utifrån dessa komponenter kan man 

förhoppningsvis nå målet att säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering och minska 

risken för ekonomisk brottslighet
13

. 

 

                                                           

7
 PricewaterhouseCoopers (2009), ”Global Economic Crime Survey” 

8
 Andersson, F (2005) ”Fusk med personförsäkring – med siktet inställt på allmän och privat försäkring”, s. 

131-145 
9
 Persson, L GW (1998) ”Försäkringsbedrägerier – en kriminologisk kartläggning”, s. 31 & 46 

10
 ”Försäkringsbedrägerier”, www.forsakringsforbundet.se 

11
 Försäkringsbedrägerier för 89 miljoner stoppade, www.lansforskringar.se 

12
 ”Om Solvens 2”, finansinspektionen, www.fi.se 

13
 ”Testa den interna kontrollen”( 2006) Far Förlag, s. 7-14 
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1.2 Problemdiskussion 

Den ekonomiska brottsligheten kostar årligen samhället miljarder kronor
14

. I jämförelse med 

den internationella empiriska forskningen kring ekobrott, dess kontext och möjligheter till 

förebyggande ligger Sverige fortfarande efter
15

. Att utreda ekobrott tar ofta mycket tid och 

kräver stor mängd kompetens ofta från olika brottsutredande instanser. Det ligger därför i 

samhällets intresse att på ett så tidigt stadium som möjligt komma åt dessa bedragare och i 

bästa fall förhindra att brotten hinner begås.  

 

Försäkringsbranschen är en stor komplicerad bransch som de flesta i samhället någon gång 

kommer i kontakt med. Trots att majoriteten samhällsmedborgare vänder sig till 

försäkringsbolagen för ersättning med ärliga avsikter beräknar försäkringsbolagen ändå att 

man varje år utsätts för falska försäkringskrav motsvarande flera miljarder kronor
16

. Ett sätt 

för försäkringsbolagen att arbeta proaktivt i syftet att motverka bedrägerier är att ha en 

välutvecklad intern kontroll. Med utgångspunkt i COSO-modellen vill jag därför beskriva och 

analysera hur några svenska privata försäkringsbolag arbetar med den interna kontrollen, 

utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. 

 

1.3 Problemformulering 

 

- Hur ser den interna kontrollen kring skaderegleringsverksamheten ut i några av landets 

största privata försäkringsbolag? 

 

- Hur arbetar försäkringsbolagen med att upptäcka och förhindra risken att bli utsatt för 

försäkringsbedrägeri under skaderegleringsarbetet av sak-försäkringar? 

 

- Vilka områden inom den interna kontrollen skulle kunna förbättras ytterligare för att 

minska risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att utreda hur den interna kontrollen ser ut vid skaderegleringen 

i tre svenska privata försäkringsbolag samt analysera om det finns områden inom den interna 

kontrollen som skulle kunna förbättras hos de aktuella bolagen. 

                                                           

14
 Vanliga frågor, www.ekobrottsmyndigheten.se 

15
 Korsell, L (2004) ”Bokslut – sammanfattning av forskning om ekobrott”, s. 2 

16
 Persson, L GW (1998) ”Försäkringsbedrägerier – en kriminologisk kartläggning”, s.46 
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1.5 Avgränsningar 

I undersökningen har jag valt att endast fokusera på den privata försäkringsbranschen och inte 

inkludera den allmänna försäkringen med Försäkringskassan. Jag har även främst valt att 

fokusera på försäkringsbedrägerier där gärningspersonen är extern, alltså inte arbetar på det 

aktuella försäkringsbolaget. Inom försäkringsbranschen skiljer man mellan liv- och 

skadeförsäkring och i denna undersökning har jag främst fokuserat på det 

bedrägeriförebyggande arbetet inom skadeförsäkringsområdet. Arbetet i sig är inriktat på 

försäkringsbolagens interna kontroll i syfte att motverka försäkringsbedrägeri. Jag kommer 

inte att fokusera på någon specifik form av försäkringsbedrägeri, utan försäkringsbedrägeri i 

allmänhet. Jag kommer därför inte heller att göra någon närmare beskrivning på de olika typer 

av försäkringar man kan teckna. 

 

God access till de aktuella försäkringsbolagens lokal- eller länskontor i Skövde och Borås 

medförde en geografisk avgränsning till dessa försäkringskontor.  
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2 Ekonomisk brottslighet 

 

Den definition av termen ekonomisk brottslighet som blivit politiskt vedertagen i Sverige, 

lyder: ”Kvalificerad och systematisk brottslighet som har ekonomisk vinning som direkt 

motiv och som förövas inom ramen för näringsverksamhet som inte är kriminaliserad”
17

. 

 

Ekonomisk brottslighet har ingen egen paragraf i den svenska lagboken, utan är ett 

samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. Idag räknas bland annat skattebrott, 

bokföringsbrott, korruptionsbrott, förskingring, trolöshet mot huvudman, miljöbrott, 

livsmedelsfusk, insiderbrott samt bedrägeri och försäkringsbedrägeri till ekonomisk 

brottslighet
18

 och beräknas årligen kosta samhället mer än 100-150 miljarder kronor
19

.  

 

Det är inte svårt att föreställa sig vilka fysiska och psykiska konsekvenser offer för 

traditionella brott som stöld och misshandel ställs inför och det är därför inte heller svårt att 

hävda vikten av att samhället ska arbeta för att minska dessa brott
20

. Ekonomisk brottslighet 

har däremot mer diffusa offer och skadeverkningar och attityden har länge varit att det inte 

drabbar den enskilda människan i någon större omfattning, utan främst företag och staten 

vilket inte spelar lika stor roll. Detta stämmer dock inte riktigt då man kan spåra flera negativa 

effekter till den ekonomiska brottsligheten: 

 Arbetslöshet – Följer ofta anställda vid företag där man ägnat sig åt någon typ av 

ekonomisk brottslighet med konkurs som följd. Även ärliga företagare kan förlora 

stora pengar på andras konkurser genom att till exempel tvingas skriva ned fordringar 

vilket i sin tur kan leda till konkurs och arbetslöshet även för dem. 

 Högre skatter och avgifter – Övriga skattebetalare får betala högre skatter och 

avgifter eftersom ekonomisk brottslighet medför att gärningsmännen inte bidrar till att 

täcka kostnader för sjukvård, skola, pensioner och så vidare, men ändå kanske 

utnyttjar olika delar av välfärdssystemet. Exempelvis genom försäkringsbedrägerier 

mot Försäkringskassan eller försäkringsbolagen. 

                                                           

17
 Ekström, L (2008) Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, s. 307 

18
 Korsell, L (2004) ”Bokslut – sammanfattning av forskning om ekobrott”, s. 1 

19
 Vanliga frågor, www.ekobrottsmyndigheten.se 

20
 Ekström, L (2008) Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, s. 306 
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 Kapital till utlandet – Stor del av pengarna från brottslig verksamhet förs ut ur 

Sverige, vilket innebär att de inte investeras eller konsumeras här. Detta kan i sin tur 

leda till minskade arbetstillfällen som en effekt av utförseln. 

 Svartjobb ger minskad trygghet – Svartjobben står för en stor del av vad den 

ekonomiska brottsligheten beräknas kosta Sverige. För den som arbetar svart medförs 

ett minskat socialt skyddsnät på grund att man inte har någon officiell inkomst att 

uppge till Försäkringskassa eller A-kassa. Har man inte något officiellt inkomstbortfall 

kan man heller inte få någon ersättning om man blir sjuk eller arbetslös. 

 En rättvis fördelningspolitik sätt ur spel – Det svenska välfärdssystemet bygger på 

att stat och kommun tar in inkomster via skatter och avgifter, för att sedan fördela 

dessa på ett sätt som ska gynna alla och även stödja ekonomiskt svaga grupper. 

Konsekvensen av ekonomisk brottslighet blir dels att fördelningsbara medel minskar 

och dels att antalet ekonomiskt svaga som behöver ta del av pengarna blir 

missvisande. 

 Snedvriden konkurrens mellan företag – Att inte kunna konkurrera på samma 

villkor inom en bransch kan sätta hela marknadsmekanismen ur spel. Prissättning som 

baseras på företagskostnader som inte innefattar till exempel skatt och sociala avgifter 

kan vara svåra att hävda sig mot. I vissa branscher upplevs det nästan som ett tvång att 

själv börja fiffla för att ha en möjlighet att överleva. 

 Förtroendet skadas – Ett samhälle bygger på medborgarnas förtroende för systemet, 

det vill säga att samma villkor och lagar, rättigheter och skyldigheter gäller för alla. På 

grund av ekonomisk brottslighet ser samhällsbilden tyvärr inte ut så vilket kan skada 

medborgarnas förtroende för både rättssystemet och det politiska systemet.
21

  

 

Då det inte alltid finns något konkret brottsoffer vid ekobrott, som kan anmäla brottet till 

polisen, är de flesta av de ekobrott vi ser i brottsstatistiken spanings- eller utredningsbrott som 

i huvudsak upptäcks genom samhällets tillsyns- och kontrollfunktioner. Främst Skatteverket 

och konkursförvaltare gör polisanmälningar om ekonomisk brottslighet. Detta gör att 

statistiken över antal upptäckta brott egentligen säger mer om kontrollverksamhetens arbete, 

än om brottsligheten som sådan. Mörkertalet uppskattas alltså vara mycket stort.
22

 

 

                                                           

21
 Magnusson & Sidbladh (2001) Ekonomisk brottslighet – Så skyddar du din verksamhet, s. 23f 

22
 Ekström, L (2008) Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, s. 311 
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2.1 Ekobrottsmyndigheten 

Från slutet av 1980-talet började man märka en påtaglig ökning av antalet ekobrottsfall i 

Sverige. Utredning av dessa brott var ofta mycket komplicerade och tidskrävande och 

fordrade för det mesta specialistkompetens. För att effektivisera arbetet beslutade riksdagen 

att bilda en ny myndighet vars primära fokus skulle vara ekobrottsbekämpning.
23

 1998 

bildades därmed Ekobrottsmyndigheten (EBM) som en ny myndighet inom åklagarväsendet. 

Bildandet av myndigheten med åklagare, poliser och ekorevisorer som arbetade tillsammans, 

innebar att förutsättningarna för att bekämpa ekonomisk brottslighet förbättrades väsentligt
24

. 

Idag, 12 år senare, är EBM den drivande och samordnande kraften för all 

ekobrottsbekämpning i Sverige, med huvudsyfte att arbeta brottsförebyggande, att utreda samt 

att lagföra. Att vara en samordnande myndighet innebär att EBM kartlägger och analyserar 

utvecklingen och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ur ett helhetsperspektiv, att 

man tar initiativ till myndighetsgemensamma aktioner och utarbetar författningsändringar 

som är inriktade på att underlätta och effektivisera ekobrottsbekämpningen. Idag ligger det 

största fokuset på grov ekonomisk brottslighet men man arbetar också aktivt med mindre 

allvarliga ekobrott där straffvärdet inte är så högt, men där lagföringen har ett preventivt 

syfte
25

. 2009 lagfördes 1818 personer för ekonomisk brottslighet, vilket var en ökning med 3 

% sedan året innan. Idag leder omkring 90% av alla väckta åtal till en fällande dom. I 

majoriteten av fallen är de aktuella pengarna från ekobrottet redan borta när domen faller 

vilket innebär att de sällan återförs till samhället
26

 

 

2.2 Brottsförebyggande Rådet 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) bildades 1974 och är en myndighet som utgör centrum för 

forskning- och utvecklingsverksamhet inom det svenska rättsväsendet. Myndighetens syfte är 

att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja 

brottsförebyggande arbete. Förutom att bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor så används 

BRÅs rapporter som underlag för både regering och andra myndigheters prioriteringar och 

åtgärder. Man ansvarar även för den officiella rättsstatistiken vilket innebär att följa, analysera 

och rapportera brottsligheten och samhällets reaktioner på den. Den största delen av 

                                                           

23
 Vanliga frågor, www.ekobrottsmyndigheten.se 

24
 Antemar, G (2004)Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet – EBM från experiment till 

långsiktighet, s. 11 
25

 Om oss, www.ekobrottsmyndigheten.se 
26

 Vanliga frågor, www.ekobrottsmyndigheten.se 
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kärnverksamheten är dock att bedriva forskning och utveckling och här finns bland annat 

enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
27

.  

 

3 Försäkringsbranschen 
 

Idén om försäkring kan spåras ända tillbaks till 300 f Kr då det enligt den grekiske filosofen 

Aristoteles fanns ett försäkringsbolag i det gamla Babylon där man kunde försäkra sina 

slavar
28

. Även om mycket har förändrats sedan dess så är den grundläggande idén för 

försäkring fortfarande densamma: att erbjuda skydd mot vissa ekonomiska förluster på grund 

av plötsliga och oväntade händelser. Förutsättningarna för att en risk ska vara försäkringsbar 

är att: 

 Ett stort antal personer är utsatta för samma risk. 

 Endast ett mindre antal drabbas samtidigt eller under en viss tidsperiod. 

 Skadan medför väsentliga ekonomiska följder.
29

 

  

Det svenska försäkringssystemet vilar på två pelare: den allmänna försäkringen representerad 

av Försäkringskassan och det privata försäkringssystemet, representerat av 361 

försäkringsbolag, 81 understödsföreningar och 31 utländska filialer eller agenturer
30

. 

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen vilket innebär 

att de utreder, beslutar om och betalar ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen. 

Socialförsäkringen finansieras av skatter, egenavgifter och arbetsgivaravgifter. 

Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen.
31

 

 

3.1 Privatförsäkring 

Totalt i Sverige är drygt 4,5 miljoner hem, 570 000 fritidshus och 292 000 båtar 

privatförsäkrade. Ca 5,7 miljoner motorfordon har dessutom den obligatoriska 

trafikförsäkringen och en stor del av befolkningen har också privata pensionsförsäkringar. 

Under 2009 betalade skadeförsäkringsbolagen ut ca 45 miljarder kronor i ersättningar och 

                                                           

27
 Om Brå, www.bra.se 

28
 Försäkringens idé och historia, www. forskringsforbundet.se 

29
 Försäkringens idé och historia, www. forskringsforbundet.se 

30
 Försäkringsbranschens struktur, www.forsakringsforbundet.se 

31
 Om försäkringskassan, www.forsakringskassan.se 
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förvaltar tillsammans närmare 2490 miljarder kronor för försäkringstagarnas räkning vilket 

innebär att försäkringsbolagen är stora finansiärer av näringslivet och även lämnar lån till 

staten och enskilda
32

. Inom försäkringsbranschen skiljer man mellan skade- och livförsäkring. 

Dessa två försäkringsslag får inte bedrivas inom samma företag utan måste bedrivas i olika 

bolag, dock ibland inom samma koncern. Via skadeförsäkringen kan man få ersättning för 

skador på egendom samt för att betala skadestånd till tredje man. Delar av sjuk- och 

olycksfallsförsäkring ingår också i skadeförsäkringsområdet. Livförsäkringen ger ersättning 

när försäkringstagaren skadas eller avlider. Utöver dessa två försäkringsgrupper finns också 

avtalsförsäkringar vilka omfattar de flesta anställda i samhället. De bygger på avtal mellan 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och ger ett kompletterande skydd vid till exempel 

pension, sjukdom eller arbetsskada. Dessa försäkringar administreras av särskilda avtalsbolag, 

skapade av arbetsmarknadens parter.
33

 Att dubbelförsäkra sina ägodelar, det vill säga försäkra 

samma sak hos flera olika försäkringsbolag betyder inte nödvändigtvis högre ersättning om 

något skulle hända. De flesta försäkringar har särskilda klausuler om dubbelförsäkring som 

betyder att man endast kan få ut ersättning från ett av bolagen för samma skada. Undantag 

föreligger för vissa olycksfallsförsäkringar och livförsäkringar.
34

 

 

Den privata försäkringsmarknaden i Sverige är till stor del koncentrerad kring några få större 

bolag och bolagsgrupper. De sex största försäkringsbolagen har tillsammans drygt 88 % av 

marknaden för skadeförsäkring.  

 

Försäkringsbolag Marknadsandelar 2009 

Länsförsäkringar 31,2 % 

If Skadeförsäkring 19,8 % 

Trygg-Hansa 17,0 % 

Folksam 15,3 % 

Dina-gruppen 2,4 % 

Moderna Försäkringar 2,3 % 

Övriga bolag 12,1 % 

                                                           

32
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33
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34
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                           Källa: Svensk försäkring i siffror 2009
35

 

 

If Skadeförsäkring, Trygg Hansa och Moderna försäkringar är alla dotterbolag i större 

internationella försäkringskoncerner medan Länsförsäkringar, Folksam och Dina-gruppen är 

svenska så kallade ömsesidiga försäkringsbolag. Att de är ömsesidiga innebär att det är 

försäkringstagarna själva, som i och med tecknande av en försäkring blir ägare i 

försäkringsbolaget.  

 

I Fredrik Anderssons licentiatavhandling ”Fusk med personförsäkring” nämner han att ett 

antal undersökningar gjorts av både det allmänna och privata försäkringssystemet, vilka ger 

en antydan om att allmänhetens förtroende för försäkringssystemen har sjunkit. Författaren 

menar att detta kan medföra negativa konsekvenser då systemen till stor del bygger på 

försäkringstagarnas ärlighet och respekt. Har man inte förtroende för systemen, vilket innebär 

att man värnar om dem och endast söker ersättning när man verkligen är berättigad till det, 

kan effekten bli den motsatta och istället medverka till att försäkringstagaren försöker få ut 

den ersättning som är möjlig – oavsett om det sker på ett riktigt sätt eller inte. Bristen på 

förtroende kan istället motivera försäkringstagaren till rationaliseringar som ”varför skulle jag 

bry mig”, ”jag har ändå betalat så mycket i skatt/premier”.
36

 

Att det svenska försäkringssystemet utgörs av både Försäkringskassan och privata 

försäkringsbolag, två separata instanser med stora krav på sekretess, medför ett begränsat 

informationsutbyte dem i mellan. Försäkringskassan lyder under sekretesslagen medan de 

privata försäkringsbolagen inte tvingas till sekretess av någon rättslig reglering, men ändå 

lyder under en självpåtagen sekretess för vilken ramarna föreslagits i riktlinjer som 

rekommenderats av Sveriges Försäkringsförbund.
37

 Då uppgifter om personliga förhållanden 

kan vara känsliga är sekretess naturligtvis av stor vikt, men det möjliggör också att personer 

kan lämna skilda upplysningar till Försäkringskassan respektive sitt privata försäkringsbolag 

och på så sätt få ut ersättning man inte är berättigad till. 

 

                                                           

35
 Svensk försäkring i siffror 2009, www.forsakringsforbundet.se 

36
 Andersson (2007) Fusk med personförsäkring – med siktet inställt på allmän och privat försäkring, s. 76-87 

37
 Riktlinjer för utredning vid misstanke om försäkringsbedrägeri mm (2002) Försäkringsförbundet, s. 7f 
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3.2 Försäkringsbedrägeri 

Bedrägerier kan ta sig många uttryck men den gällande definitionen i Brottsbalkens nionde 

kapitel lyder på följande sätt: 

 

”1 § 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 till fängelse i högst två år. 

 

För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom 

att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en 

automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det 

innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan.” 

 

För grovt bedrägeri gäller följande: 

 

”3 § Är brott som i 1§ sägs att anse som grovt, skall för grovt bedrägeri dömas till fängelse, 

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling 

eller vilseledande bokföring eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig art, avsett 

betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.” 

Bedrägerier med försäkringar och förmåner i Sverige är ett område vars betydelse har 

underskattats både av allmänheten och de brottsbekämpande myndigheterna och därav finns 

inte heller speciellt mycket forskning på området
38

. 1998 gjordes större kriminologisk 

kartläggning kring ämnet av Leif GW Persson och Karin Svanberg med syftet att skapa 

underlag för bättre kontrollåtgärder mot försäkringsbedrägerier
39

. 2005 kom även en rapport 

från BRÅ med syftet att ytterligare fördjupa kunskaperna kring de nationella förhållandena av 

försäkringsbedrägeri. Enligt rapporten har man märkt att många drar sig för att lyfta en 

diskussion kring försäkringsbedrägeri därför att frågan kan uppfattas som känslig. Paralleller 

tenderar att dras till den allmänna försäkringen med socialförsäkringen, där det ofta handlar 

om de svagare grupperna i samhället. Faktum kvarstår dock att detta är ett problem som 

                                                           

38
 Korsell, L (2005) När olyckan inte är framme, s. 76 

39
 Persson, L GW (1998) Försäkringsbedrägerier – en kriminologisk kartläggning 
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kostar staten, försäkringsbolagen och i slutändan alla svenska medborgare miljarder kronor 

varje år. Det är inte heller ovanligt att försäkringsbedrägerierna har en anknytning till annan 

kriminell verksamhet som kan omfatta skattebrott, penningtvätt och annan organiserad 

ekonomisk brottslighet, vilket inte bara medför ytterligare enorma kostnader för samhället 

utan även kan medföra misstro inför försäkringssystemen samt de kontroll- och 

brottsutredande myndigheterna. Bristen på fördjupad kunskap kring försäkringsbedrägerier 

har medfört att den kriminalpolitiska bedömningen av denna form av brottslighet blivit 

felaktig. Det är därför en viktig uppgift för den kriminalvetenskapliga forskningen att föra 

fram forskningen kring försäkringsbedrägerier som ett angeläget område.
40

 

 

3.2.1 Olika typer av försäkringsbedrägeri 

Den stora gruppen försäkringsbedrägerier hos de privata försäkringsbolagen utgörs av så 

kallade sekundärbrott eller påplussningsbrott. Detta innebär att en försäkringstagare faktiskt 

tagit skada på något sätt, men i kravet på ersättning ökar värdet på det som lidit skada för att 

på så sätt få ut en högre ersättning. De flesta sekundärbrott begås av vanliga människor och 

gäller ofta relativt små ekonomiska belopp. Enligt skattningen som gjordes vid 

undersökningen 1998 beräknade man att dessa belopp uppgick till 200-300 miljoner per år
41

. 

Primärbrott handlar istället om fall där försäkringstagaren själv fingerat eller konstruerat en 

skada. Här uppskattar man beloppen per fall till ungefär 100 000 kronor vilket medför en årlig 

sammanlagd kostnad på 1–1,5 miljarder kronor.
42

 Bland andra räknas följande typer av 

försäkringsbedrägeri till primärbrott: 

 Fantasifallet – Ingen verklig skada har inträffat. Bedrägeriet består i att skadan är 

påhittad. 

 Oförsäkringsfallet – En försäkringsbar skada har inträffat men försäkring saknas. 

Bedrägeriet består i att man snabbt tecknar en försäkring och sedan påstår att skadan 

inträffat efter att försäkringen tecknats. 

 Villkorsfallet – Skada och försäkring finns men alla villkoren i försäkringen är inte 

uppfyllda. Istället lämnar man oriktiga uppgifter eller falska handlingar till 

försäkringsbolaget vid skaderegleringen.
43
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41
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Enligt statistiken har 78 % av dem som fällts för försäkringsbedrägeri varit tidigare straffade 

och man kan också se kopplingar att försäkringsbedrägeri användas som medel för att främja 

annan kriminell verksamhet
44

. Den ekonomiska vinningen från bedrägeriet blir då endast 

sekundär, medan det primära syftet är att kunna utföra andra, mer lönande brott, till exempel 

narkotikabrott
45

. I början på 2000-talet började man också bli medveten om att 

försäkringsbedrägeri kunde vara ett medel för penningtvätt. Här handlar det då om att man 

tecknar en försäkring där premien betalas med svarta pengar. Man anmäler stöld eller skada 

och pengarna som betalas ut från försäkringsbolaget blir då tvättade vita.
46

 Ovanstående typer 

av försäkringsbedrägeri kan utgöra delar i mycket komplexa nätverk där många personer är 

inblandade. Korsell beskriver i en rapport från 2002 följande uppmärksammade fall av 

försäkringsbedrägeri: 

”I Skåne inträffade ett flertal likartade trafikolyckor med ersättningskrav som följd. 

Olyckorna ägde ofta rum nattetid i rondeller runt om i Skåne och så småningom visade 

det sig att samma personer var inblandade i dessa olyckor. Personerna i den liga som 

arrangerade olyckorna hade tecknat försäkringar i flera olika släktingars namn. 

Ligamedlemmarna såg till att det alltid fanns vittnen till olyckorna, så att dessa kunde 

intyga att kollisionen hade gått till på det sätt som förarna uppgav. Dessa vittnen var 

släktingar eller vänner till ligamedlemmarna och de hämtades ofta mitt i natten för att 

ställa upp och bekräfta händelseförloppet i de arrangerade trafikolyckorna. Några av 

dem hade även tvingats att uppträda som förare eller medpassagerare.  

 

I andra fall hade de misstänkta gärningsmännen endast använt släktingarnas namn för 

att kunna teckna försäkringarna. Släktingarna behövde då inte delta i de arrangerade 

incidenterna. När försäkringsbolaget tog kontakt med dessa personer för att förhöra sig 

om vad som har hänt, intygade de att de varit med om respektive olycka. De förklarade 

att den gått till på det sätt som uppgivits av övriga inblandade. Men när personerna 

fördes till olycksplatserna för att vara med om rekonstruktioner av olyckorna, kunde de 

inte i detalj redogöra för händelseförloppet. I en del fall hade motstridiga uppgifter 

lämnats vid rekonstruktionerna. I de fall där försäkringsbolaget hade ifrågasatt 
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vittnesuppgifter, efter att ha utfört noggranna utredningar och fört ingående samtal, 

hade en del släktingar uppgett att de aldrig varit med om någon olycka. 

 

De bilar som kolliderat hade ofta blivit totalförstörda, och ägarna hade då krävt att 

försäkringsbolagen skulle lösa in bilarna till deras fulla värde. Flera av bilarna hade 

varit av nyare årsmodeller som köpts utomlands till ett lägre pris, men även knappt 

kördugliga bilar hade varit inblandade. Det fanns också misstankar om att olika 

bilhandlare hade deltagit i bedrägeriförsöken, då vissa av de kolliderande bilarna enligt 

kvittona köpts till kraftiga överpriser en kort tid före olyckan. Föraren hade sedan 

begärt ersättning för hela den påstådda köpeskillingen. Det fanns vidare misstankar om 

att köpeskillingen enligt det utskrivna kvittot inte överensstämde med den faktiskt 

erlagda köpeskillingen. Syftet hade varit att försäkringstagaren skulle kunna erhålla en 

högre försäkringsersättning än vad som annars vore möjligt. 

 

I samtliga olyckor hade bilförarna varit de misstänkta bedragarna eller varit bekanta 

till dessa. På så sätt hade de misstänkta personerna kunnat kontrollera hela 

händelseförloppet. Vissa av de inblandade hade också hävdat att de åsamkats skador i 

rygg och nacke till följd av olyckan. I fallet i Skåne upptäcktes totalt 33 arrangerade 

trafikolyckor där sammanlagt 7 0 personer var inblandade.”
47

 

 

Alla bedrägerier med försäkringar handlar dock inte om avancerade iscensatta händelser utan 

vissa sker av ren okunnighet eller slarv. Det finns därför en stor spännvidd mellan olika 

gärningspersoner och deras motiv och metoder. Oavsett så förnekar de flesta uppsåt till brott. 

Inom både den allmänna och privata försäkringen anser man att en väsentlig anledning till att 

personer begår försäkringsbedrägeri, är att försäkringstagare i realiteten inte riskerar något 

med sitt fuskande. Det är lätt att få ersättning utbetald och det är liten risk att bli avslöjad. Blir 

försäkringstagaren avslöjad återkrävs oftast bara den felaktigt utbetalda ersättningen utan 

ytterligare konsekvenser. På försäkringsbolagen uppger personalen även att väldigt få av 

deras kontroller riktas mot ärenden som rör förhållandevis små belopp.
48

 Eftersom företag 

hela tiden försöker minimera sina kostnader, så är det fullt möjligt att man kommer undan 

billigare genom att tillåta en viss del bedrägeri. Det vill säga ett företag som försöker 
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minimera risken för bedrägeri, kommer bara att göra de så länge ”minimeringen” är 

kostnadseffektiv
49

. 

 

4 Intern kontroll 
 

En god intern kontroll behövs i alla företag och organisationer. Behovet kommer främst från 

de risker som företag ständigt möter i sin vardag och som kan påverka i företagets arbete att 

nå sina fastställda mål. Vilka risker som varje företag står inför, varierar självklart beroende 

på verksamhet och därför är det viktigt att den interna kontrollen utformas så att den kopplas 

till just de risker som är aktuella för det företaget. Det kan handla om både interna och externa 

risker varav en är risken att utsättas för bedrägeri. Det senaste decenniet har det hänt mycket 

inom ämnet och i och med några stora finansiella skandaler och påföljande förtroendekriser är 

internkontroll mer aktuellt än någonsin.
50

  

4.1 Kod för Svensk Bolagsstyrning 

2005 infördes Kod för bolagsstyrning i Sverige. Lagen har till syfte att säkerställa att ett bolag 

sköts på ett, för aktieägarna, så effektivt sätt som möjligt. Genom koden vill man stärka 

förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av 

bolagsstyrningen i dessa bolag
51

. Förutom regler avseende bolagsstämma och styrelsens 

arbete innehåller koden ett krav på rapportering av den interna kontrollen i en årlig 

bolagsstyrningsrapport. Här framgår även att det är styrelsens ansvar att bolaget har en god 

intern kontroll och att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll 

efterlevs. Brister i den interna kontrollen ska påpekas i den årliga finansiella redovisningen. 
52

 

4.2 Solvens 2 

När det gäller intern kontroll inom försäkringsbranschen ligger utgångspunkten i 

solvensregleringen. Solvens är ett mått på försäkringsbolagens ekonomiska ställning och 

styrka och handlar idag om att försäkringsbolag alltid ska ha en tillräcklig kapitalbas, detta för 

att ge ett bra konsumentskydd. Om kapitalbasen för ett försäkringsbolag understiger 

solvensmarginalen kan finansinspektionen ingripa.
53

 Reglerna för solvens är nu under 
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förändring i och med Solvens 2-direktivet som beslutades 2009 av EU:s finansministrar. De 

nya reglerna, som samtliga av EU:s medlemsländer ska ha infört i sin lagstiftning oktober 

2012, är fortfarande (november 2010) under bearbetning på detaljnivå, men innebär i stort att 

försäkringsföretag även ska upprätta och följa styrdokument avseende internkontroll, 

riskhantering och internrevision. Solvensregelverket bygger på tre pelare: 

1. Kvantitativa krav för beräkning av kapital 

2. Kvalitativa krav på riskhantering och intern kontroll 

3. Krav på publik information till marknaden
54

 

 

Gällande den interna kontrollen så innebär regelverket ett krav på att företaget ska ha 

upprättat ett effektivt system för intern kontroll som minst ska omfatta förvaltnings- och 

redovisningsmetoder, ramar för internkontrollen, lämpliga rapporteringsrutiner på alla nivåer 

av företaget och en funktion för regelefterlevnad
55

. Det finns också krav på att 

försäkringsbolag ska inrätta en effektiv internrevisionsfunktion som i sin tur ska utvärdera hur 

lämpligt och effektivt systemet för intern kontroll är samt andra aspekter av 

företagsstyrningssystemet. Internrevisionsfunktionen ska verka objektivt och oberoende i 

förhållande till de operativa funktionerna.
56

 

  

4.3 COSO 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är en 

amerikansk organisation som skapades 1985 i syfte att stötta amerikanska kommissionen mot 

finansiella bedrägerier. Kommittén bildades i den privata sektorn, men verkar helt oberoende 

och har som avsikt att utveckla ramverk och vägledningar inom områdena intern kontroll, risk 

management och arbetet mot bedrägeri.
57

 

 

Från början användes termen intern kontroll som ett samlingsnamn för otaliga procedurer och 

policys istället för att betraktas som ett separat och sammanhängande begrepp
58

. Innebörden 

tolkades därför länge på olika sätt vilket ledde till misskommunikation och skilda 

förväntningar inom och mellan företag
59

. 1992 publicerade COSO ”Internal controls – an 

integrated framework, som beskrev den interna kontrollen som en process. Modellen över 
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intern kontroll som presenterades då utgör än idag grunden för de flesta diskussioner som 

berör ämnet
60

. Syftet med COSO-modellen var att etablera en gemensam definition och en 

gemensam standard för den interna kontrollen, som alla typer av företag, stora som små, både 

inom den privata och offentliga sektorn, kunde använda sig av för att utvärdera den egna 

interna kontrollen och finna möjligheter till förbättring
61

. Man ska dock vara medveten om att 

hur väl utarbetad och utförd den interna kontrollen än är inom ett företag, så kan den ändå 

endast tillhandahålla rimlig säkerhet för företaget. Möjligheten för företaget att nå sina mål 

kommer alltid påverkas av inneboende osäkerheter och risker i den interna kontrollen, inte 

minst på grund av den mänskliga faktorn som faktiskt står bakom kontrollerna
62

. 

 

4.3.1 COSO-modellen för intern kontroll 

Modellen utgörs av fem olika sammanhängande komponenter som alla är relaterade till 

varandra och som härrörs från hur ledningen i företaget bedriver sin verksamhet: 

Kontrollmiljö, Riskanalys, Kontrollaktiviteter, Information och Kommunikation samt 

Övervakning och återkoppling. Även om samtliga komponenter är bestående och behövs för 

att skapa kontroll över företagets aktiviteter, bör utformningen av kontrollsystemet vara unikt 

för respektive företag. Hur den interna kontrollen är konstruerad kan och bör alltså skilja sig 

väsentligt mellan företag beroende på bransch, storlek, företagskultur med mera.
63

  

 

                                               Källa: Enisa, www.enisa.europa.eu          
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Kontrollmiljö – Företagets kontrollmiljö utgör grunden för samtliga komponenter av den 

interna kontrollen. Det handlar om företagets kultur, etik, integritet, ledarskapsstil, 

organisatorisk uppbyggnad samt engagemang och styrning från företagsledningen och 

styrelsen.
64

 Den interna kontrollen verkar inte i ett vakuum utan kommer alltid att påverkas av 

den omgivande miljön
65

. Stora koncerner som utgörs av olika divisioner, kanske lokaliserade i 

olika länder kommer sannolikt ha olika typer av kontrollmiljöer, vilket medför olika 

utformanden av den interna kontrollen beroende på vart i koncernen man befinner sig. En 

ohälsosam kontrollmiljö kan få stora konsekvenser för företaget och i slutändan medföra 

ekonomiska förluster och skadat rykte. 
66

 

 

Faktorer som kan avgöra vilken kontrollmiljö som existerar är till exempel företagsledningens 

integritet och etiska värderingar. Detta visar sig till exempel i förekomsten av 

uppförandekoder, det vill säga hur företaget vill agera i affärssammanhang, jävfrågor, i 

kontakten med anställda, kunder med mera. Finns tydliga jobbeskrivningar för de anställda 

och har man analyserat vilken kompetensnivå som krävs för olika arbetsuppgifter? Hur ser 

styrelsens arbete ut? Hur ser organisationsstrukturen ut? Alla dessa faktorer kan påverka 

tonen i företaget och hälsan på kontrollmiljön.
67

 

 

Riskanalys – Alla företag ställs dagligen inför ett antal risker både externt och internt och 

dessa måste utvärderas. Innan en riskanalys kan utföras måste företagets mål på respektive 

aktivitetsnivå vara klarlagda. I vissa fall är dessa klart strukturerade och i andra fall mer 

informella. Efter att målen är klarlagda måste riskerna relaterade till målen identifieras.
68

 Det 

som utgör en risk idag behöver inte nödvändigtvis utgöra en risk imorgon och tvärtom. Enligt 

Gauthier ska arbetet med riskidentifiering och riskanalys inte utgöra en engångsföreteelse 

utan måste vara en regelbunden pågående process.
69

  

 

Det finns många metoder att använda sig av vid identifiering av risker och att sammanställa 

och vara medveten om ett antal ”röda flaggor” i utredningsarbetet på försäkringsbolag kan 
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vara ett sätt. Till exempel om en klient verkar ha försäkrat sin tillgång för mer än den är värd 

eller om ett krav på ersättning inkommer kort tid efter en försäkring tecknats kan vara 

omständigheter försäkringshandläggaren bör titta lite extra på
70

. När riskerna identifierats 

behöver de analyseras. Här behöver man ta ställning till riskens betydelse och konsekvens, 

sannolikhet och åtgärd. När det gäller risken för att bli utsatt för brottslighet måste man 

därmed göra en bedömning av sannolikheten att en brottshändelse skulle kunna inträffa. Om 

sannolikheten är hög måste företaget eliminera risken men om sannolikheten är låg kan det 

istället handla om att acceptera att en viss brottsrisk finns men utan att vidta någon ytterligare 

åtgärd.
71

 I PWC’s Global economic crime survey från 2009, framkom att 46 procent av de 

svenska företagen som deltagit i undersökningen angett att de inte har, eller vet om de har, 

genomfört en riskbedömning för ekonomiska brott under de senaste 12 månaderna. Detta trots 

att hälften av de svenska bolagen i undersökningen var börsnoterade. 

 

Kontrollaktiviteter – Motsvarar de policys och procedurer som ska leda till att ledningens 

direktiv inte äventyras med hänsyn till de identifierade riskerna. Det kan handla om tillstånd, 

auktoriseringar, verifikationer, uppdelning av ansvar med mera. Kontrollaktiviteterna ska 

tillsammans se till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och kan ses som en förlängning 

av riskanalysen, som del av de åtgärder man kan sätta in där risk identifierats och behöver 

minimeras.
72

 

 

Information och kommunikation – Den information som behövs för att företaget ska kunna 

upprätthålla en god intern kontroll måste identifieras, registreras, bearbetas och 

kommuniceras i rätt form och rätt tid. Effektiv kommunikation inom organisationen, både 

horisontellt och vertikalt är viktigt. Samtliga anställda ska förstå sin roll i den interna 

kontrollen och hur just deras individuella arbete hänger ihop med resten av organisationen. 

God kommunikation tar även i beaktande att all information inte är viktig och angelägen för 

alla på företaget. 
73

 Vetskap om oegentligheter och bedrägeri ska dock alltid kommuniceras 

till rätt part direkt
74

. 
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Övervakning och återkoppling – Då risker ofta förändras, försvinner och kommer till är det 

viktigt att de interna kontrollerna övervakas och följs upp. Detta bör ske kontinuerligt och 

vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.  De kontroller som satts in vid 

högprioriterade risker, som till exempel oegentligheter och bedrägeri behöver utvärderas 

oftare än andra. Man behöver även utvärdera att de kontrollsystem som man upprättat faktiskt 

fungerar effektivt.  Det kan då handla om självutvärderingar gjorda av berörd personal, 

chefers löpande uppföljning, styrelsens övervakning av den finansiella rapporteringen samt 

intern revision. De interna kontrollerna kan även komma att kontrolleras vid en extern 

revision. I de fall brister upptäcks i den interna kontrollen är det viktigt att dessa omgående 

åtgärdas.
75

  

4.3.2 COSO-modellen för riskhantering 

Efter COSO släppt sin modell om intern kontroll 1992 märkte man efter ett antal år ett mer 

uppmärksammat fokus på risk management och man såg ett behov av ett sammanställt 

ramverk som företag kunde använda sig av för att effektivt kunna identifiera och hantera 

risker i verksamheten. 2004 introducerade COSO därför ramverket Enterprise Risk 

Management (ERM) som definieras på följande sätt: 

 

 En ständigt pågående process som påverkar alla nivåer av företaget. 

 Utvecklad för att identifiera potentiella omständigheter, som om de inträffar, kommer 

att påverka företaget företagets riskhantering. 

 Ska skapa rimlig säkerhet till företagets ledning och styrelse. 

 Härleds från det egna företagets möjligheter att nå sina mål och utgör på så sätt en bas 

för att definiera effektiviteten av företagets riskhantering.
76

 

 

När man talar om risk i försäkringssammanhang handlar diskussionen ofta om 

försäkringsbolagens egna beräkningar av risken för att ett skadefall ska inträffa, något som 

sedan ligger till grund för den premie som betalas av försäkringstagaren. Det kan även handla 

om de finansiella risker försäkringsbolagen tar i samband med förvaltningen av 

försäkringstagarnas pengar, något som nu är i fokus i och med utredningen kring de nya 

solvensreglerna. I den här uppsatsen sker dock diskussionen om risk från ett annat perspektiv, 
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nämligen försäkringsbolagens risk att själva drabbas av omständigheter som kan utgöra hot 

mot den egna verksamheten på något sätt. 

 

När det gäller ledningens och styrelsens roll vid överblickandet av de risker de egna företaget 

står inför, blir arbetet mer och mer utmanande och komplext. Som en ytterligare konsekvens 

av den senaste lågkonjunkturen så synas många företag i sömmarna och företagsledningar 

ställs ofta till svars gällande effektiviteten av den egna riskhanteringen, med frågan om de 

hade kunnat göra ett bättre jobb?
77

 

 

Många av de största värdeförlusterna som företag gör, är på grund av omständigheter och 

risker som av företagsledningen bedömts som extremt osannolika enligt en undersökning av 

revisionsbyrån Deloitte. Av 100 företag som gjorde stora förluster mellan åren 1994 – 2003 

kunde man hos 61 % av företagen i efterhand härleda förlusten till ouppmärksamhet runt 

operationella risker som till exempel brister i den interna kontrollen.
78

 En av 

företagsledningars största utmaningar ligger alltså i att avgöra hur mycket och hur stor risk 

företaget ska vara villig att acceptera i syfte att skapa mervärde. Syftet med COSOs modell 

för risk management är att vara till hjälp för ledningen att göra den bedömningen men inte 

nödvändigtvis för att minska riskerna utan snarare för att lära sig hantera riskerna effektivt för 

att bevara och öka företagets värde.
79

 

 

Modellen består av åtta sammanhängande komponenter, som precis som ramverket för 

internkontroll, härstammar från företagsledningens sätt att driva företaget. De finns en direkt 

koppling mellan företagets fastställda mål och komponenterna som utgör basen för risk 

management. Detta har man visualiserat i nedanstående bild som har samma kvadratiska form 

som modellen för intern kontroll. Kuben speglar avsikten att kunna fokusera på företaget som 

helhet och inte nödvändigtvis på varje del eller avdelning för sig . De åtta komponenterna är: 
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                                                                                     Källa: Accountability and transparency,www.nysdot.gov 

 

Internal environment – Den interna företagsmiljön anger tonen och attityden i företaget. Här 

framgår hur man ser på risker, hur mycket risk man är villig att ta, integritet och etiska 

värderingar. 

 

Objective settning – Vilka mål har man i företaget? Dessa måste vara klart identifierade 

innan man kan ta ställning till aspekter som kan påverka dem. En del av riskhanteringen ska 

därmed förtydliga att ledningen har en klar målbild som ligger i linje med företagets 

övergripande syfte och accepterad grad av risk. 

 

Event identification – Interna och externa händelser som har påverkan på företagets mål 

måste identifieras. Här gäller den att skilja på risker och möjligheter. I varje osäkerhet som 

kanske döljer en risk kan även alltid finnas element av möjligheter. 

 

Risk assessment - Som en grund för att lära sig hantera risker, analyseras riskerna utefter 

sannolikheten att de kommer att inträffa.  

 

Risk response – Ledningen väljer lämplig riskstrategi. Handlar det om att undvika, acceptera, 

minimera eller sprida risken. Ska ligga i linje med företagets tidigare uppskattade risktolerans.  

 

Control activities – Policys och procedurer etableras och implementeras för att säkerställa 

företaget reagerar effektivt på den aktuella risken.  

 

Information and communication – Relevant information identifieras och kommuniceras på 

ett lämpligt sätt, vid lämplig tidpunkt för att möjliggöra för alla anställda att på rätt sätt utföra 
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sina arbetsuppgifter. Kommunikationen ska kunna flyta uppifrån och ner, nerifrån och upp 

samt horisontellt genom organisationen. 

 

Monitoring – Företagets riskhantering bevakas och utvärderas regelbundet och ändringar 

görs om det behövs. Övervakningen sker genom av ledningen fastställda aktiviteter, separata 

utvärderingar eller båda.
80

 

 

4.4 Analysmodell 

Modellen nedan utgör en sammanfattning och integrering av COSO:s modeller för intern 

kontroll och risk management. Den ska användas för att analysera resultaten från 

undersökningen kring försäkringsbolagens interna kontroller i syfte att motverka risken att bli 

utsatt för försäkringsbedrägeri. 

 
 

Källa: Egen utformad analysmodell, med utgångspunkt i COSOs modeller för intern kontroll och risk management. 

 

Modellen utgår ifrån de hörnstenar som bygger upp både modellen för internkontroll och 

Enterprise Risk management. Alla delar utgör tillsammans väsentliga aspekter för 
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effektiviteten av skadereglerarnas arbete att motverka försäkringsbedrägeri. Hörnstenen som i 

COSOs modell för internkontroll går under namnet riskanalys, utvecklas ytterligare i 

modellen för risk management till att definiera fler delar av riskhanteringsprocessen. I 

ovanstående analysmodell utgör hörnstenen Riskhantering dessa fördjupade aspekter, det vill 

säga målsättning för företaget, analys av riskfaktorer samt en strategi för att hantera de 

analyserade riskerna. Den innehållsmässiga betydelsen i övriga hörnstenar: kontrollmiljö, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning/uppföljning är 

densamma i båda COSOs modeller. För mer specifik överblick gällande vilka frågeställningar 

som begrundats i respektive analyskategori av modellen, se Bilaga Intervjuguide. 
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5 Metod 
 

För att kunna skapa en samlad bild av internkontroll som verktyg för att motverka 

försäkringsbedrägeri i den privata försäkringsbranschen, gjordes en tvärsnittstudie med 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer på tre olika försäkringsbolag. Den vetenskapliga 

ansatsen i undersökningen är av deduktiv karaktär då hela arbetat tar avstamp i COSOs 

teorier. Val av ansats har att göra med vilken strategi som forskaren anser vara bäst lämpad 

för att få grepp om verkligheten. Den deduktiva ansatsen indikerar ett arbetssätt som innebär 

att man via litteratur och teorier först skaffar sig vissa förväntningar på hur omvärlden är 

strukturerad, för att sedan samla in data och se om förväntningarna överensstämde med 

verkligheten
81

. Utformningen av intervjuguiden baserades på COSOs modeller för intern 

kontroll och risk management och dessa modeller utgjorde även utgångspunkten för 

dataanalysen. Att den interna kontrollen både kan och bör skilja sig åt mellan företag 

beroende på bransch, storlek, företagskultur med mera är något som COSO tydligt 

understryker
82

. Därför var det av stor vikt att i denna undersökning få en så homogen grupp 

företag som möjligt från samma bransch för att de likheter och olikheter som kunde 

utkristalliseras skulle kunna ligga till grund för en eventuell generalisering utöver den 

specifika undersökningskontexten.  

 

5.1 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen utgör ramen för själva datainsamlingen och den efterföljande 

analysen och beroende på vad man vill uppnå med sin undersökning finns ett antal olika 

designer att använda sig av
83

. Syftet med denna undersökning var att skapa en samlad bild av 

hur man arbetar med den interna kontrollen vid skadereglering, i tre olika privata 

försäkringsbolag. För att undersöka detta har en tvärsnittsdesign använts. Tvärsnittsdesign 

innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall, då det är variationen mellan 

respondenterna man är intresserad av
84

. Traditionellt förknippas en tvärsnittsdesign ofta med 

studier av mer kvantitativ karaktär där enkätundersökningar är vanliga. Det förekommer dock 

även tvärsnittsdesigner av kvalitativ karaktär då man till exempel använder sig av 
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semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod
85

. Insamlingen av data med en 

tvärsnittsdesign ska ske under ett visst tidsintervall för att undvika förändringar i 

undersökningsmiljön samtidigt som viss systematik och standardisering krävs för att kunna 

göra en relevant bedömning av variationen
86

. De tre intervjuerna utfördes inom tidsrymden av 

tio dagar vilket bedöms som acceptabelt då sannolikheten att förändringar ska ha skett med 

den interna kontrollen under denna tidsperiod ses som små. Standardiseringen i 

undersökningen utgjordes av den utarbetade intervjuguiden där samma frågor presenterades 

för samtliga respondenter. Metodvalet semistrukturerade intervjuer grundade sig dock även i 

att kunna vara öppen för att respondenterna faktiskt svarar och formulerar sig på olika sätt, 

samt att ha möjligheten att vid behov förtydliga frågorna ytterligare. 

 

5.2 Undersökningsobjekt 

I arbetet med att välja ut lämpliga försäkringsbolag önskades homogenitet mellan företagen 

för att få den slutgiltiga sammanställda bilden av bolagens interna kontroll mer tillförlitlig och 

valid. Utgångspunkten i urvalsprocessen var de sex största försäkringsbolagen som 

tillsammans står för 88 % av den svenska marknaden för skadeförsäkring. Resterande 12 % av 

marknaden utgörs av ett flertal bolag som alla har en marknadsandel på mindre än två 

procent. Förutom procent av marknaden togs faktorer som organisationsstruktur och 

ägarförhållanden i beaktande vilket sammanställts i tabellen nedan: 

 

 Länsförsäkringar  If TryggHansa Folksam Dina Moderna 

Marknadsandel
87

 31,2 % 19,8% 17 % 15,3 % 2,4 % 2,3 % 

 

Dotterbolag i 

större 

internationell 

försäkringskoncern 

 

X X 
  

X 
 
Ömsesidiga X 

  

X X 
 

 

 

Med hänsyn till homogeniteten bedömdes faktorn att vara ett dotterbolag i en större 

internationell försäkringskoncern kontra att vara ömsesidiga, utgöra för stor organisatorisk 

skillnad och därmed medföra stor sannolik påverkan på utformandet av den interna 

kontrollen. Då de tre ömsesidiga bolagen, till skillnad från de övriga bolagen, hade lokala 
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försäkringskontor där skadereglerarna satt samlade, valdes för studiens syfte denna homogena 

grupp med bolagen Länsförsäkringar, Folksam och Dina Försäkringar ut som 

undersökningsobjekt.  

 

5.3 Datainsamlingsprocedurer 

För att skapa en bred kunskapsbas kring ämnena intern kontroll, risk management och 

försäkringsbedrägeri, föregicks undersökningen av en grundlig genomgång av tidigare empiri 

och teori. Sekundärdata från böcker, tidskrifter och elektroniska källor som till exempel 

COSOs hemsida, Brottsförebyggande Rådet och de aktuella försäkringsbolagens hemsidor 

studerades. Dessa källor bedömdes som vedertagna informationskällor i ovanstående aktuella 

ämnen och därför mycket tillförlitliga. Sökord som användes vid insamlingen av sekundärdata 

var bland annat: ekonomisk brottslighet, white collar crime, försäkringsbedrägeri, insurance 

fraud, internal control och risk management. 

 

Primärdata i undersökningen baserades på de semistrukturerade intervjuerna som 

genomfördes med representanter från de olika försäkringsbolagen. Samtliga tre bolag 

kontaktades först via e-post med en beskrivning av undersökningen och en förfrågan att delta 

genom att ställa upp på en intervju om bolagets interna kontroller och arbete mot 

försäkringsbedrägeri. Samtliga bolag tackade ja till detta, vilket innebar 0 % bortfall. Innan 

intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (se bilaga), dels för att samtliga respondenter 

skulle besvara samma slags frågor och dels för att säkerställa att alla frågorna hade relevant 

anknytning till den utformade analysmodellen uppbyggd från COSOs modeller för intern 

kontroll och risk management. Intervjuguiden delades in i sex delar där den första delen skulle 

ge en presentation av respondenten och dennes position i bolaget. Detta för att klargöra att 

frågorna ställdes till en person i bolaget som var kvalificerad att ge tillförlitliga svar inom 

ämnet. Resterande fem delar av intervjuguiden delades in efter områdena kontrollmiljö, 

kontrollaktiviteter, riskhantering, information och kommunikation samt övervakning och 

uppföljning, vilka är de områden som tillsammans skulle kunna ge en grundlig bild av 

respektive bolags interna kontroller. De specifika frågorna inom varje delområde grundades i 

de definitioner som COSO själva ger i sina modellbeskrivningar
88,89

. 
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Samtliga intervjuer genomfördes med representanter från ledningsgruppen hos respektive 

bolag. Intervjuerna med Länsförsäkringar och Dina försäkringar tog plats på personens kontor 

i Skövde medan intervjun med Folksam av praktiska skäl skedde över telefon, då kontoret var 

lokaliserat i Borås. Alla intervjuer pågick cirka 45 minuter och spelades, med respondenternas 

godkännande, in för att sedan transkriberades översiktligt inför den kommande analysen. 

 

5.4 Analysmetod 

Data som analyseras kan ha antingen en kvantitativ eller kvalitativ karaktär, alternativt en 

kombination av de båda. Tvärsnittsdesign som användes i undersökningen är generellt 

betraktad som en kvantitativ undersökningsdesign, vilket skulle kunna indikera på en 

efterföljande kvantitativ dataanalys. De semistrukturerade intervjuerna ger dock 

undersökningen en mer kvalitativ karaktär, vilket skulle kunna indikera på en kvalitativ 

dataanalys. Skillnaden teknikerna emellan utgörs främst av att kvalitativa analyser inte 

regleras av kodifierade regler till lika stor grad som kvantitativa dataanalyser
90

. För att 

besvara forskningsfrågorna i denna undersökning kommer dock analysen att följa studiens 

deduktiva ansats och utgå ifrån de utvärderingskriterier som COSO lagt fram i sina teorier för 

intern kontroll och risk management. En jämförelse kommer att göras med den samlade 

bilden av bolagens interna kontroll och riskhantering vid försäkringsbedrägerier och den bild 

COSO ger som utgångspunkt för en heltäckande god intern kontroll och riskhantering. 

Analysens syfte är sedan att utröna skillnader och likheter mellan teori och verklighet för att 

utifrån teorin som ideal finna eventuella möjligheter till förbättring av bolagens interna 

kontroller från ett brottsförebyggande perspektiv. 

 

5.5 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet syftar till måttens och mätningarnas tillförlitlighet i en undersökning och 

är mest intressant att använda i undersökningar av kvantitativ karaktär
91

. I denna studie fanns 

ursprungligen en önskan om att kunna generalisera respondenternas svar till att ge en bild av 

hur den interna kontrollen tenderar att se ut på hela den svenska privata 

försäkringsmarknaden. För att kunna göra detta beskrevs tidigare vikten av en så homogen 

grupp av försäkringsbolag som möjligt samt kriterier varför övriga bolag inte kom med i den 

aktuella undersökningsgruppen. Resultatens reliabilitet i den valda undersökningsgruppen 
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skulle därför kunna ses som hög på grund av hög svarsfrekvens (tre av tre utvalda bolag 

deltog i undersökningen) samt att undersökningen troligtvis skulle få samma resultat igen om 

samma frågor från intervjuguiden åter ställdes till respondenterna. Däremot kan just 

homogeniteten i undersökningsgruppen tyda på att urvalet inte är representativt för 

försäkringsmarknaden i helhet, vilket i denna studie medför en för låg reliabilitet för att en 

generalisering ska kunna göras. 

 

5.6 Validitet 

Begreppet validitet syftar till om de indikatorer som utformats för att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet
92

. I denna studie har COSOs vedertagna modeller för intern 

kontroll och risk management använts för att undersöka begreppet intern kontroll i tre olika 

försäkringsbolag. Att just dessa modeller valdes som teoretisk referensram och bas för 

utformandet av studien var för att höja validiteten på undersökningen. Detta gör att validiteten 

specifikt gällande de frågor som utformats i intervjuguiden bedöms vara hög. Med hänvisning 

till diskussionen kring undersökningens reliabilitet i en kontext som överskrider den aktuella 

undersökningskontexten, kan den externa validiteten dock ifrågasättas. Det vill säga huruvida 

undersökningens resultat kan generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten.  

 

5.7 Metodkritik 

Att använda sig av intervjuer och i detta fall semistrukturerade intervjuer kan medföra vissa 

begränsningar vad gäller det insamlade materialet då det finns flera faktorer som kan påverka 

respondenternas svar
93

. En sådan faktor kan till exempel vara den enskilda respondentens 

färdigheter att uttrycka sig verbalt och ge talande beskrivningar av det aktuella ämnet. Även 

om respondenten sitter inne med alla relevanta kunskaper är det inte säkert att han eller hon 

har förmågan att förklara lika utförligt, vilket kan påverka resultatet då alla respondenterna 

fick samma frågor. Även intervjuaren i sig kan ha en påverkan på den som intervjuas via så 

kallad intervjuareffekt. Beroende på intervjuarens kroppsspråk, klädsel, tal och så vidare kan 

den som intervjuas påverkas i sina formuleringar och svar.
94

 En vilja från den som intervjuas 

att framstå i god dager kan också innebära att vissa svar i intervjun styrs av vad som antas 

vara socialt önskvärt
95

. 
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Den deduktiva ansatsen i sig har också varit föremål för kritik. Genom att gå från teori till 

empiri, vilket är fallet i den här undersökningen, menar kritikerna att det kan leda till att 

forskaren enbart letar efter information som antas vara relevant och som ger stöd åt den bild 

som forskaren hade innan undersökningen gjordes.
96

 Denna undersökning är uppbyggd efter 

stöd från litteraturen men det hindrade dock inte författaren från att under studiens gång 

observera andra intressanta aspekter av ämnet intern kontroll och riskhantering som kan vara 

av intresse att fördjupa sin i, i andra undersökningar, se: Förslag till vidare forskning. Oavsett 

vilken ansats man väljer för sin undersökning finns dock alltid ett visst mått av förväntning 

och förutfattade meningar, det kommer man aldrig att komma ifrån
97

. 
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6 Intervjuresultat 

 

6.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringars historia sträcker sig över 200 år bakåt i tiden och består idag av 24 

självständiga länsbolag som samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. 

Länsförsäkringar AB har till uppgift att verka som den sammanhållande länken inom 

länsförsäkringsgruppen samt skapa förutsättningar för att länsförsäkringskontoren ska bli så 

framgångsrika som möjligt. Bolagen är ömsesidiga vilket betyder att de ägs av sina 

försäkringstagare. Det finns alltså inga externa aktieägare vilket innebär att det kapital som 

förvaltas inte är Länsförsäkringars, utan kundernas.  

 

Länsförsäkringar Skaraborg har 106 297 kunder, vilket motsvarar var tredje invånare i 

Skaraborg. Dessa kunder är indelade i privat-, företags- och lantbrukssegment och erbjuds ett 

sortiment av försäkringstjänster, bank och fastighetsförmedling. Verksamheten står under 

finansinspektionens tillsyn och trots att bolaget inte bedrivs under bolagsformen aktiebolag 

utan ömsesidigt försäkringsbolag följer man till viss del Svensk kod för bolagsstyrning. Detta 

innebär krav på rapportering av den interna kontrollen i en årlig bolagsstyrningsrapport.
98

 

 

6.1.1 Presentation 

På Länsförsäkringar Skaraborg intervjuades skadechefen. Respondenten är ansvarig för 

avdelningen som sköter skadereglering och skadeutbetalning. På avdelningen regleras alla 

typer av skador som egendom, företagsreglering, motorreglering och personskadereglering 

(olycksfall och sjukskadereglering). Respondenten ingår även i företagsledningen. 

 

6.1.2 Kontrollmiljö 

Länsförsäkringar är marknadsledande inom sakförsäkring och Länsförsäkringar Skaraborg 

utgör ett av 24 fristående länsbolag som samverkar i en federation. Affärerna sköts helt och 

hållet i Skaraborg och här sitter även ledningsgruppen på 6 personer: VD, två 

marknadschefer, en ekonomichef/controller, personalchef och skadechefen. 

 

Företagskulturen beskriver respondenten, vara präglad av att de jobbar nära kunden då de har 

ett begränsat geografiskt område som de verkar på (gamla Skaraborg). De har kontor över 
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hela gamla Skaraborg vilket gör att de hela tiden finns närvarande. Personalmässigt har de en 

ganska mjuk syn och de månar väldigt mycket om sin personal och ser till att de har goda 

förutsättningar att göra sitt jobb och må bra i sitt arbete. Man ser även till att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter och jobbar mycket med internrekrytering.  

 

Gällande ledarskapet i organisationen beskriver respondenten det som ett lyssnande ledarskap 

där man lyssnar in signaler som finns i organisationen innan man fattar beslut. 

Länsförsäkringar ses som ett ohierarkiskt bolag med platt organisation gällande information 

med mera.  

 

På kontoret i Skövde arbetar ett 30-tal skadereglerare som handlägger ca 18 000 skador på ett 

år. Det första man gör när man fått in en anmälan är undersöka om det finns ett 

försäkringsskydd för egendomen och för händelsen. Om detta finns ser man vilket underlag 

man behöver för att reglera den typen av skada. Väldigt stor andel av skadorna regleras i dag 

direkt över telefon utan att några ytterligare handlingar kommer in. Förutsättningen för att 

man ska göra det är till exempel att värdena är ganska små, att tidigare skadebild ser ok ut och 

att det inte finns något konstigt i själva händelsen. Tidigare skadebild för skador anmälda till 

Länsförsäkringar finns tillgängligt direkt i datorn. När man lägger upp en skada får man dock 

även information från andra försäkringsbolag via ett gemensamt skaderegister, vilket upplevs 

vara bra om det är en helt ny kund som man inte har någon tidigare kundrelation med. Är det 

något som verkar märkligt blir det inte utbetalning via telefon, utan då vidtar en annan typ av 

utredning där det krävs ytterligare material, till exempel inköpskvitton, andra 

inköpshandlingar, polisrapport, uppgifter om vittnen som kan styrka händelsen. Utgångspunkt 

vid skaderegleringen är att kunden talar sanning, vilket är fallet för majoriteten. Man ser sig 

inte som några poliser, utan det ska till saker som uppfattas som avvikande för att någon 

djupare utredning ska göras.  

 

Risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri bedöms av respondenten motsvara runt 5-10 % 

av det som betalas ut. Det vanligaste bedrägeriet är påplussning, det vill säga att man lägger 

på lite extra på värdet för att täcka självrisken som man inte vill stå för, något som många 

försäkringstagare knappt tycker är fel.  
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6.1.3 Kontrollaktiviteter 

Det som präglar arbetet för skadereglerarna anser respondenten vara tanken att kunden ska ha 

den ersättning han har rätt till och man vill inte misstro sina kunder. Gällande 

arbetsbeskrivningar för de anställda så frångår man dessa mer och mer för att inte låsa fast sig 

för mycket, utan istället jobba mer effektivt med kunden i fokus. Verksamhetsböckerna har 

man därför bantat ner ganska grundligt. Det finns dock skadehandböcker som talar om hur 

man gör och hur man ska tolka i vissa specifika fall. Ett annat beslutsstödjande system är 

under utveckling vilket innebär att man matar in alla uppgifter i ett verktyg för att sedan få 

förslag på nya frågor och sedan förslag på beslut i ärendet. Verktyget innehåller även ett 

”fraud detection system” för att hjälpa skaderegleraren att upptäcka misstänksamheter och i 

och med det förväntar man sig se skillnad i statistiken på hur mycket som betalas ut i 

ersättning varje år.  

 

Handläggarna har olika gränser mellan 50 000 – 500 000 kronor, för hur mycket de får betala 

ut utan att behöva någon attest, medan skadechefen har upp till 10 miljoner. Gruppcheferna 

och försäkringsjuristen har 1 miljon som gräns. Kommer man över sin gräns får man gå till 

sin chef för en dubbelattest, räcker inte gruppchefens nivå får man komma till skadechefen 

och räcker inte det till så behövs en dubbelattest från VD. Detta är tillika kontrollsystem som 

informationskanal, så att man som chef får reda på de stora skadorna, att de inte går chefen 

förbi. Utöver attester kontrolleras handläggarna varje dag via slumpvisa stickprov av sina 

gruppchefer. Då går man in och kollar att allt ser rätt ut, att pengarna gått iväg till rätt konto 

och så vidare. Skulle gruppchefens betalningar kollas är det skadechefen som kollar att den 

gått rätt till. 

 

Utöver det har man årliga revisioner där man tar in en extern revisor som granskar 

verksamheten utifrån frågor som VD och styrelse vill ha utredda det året. Revisorn lämnar 

sedan en rapport för att validera bolagets arbete. Respondenten anser att man har ett klart 

definierat kontrollsystem för verksamheten där dock slumpen går in och avgör vem som 

kontrolleras. Utöver det finns ett övergripande regelverk med compliance för att styra 

verksamheten. 

6.1.4 Riskhantering 

Interna risker mot Länsförsäkringar kan till exempel utgöras av att någon anställd skulle 

kunna vara oärlig och bedra företaget. Man kan till exempel göra rena skadeutbetalningar till 
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sig själv, även om detta är något respondenten inte tror är speciellt vanligt förekommande 

eftersom slumpkontrollerna ganska snart skulle avslöja detta. Men ett samarbete med en 

entreprenör är ett typiskt försäkringsbedrägeribrott. Man kommer överens med en entreprenör 

att han får salta sin räkning 10 % varje gång och sen delar man på mellanskillnaden, vilket 

kan bli väldigt stora summor. Det är mycket svårt att upptäcka eftersom kostnaderna för bygg 

kan variera väldigt mycket. Ytterligare interna risker utgörs också av möjligheten att en 

handläggare gör fel till exempel råkar betala ut 10 000 kronor istället för 1 000, eller betalar ut 

pengarna till fel konto. Den risken bedöms dock inte heller vara så stor. Konsekvensen blir 

dessutom relativt liten, utan det är först när det ligger systematik bakom som de stora 

pengarna kan gå ut. Externa risker kan till exempel utgöra hot, där en försäkringstagare hotar 

skaderegleraren och man betalar ut en för hög ersättning på grund av det. 

 

Respondenten menar att de är skyldiga att jobba med de risker försäkringsbedrägeri innebär. 

De har en skyldighet mot kollektivet och lagstiftningen utgår ifrån att de tar ett kontrollansvar. 

Det kan få samhälleliga effekter annars, till exempel genom penningtvätt och att kriminella 

nätverk nästlar sig in. Det finns dock ingen konkret målsättning för det arbetet (att ligga under 

X antal % bedrägerier) eftersom de inte vet vad den siffran skulle kunna vara. Man gör ca 75-

100 utredningar på ett år och av dessa avböjer man ersättning i ungefär 50 % av fallen. 

Samtidigt är det väldigt viktigt att om utredaren kommer fram till att bevis för bedrägeri 

faktiskt saknas, då ska försäkringstagaren också ha sin ersättning. Man sätter absolut inga mål 

att utredaren ska avböja si eller så mycket (bara för att). 

  

Faktorer att vara speciellt uppmärksam mot, i arbetet mot försäkringsbedrägeri kan vara om 

kunden har många tidigare skadeanmälningar för samma skada i andra bolag eller en nyss 

tecknad försäkring. Det kan vara så att skadan hände innan man tecknade försäkringen och 

man tecknar en försäkring i efterhand, väntar några veckor och anmäler sedan skadan. En 

annan faktor kan vara att man inte kan visa någon form av handling över huvud taget på att 

man äger egendomen. Att beskrivningen kring brottet avviker väldigt från de vanligaste 

mönstren, till exempel att man blivit bestulen, men det varit vid en tidpunkt eller plats som 

verkar väldigt märklig och där det inte finns några vittnen och så vidare. Mycket ligger dock i 

erfarenheten hos handläggaren och ”känslan”, men man har även kontinuerligt utbildningar på 

avdelningsmötena där utredaren går igenom typfall, trender, saker som han stöter på, saker 

som är viktiga att tänka på när man handlägger skadan.  
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Om man som handläggare stöter på ett ärende där man misstänker bedrägeri tar man först 

kontakt med sin gruppchef och diskuterar igenom ärendet och kommer fram till om man 

kanske ska begära in ytterligare underlag från kunden för att styrka åtkomsten av egendom. 

Råder fortfarande oklarheter kanske man tar in kunden för att förhöra kunden mer eller 

mindre, eller kanske till exempel besiktiga bilen som det sägs ha varit inbrott i. Då finns det 

en speciell utredare hos Länsförsäkringar, en före detta kriminalpolis, som bara jobbar med 

den typen av utredningar. Gruppchefen och handläggaren meddelar utredaren hur läget är och 

sen får utredaren bedöma om det är ett ärende som är aktuellt för honom. Om så, går han 

vidare i sin utredning vilket ofta innebär att han ska förhöra individer, lägga pussel kring 

händelsekedjan, vad som hänt och inte hänt, bedöma om kvitton är äkta eller falska. Kan inte 

kunden styrka sina uppgifter blir det besvärligare för kunden. Därefter talar utredaren med 

respondenten och tillsammans kommer de då kanske fram till att neka ersättning och ett brev 

som meddelar detta skickas till kunden. Det beslutet kan kunden i sin tur överklaga via en 

intern nämnd. Beslut från nämnden kan kunden dock inte överklaga utan i så fall får kunden 

stämma Länsförsäkringar. 

 

Det finns inget officiellt dokument som beskriver en specifik riskstrategi när det gäller 

försäkringsbedrägerier, utan strategin utgörs av den utarbetade arbetsgången som finns. Det 

finns inga fasta direktiv och även om varje länskontor bestämmer själv över sitt arbetssätt så 

tror respondenten att det ser relativt lika ut i hela organisationen. Det finns dock en gemensam 

samordnare som samordnar all utredningsverksamhet i landet och hjälper utredarna att få en 

bra utbildning.  

 

6.1.5 Information och kommunikation 

Gällande informationen i organisationen så är intranätet den största informationskanalen. 

Företagsledningen har sedan månatliga möten där man muntligen lämnar rapport till hela 

Länsförsäkringar Skaraborg om hur företaget utvecklar sig. Man ger vidare ut ett VD-brev en 

gång i månaden där man skriver om resultat, omvärldsspanar, aktuellt på gång, framtid osv. 

Detta får alla på kontoret ta del av samt styrelsen. I samband med kvartalsboksluten ges en 

separat skrivelse ut där man ger sin syn på läget. På lägre nivå i organisationen har var och en 

information i sina ledningsgrupper. I respondentens fall samlas alla på skadeavdelningen en 

gång i månaden och pratar om sådant som är aktuellt och om mål med mera. Man har även 

gruppmöten en gång i månaden.  
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Utöver möten kommuniceras mycket via e-post och telefon. Det kommer många mail till 

respondenten i dennes position som skadechef, men ju närmare kund man sitter desto mindre 

mail kommer det. Respondenten delger sedan personalen det som han tycker är intressant, 

men skickar definitivt inte allting rätt ner. Det kan finnas saker som inte ska ner av 

sekretesskäl och sen vill han inte dränka sina medarbetare i information. Respondenten anser 

att det är väldigt viktigt att man tar ansvar som chef att inte dränka sina medarbetare med 

information. Det kan verka stressande och minska produktiviteten och trivseln på jobbet, 

anser han. Samtidigt, menar han att man inte får undanhålla information, då känner sig inte 

personalen delaktig. 

 

Förändringar av direktiv i arbetet ansvarar Länsförsäkringar Skaraborg för själva och då tas 

förändringen upp i den gruppen som berörs. Detta sker löpande då man hela tiden att 

förändrar förhållningssätt till olika frågor. Dock sker inga stora omvälvande förändringar i 

arbetssättet med samma frekvens.  

 

6.1.6 Övervakning och uppföljning 

Någon direkt uppföljning eller utvärdering av effektiviteten i de interna kontrollsystemen sker 

inte utan det löper mest på. Dock görs årligen externa revisioner när man tittar på detta. Det 

innebär en revisor kunnig inom området kollar så att Länsförsäkringar Skaraborg följer 

regelverket och att de gör alla de kontroller som ska göras.  

 

6.2 Folksam 

Början av förra seklet präglades av fattigdom i Sverige och ur detta föddes idén kring 

Kooperativa förbundet (KF). Tanken var att man tillsammans kunde driva frågor och göra 

varor och tjänster tillgängliga för många till lägsta möjliga pris. 1905 beslutade man på KF’s 

kongress att starta en kooperativ försäkringsrörelse.  Folksam grundades därmed 1908 och är 

idag liksom Länsförsäkringar ett ömsesidigt kundägt bolag. Folksamgruppen utgörs av de två 

ömsesidiga moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag som alla 

samverkar inom områdena distribution, administration och kapitalförvaltning. I respektive 

styrelse finner man ledamöter från KF, OKQ8, HSB, Riksbyggen, LO och TCO. Folksam är 

idag även största aktieägaren i Swedbank och KPA Pension. Folksam SAK tillhandahåller 

individ- och gruppförsäkring inom områdena bil-, hem-, villa-, sjuk- och 

olycksfallsförsäkring. Idag försäkrar Folksam varannan person och vartannat hem i Sverige. 
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Trots att Folksam inte är ett aktiebolag tillämpar man sedan 2007 kod för svensk 

bolagsstyrning fullt ut.
99

 

 

6.2.1 Presentation 

På Folksam intervjuades skadechefen med de geografiska ansvarsområdena Västra Götaland 

och Halland. Kontoret finns lokaliserat i Borås. Respondentens professionella ansvarsområde 

ligger inom skadereglering på hemförsäkringen, villaförsäkringen och byggskador.   

 

6.2.2 Kontrollmiljö 

Folksam är ett företag som historiskt haft ett nära samarbete med fackföreningsrörelsen och 

har många kollektivt tecknade hemförsäkringar som man får via sitt fackliga medlemskap. 

Man har varannan svensk försäkrad i bolaget, ca 50 % av alla hemförsäkringar, 30 % av alla 

villaförsäkringar och drygt 20 % av alla motorförsäkringar. 

 

Gällande företagskulturen tror respondenten att den präglas av att de anställda upplever 

Folksam som ett ganska trevligt försäkringsbolag att jobba på. Man värnar om sina anställda 

och eftersom man jobbar så nära fackföreningsrörelsen så har facket haft stort inflytande på 

arbetsplatsen. Gällande ledarskapsstil i organisationen  beskriver respondenten att man har ett 

nära ledarskap. Man ska som ledare vara prestigelös och vara med ute och se vad som händer. 

Respondenten jobbar nära sina medarbetare och är med i skaderegleringen, men har inga egna 

ärenden. Det är främst när det blir lite komplicerat eller när någon blir missnöjd som man som 

skadechef blir involverad i regleringen. 

 

På kontoret i Borås arbetar 18 stycken skadereglerare med hemförsäkring, fyra stycken med 

ansvarsskador och sju stycken med byggskador. Oftast kommer en skadeanmälan in via 

telefon och en stor del av skadorna regleras även där. Försäkringstagaren beskriver en 

händelse och regleraren gör en bedömning om detta är något man kan reglera per telefon eller 

är det något som kräver lite djupare diskussioner med mer omfattande handläggning. Målet är 

att man ska kunna hantera kunderna snabbt, smidigt och enkelt och att kunderna ska uppleva 

det som positivt. Sen kan det vara en skada som inte går att reglera på det sättet. Det kan vara 

en omfattande brand eller en stor vattenskada eller ett stort inbrott, där man måste ha in en 

extern part.  
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Alla i gruppen har inte samma ansvarsområden. Det finns några besiktningsmän som har en 

delad tjänst och jobbar med både besiktning och skadereglering. Sen finns en gruppledare 

som har blandade uppgifter samt två utredare som jobbar gentemot sakskador. De är dock 

inga handläggare utan jobbar ihop med skadereglerarna när man har anledning att misstänka 

att allt inte står rätt till. Gällande risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri så menar 

respondenten att det aldrig är det man har för ögonen i första hand. Målet för Folksam är att 

hjälpa försäkringstagaren och få den ersättning han eller hon är berättigad till.  

 

6.2.3 Kontrollaktiviteter 

Hur mycket pengar en skadereglerare får betala ut, utan attest, beror på erfarenhet och hur 

länge man jobbat samt vad man har för utbildning i företaget. De reglerare som jobbat länge 

har större befogenheter att betala ut ersättning än någon som är nyanställd. Enligt 

instruktionerna så ska man ha jobbat i minst 3 månader innan man får lov att betala ut över 

huvudtaget, därefter ligger summan på runt 10 000 -15 000 kronor för en nyanställd. 

Semestervikarierna fick betala ut 7 000 kr och det kommer man långt med då de flesta 

skadorna handlar om belopp under 5 000 kr, till exempel cyklar, mobiltelefoner och glasögon. 

När det är utbetalningar som överstiger nivån får skaderegleraren ta hjälp av en mer erfaren 

handläggare som har behörigheten att höja attesträtten. Vissa skador har sådan dignitet att de 

ska regleras i kommission, vilket innebär att skadan ska regleras tillsammans med antingen 

respondenten eller med en annan erfaren reglerare som har kommissionsrätt. Man är då alltså 

två stycken som reglerar skadan. Det går dock inte riktigt till så praktiskt, att man sitter två 

stycken och reglerar vid sidan om varandra, utan det är en som har ansvar för ärendet och 

sedan noterar man in i ärendet att ärendet regleras i kommission med någon. Därefter får 

personen som är ytterst ansvarig för ärendet rådfråga och rapportera till kommissionären hur 

ärendet löper på. Utöver attesträtten har man även slumpvisa kontrollåtgärder av 

utbetalningar. Detta gäller alla utbetalningar över 50 000 sedan ett visst antal utbetalningar 

under 50 000 som systemet slumpmässigt väljer ut. Det är två personer i gruppen som 

huvudsakligen gör dessa kontroller varje morgon. Då är tanken att man ska sätta sig ner och 

gå igenom ärendet och se att ersättningen är rätt och att utbetalningen gått till rätt mottagare. 

Är det så att man tycker att något är konstigt där så finns möjlighet att stoppa den 

utbetalningen. 
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Man har även något som kallas kvalitetsgranskning. Då söker systemet ut ett visst antal 

ärenden per handläggare. Här är det dock inte utbetalningarna som man koncentrerar sig på i 

första hand utan då ser man istället om egendomen är korrekt ersatt och värderad enligt 

villkor. Man tittar även på hur ärendet är reglerat i övrigt, om man har ordning i akten, om 

man har gjort bra noteringar i ärendet, om man ställt frågan om det finns försäkring i annat 

bolag, om man undersökt om det finns regressmöjlighet med mera. 

 

Externa kontrollmekanismer finns genom årliga skaderevisioner utförda av särskilt utvalda 

revisorer. Finansinspektionen ställer krav på att försäkringsbolagen ska hantera saker på ett 

visst sätt och det finns regler och riktlinjer att följa samt krav på kontroller. Kontrollen ser nog 

inte riktigt likadan ut bland alla försäkringsbolag, men tros ändå vara ganska snarlik. 

Respondenten anser vidare att man har ett klart definierat kontrollsystem, men menar att så 

länge det är människor som sitter och handlägger ärenden så kan det alltid bli fel - den 

mänskliga faktorn. Skadereglering är en bedömningssak. Man har villkor och man har 

försäkringsavtalslagen och många andra förordningar som reglerar inom området, men det är 

ändå så att det är personen som sitter och gör en bedömning om vilket villkor eller vilken 

regel som blir tillämplig i det enskilda fallet.  

 

6.2.4 Riskhantering 

Interna risker hos Folksam kan till exempel utgöras av att någon i organisationen är oärlig, 

kan manipulera systemet och betala ut ersättning genom att fejka skador. Det är svårt att se 

hur man till fullo skulle kunna kringgå och det upptäcks med jämna mellanrum inom 

försäkringsbolaget att någon tillskansar sig pengar på ett felaktigt sätt.  

 

Externa risker kan handla om att man till exempel får fakturor som inte överensstämmer med 

verkligheten. Man kan jobba med entreprenörer som kan ”ta för mycket betalt” och det är 

svårt att upptäcka även om man försöker granska. Med en hög arbetsbelastning är det lätt att 

missa. Att lyckas med bedrägeri en gång är kanske inte så svårt men är det återkommande så 

upptäcks det på ett eller annat sätt, menar respondenten. Risken för att en handläggare sitter 

och fejkar skador bedöms ändå vara ganska liten, medan risken att ett företag fakturerar för 

mycket, ses som en större risk. När det kommer ut ny teknisk utrustning på marknaden, som 

iPhone 4, ser man även alltid en ökning av skador. Det kan verka lite märkligt, men svårt att 

bevisa, även om man rent statistiskt kan se att det är så. 
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Någon direkt målsättning i arbetet mot försäkringsbedrägeri finns inte och respondenten kan 

inte se hur man skulle kunna göra några mätningar på det. Det är av stor vikt att man inte stör 

försäkringstagarna i onödan. Man vill inte skapa sig ett rykte om att vara misstänksam, utan 

istället gäller det att fånga upp de konkreta fallen, vilket man är väl medveten om att man inte 

lyckas med i alla fall. Men är man en lurig själ så nöjer man sig nog inte med att lura 

försäkringsbolaget en gång. Gick det enkelt och bra en gång, så återkommer man nog på ett 

eller annat sätt. Men en målsättning som en nollvision eller liknande mot försäkringsbedrägeri 

ser respondenten inte som möjligt, då det inte finns någon möjlighet att genomskåda alla. Det 

skulle dessutom innebära en osund arbetsmiljö om man misstänkliggör alla.  

Grundinställningen ska därför alltid vara att försäkringstagaren ska få den ersättning den är 

berättigad till.  

 

Hur stor sannolikheten att bli utsatt för försäkringsbedrägeri är, är respondenten skeptisk till 

om någon kan svara på. Man kan aldrig vara säker på att man upptäcker alla och dessutom 

finns ingen möjlighet att jobba på det sättet, för i så fall skulle det vara väldigt dyrt att ha en 

försäkring. Istället får man räkna med att bli utsatt för felaktigheter och ha med det i kalkylen 

– även om målet självklart är att upptäcka så många som möjligt. Dock handlar det lite om att 

hellre fria än fälla då man är väldigt rädd för att framställas som misstänksam. När det handlar 

om privatförsäkring, i jämförelse med den allmänna försäkringskassan, så kan 

försäkringstagaren välja vart man vill ha sina försäkringar. Det blir en konkurrensnackdel om 

man som försäkringsbolag får ryckte om sig att misstänklighetsgöra sina kunder. Det säljer 

man inga försäkringar på. Samtidigt får man vara mån om att man betalar ut ersättning i de 

ärenden där försäkringstagaren faktiskt är berättigad till det. Annars drabbar det kollektivet. 

Får man högre skadekostnader än vad som kan vara rimligt och riktigt, får man ta ut det i 

förhöjda premier. Det handlar alltså inte bara om ryktet, utan det har även med det ömsesidiga 

ägandet att göra. Att måna om medlemmarnas pengar. 

 

Faktorer att vara extra uppmärksam mot vid skaderegleringen kan dock vara om någon är 

utsatt för väldigt många skador. Man kan riskmarkera kunder om de är väldigt skadedrabbade. 

Då har handläggaren till uppgift att titta lite närmare på ärendet. Man får vara försiktig och gå 

varsamt fram när man gör det, men det är en indikator. Andra faktorer är om man inte är 

trovärdig i sin historia, om man lämnar oriktiga uppgifter och att man inte har någon trovärdig 

händelse. Man kan behöva styrka försäkringsfallet och då är det inte säkert att bolaget tror på 

uppkommen handling eller den beskrivning som försäkringstagaren gjort. Kvitton kanske 
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förefaller falska eller så kanske man inte får in några underlag alls. Man kräver inte att 

försäkringstagaren ska styrka alla sina saker, men något kan de säkert styrka. Om man 

däremot alltid betalar sina dyra smycken kontant och det vare sig finns kvitto eller 

kontoutdrag som kan visa på inköp, då kan det vara något som gör att man blir lite fundersam. 

 

Folksam har något som kallas för befattningsutbildning och i den utbildningen ingår 

utbildning i att upptäcka och motverka försäkringsbedrägerier. Utredarna är även med på 

avdelningsmötena och då diskuteras till exempel trender, redogörelser för ärenden de stött på, 

hur det gått, lite tips och idéer och så vidare. Utredarna är utbildade för att hantera den typen 

av situationer. Det är dock handläggaren som slår larm om de upptäcker något märkligt och 

pratar i så fall med utredaren som sen avgör om det är något man ska ta över. I första hand är 

det alltså upp till handläggaren att avböja om försäkringstagaren inte kan visa eller styrka sitt 

ärende. När det gäller försäkringsfallet ska det göras mer antagligt, än inte, att det inträffat - 

ett lägre beviskrav. Styrka är ett ganska högt beviskrav. Det kan vara svårare att styrka en 

händelse än ett innehav. Om handläggaren inte tycker att han kan fatta ett beslut på egen hand 

så har man en liten grupp där man samlas och diskuterar så att man känner att man tänkt rätt 

helt eller så kanske man pratar med någon kollega. Därefter meddelar man kunden beslutet 

som i sin tur kanske överklagar det direkt. Då kan ärendet hamna hos respondenten.  

 

Folksam har även något som heter Kundombudsmannen, en oberoende person som opartiskt 

ska pröva ärendet och ibland händer det att han ändrar det fattade beslutet, vilket man då får 

rätta sig efter. Opartiskheten ifrågasätts dock ibland av kunderna då ombudsmannen är 

anställd av Folksam. Utöver det kan kunderna vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. 

 

Respondenten anser att Folksam har en klart definierad riskstrategi vad gäller 

försäkringsbedrägeri. Målet är självklart att komma åt de som försöker luras, men någon 

nollvision ses inte som möjlig. Man kan möjligtvis komma på en trend, men trender växlar. 

 

6.2.5 Information och Kommunikation 

Gällande kommunikation och information i organisationen så har respondenten en 

processansvarig i Stockholm, vilket innebär resor till Stockholm en gång i månaden för att 

träffa kollegor och få information rörande skador. Däremellan är det telefonsamtal, e-post och 

information över intranätet. Verksamhetschefen som är chef över hela verksamheten i 
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respondentens område delger även sådan information som han fått av sin chef som i sin tur 

fått information från VD.  

 

På kontoret har man regelbundna arbetsplatsmöten med ledning och handläggare. Då har man 

en agenda men det är även fritt fram att redogöra för både arbetsläge och lite övrigt. Detta 

sammanställer sedan respondenten i ett protokoll som mailas ut. Respondenten går även runt 

mycket på kontoret och försöker snappa upp saker samtidigt som handläggarna har möjlighet 

att komma in till respondentens kontor när man har frågor. Utöver det sker kommunikation 

och information mycket via e-post som respondenten antingen vidarebefordrar eller drar 

muntligt för personalen.  

 

Folksam har en policygrupp, en utvecklingsgrupp där det sitter med en sakreglerare från varje 

område och samt en ansvarig som sitter i Stockholm och samordnar. Om man undrar hur man 

ytterst ska tolka ett villkor så ringer man till samordnaren. I gruppen är man även med och 

utformar försäkringsvillkoret. När det sker förändringar i villkoret får man den informationen 

via utvecklingsgruppen. Villkoret förändras 1 januari varje år. Det är dock inte alltid några 

större förändringar, men det finns en upplaga för varje år. 

 

6.2.6 Övervakning och uppföljning 

Gällande uppföljning och utvärdering av effektiviteten och hållbarheten av de interna 

kontrollsystemen så svarar respondenten att man ständigt och gör förändringar. Nu ska man 

snart sjösätta ett nytt stort skadehanteringssystem där det finns möjlighet att plocka fram helt 

andra uppgifter än det finns nu. Som det är nu så är det upp till handläggaren att reglera 

ärendet och denne har möjlighet att göra avsteg från villkoret eller allmänna principer. För att 

kunna göra avsteg i det nya systemet måste man svara på vissa frågor för att komma vidare i 

ärendet.  

 

6.3 Dina Försäkringar 

1768 startade Knäreds Sockens brandstodsbolag i södra Halland och det skulle komma att 

utgöra det första försäkringsbolaget i Dina-gruppen. Runt 200 år senare bildades 

Sockenbolagens försäkringsaktiebolag utav majoriteten av sockenbolagen som fanns i 

Sverige. Då var lantbruksförsäkring fortfarande den huvudsakliga försäkringen och bolagen 

var ofta förlagda till landsbygdsområden. Idag arbetar Dina främst med sakförsäkring och har 

lokaliserat sig i större tätorter och storstäder. Dina-gruppen består av ett 40-tal lokala 
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försäkringsbolag som alla samverkar med varandra. Alla bolag har sina egna lokala namn 

men har Dina-symbolen och profilen gemensamt. Dina Försäkringar Östra Skaraborg (Dina 

ÖS) går under bolagsformen ömsesidigt försäkringsbolag vilket betyder att försäkringstagarna 

blir delägare i bolaget. Dina Försäkring AB är ett servicebolag och ägs av de lokala bolagen i 

Dina-gruppen. Syftet med Dina Försäkring AB är att bistå delägarna med service inom 

områdena IT, marknadsföring, försäkringsmatematik, produktutveckling, skadeteknik, juridik 

och utbildning. Dina AB fungerar även som en intern återförsäkrare till bolagen inom gruppen 

vilket innebär en möjlighet att utjämna försäkringsriskerna. Som återförsäkrare försäkrar man 

försäkringsbolagens egna åtaganden och skapar på så sätt ett skydd mot både 

försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i 

bolaget men man följer inte kod för svensk bolagsstyrning och har således inga krav på sig att 

lämna offentliga rapporter kring företagets interna kontroll, varken för Dina AB eller på lokal 

nivå.
100

 

6.3.1 Presentation 

På Dina försäkringar ÖS intervjuades kontorets VD. Eftersom bolaget är litet med sju 

anställda fungerar rollen som VD inte likadant som på ett stort företag, utan här jobbar VD 

med det mesta på kontoret. Det vill säga med allt från skadereglering, försäljning till 

personalfrågor, rapportering till myndigheter med mera.  

6.3.2 Kontrollmiljö 

Dina-gruppen där Dina Försäkringar ÖS ingår består av ett av 40-tal bolag. Bolaget är 

ömsesidigt vilket innebär att de ägs av sina kunder. De har en årsstämma där styrelsen väljs ut 

och styrelsen har sedan valt respondenten till VD. Alla bolagen i Dina-gruppen äger 

tillsammans ett servicebolag i Stockholm, Dina Försäkrings AB. Där är 80-100 personer 

anställda och de ska hjälpa bolagen i gruppen med olika servicefunktioner som till exempel 

rapportering och återförsäkring. Organisationen är skapad för att man på de olika kontoren 

ska kunna vara små, lokala och nära även fortsättningsvis. Storleksmässigt ligger kontoret 

Östra Skaraborg bland de större bolagen i Dina-gruppen med sammanlagt sju anställda i 

Skövde och Tibro. Det sker dock mycket förändringar i gruppen på grund av ökade krav från 

EU samt den senaste bankkrisen. Det ställs nu mycket hårdare krav på rapportering och det är 

mycket som ska redovisas vilket blir väldigt svårt för de mindre bolagen att hantera. Ett annat 

bekymmer är det nya kravet att ett försäkringsbolag måste ha en kapitalbas på minst 2,2 
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miljoner euro efter 1 januari 2012. Det finns några bolag i gruppen som inte har det, vilket 

kommer att leda till fusionering av dessa bolag.  Det har redan skett en hel del. När 

respondenten började 1997 fanns det 102 bolag i gruppen och nu är det ett 40-tal kvar. Detta 

kan upplevas som både positivt och negativt för gruppen. Man tappar lite av den där genuina 

företagskulturen men samtidigt har man också breddat sig vad gäller produktutbud. Detta 

kräver att de som jobbar ska ha en enormt bred kunskap om allt och det är väldigt svårt att 

hantera. Det är därför svårt att stå emot att bli större för att kunna hantera verksamheten då 

den har breddat sig så. Samtidigt som EU-kraven påverkar. Respondenten tror att det kommer 

att bli ännu färre bolag inom gruppen. Dina ÖS kommer nästa år att gå ihop med sitt 

systerbolag i Falköping och kommer då att bli 15 anställda. Man kommer alltså fortfarande att 

vara ganska små, men ändå större och får därmed bättre kapacitet att kunna hantera kraven. 

Styrkan är att man fortfarande kan ha sina små lokala kontor och att personalen finns kvar. 

 

Gällande företagskulturen inom Dina Försäkringar så präglas den mycket av att man arbetar 

lokalt och nära kunden. Eftersom de är små får de en annan känsla för sina kunder och de 

känner många av sina kunder personligen, vilket är en unik företagskultur bland 

försäkringsbolagen idag. Ledarskapsstilen präglas väldigt mycket av kamratskap då man är ett 

litet gäng. Respondenten kan inte bara sitta och vara chef, utan jobbar i verksamheten vilket 

innebär att man blir ett arbetslag på ett annat sätt. Så är det i alla bolag i Dina-gruppen. 

Respondenten gick en chefsutbildning för ett antal år sedan och har jobbat efter den sedan 

dess. Initial delaktighet ses som väldigt viktigt. Istället för att bara meddela ett beslut, så 

träffas man och diskuterar hur man ska göra, så att man hela tiden får med delaktigheten. 

Eftersom kontoren är så små, är det så viktigt. 

 

På kontoret i Skövde har man bara en skadereglerare och han reglerar övriga egendomsskador 

som brand, vatten, inbrott och så vidare i hus och fastigheter. Respondenten anser inte att de 

är mer sårbara bara för att de har endast en skadereglerare på kontoret i Skövde. 

Respondenten själv kan gå in om det behövs och de har även en till reglerare på kontoret i 

Tibro. Så egentligen är de tre som jobbar med skador. Det svåra är dock att hålla samma höga 

kompetens som större försäkringsbolag, även om man är lite specialiserade. Respondenten 

arbetar till exempel mycket med lantbruksskador och större skador som stora bränder. Men 

även här kan de andra skadereglerarna hoppa in, vilket fungerar bra. 
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Hur man ser på risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri knyter respondenten ihop med 

kontorets storlek. Fördelen med att vara små är att de känner många kunder och upplever 

därför att risken blir mindre att de får in dåliga kunder. Men å andra sidan, kanske utstuderade 

försäkringsbedragare tänker: de här är ett litet bolag, de har sämre kompetens, de är nog 

lättlurade. Man har två utredare i Stockholm som hjälper kontoret vid ärenden när de känner 

att det är något lurt. Då kommer utredarna hit och jobbar med personalen på kontoret. Utöver 

det finns även externa utredare, konsulter i Göteborg, som man också anlitar. 

 

6.3.3 Kontrollaktiviteter 

Varje torsdag gör kontoret sina skadeutbetalningar vilket brukar vara mellan 10-15 stycken. 

Respondenten går då igenom dem och sätter en bock att allt ser ok ut. Alla utbetalningar 

attesteras alltså, samtidigt som man gör en koll av skadorna. Om det är respondenten som 

handlägger skadan så tittar skaderegleraren på dem. Detta främst för att undvika systemfel. 

Man har kanske missuppfattat någonting i ett försäkringsvillkor och så sitter man och gör det 

felet dagligen. Sådant vill man kolla så att man inte missar något. Utöver attesteringar och 

extern skaderevision kan de inte ha fler kontroller, anser respondenten.  

 

Dina-gruppen har en diplomutbildning för skadereglerare, Dina Skolan, som sköts centralt i 

Stockholm. Det innebär också en säkerhet att man har rätt utbildning för sitt arbete. Det finns 

även ett nätverk av skadereglerare i gamla Skaraborg som träffas några gånger om året där de 

diskuterar olika skadeärenden, vilket ger ett bra erfarenhetsutbyte. Respondenten upplever att 

de är väl rustade.  

 

Gällande externa kontrollmekanismer så kommer årligen en extern skadereglerare till Dina 

ÖS och gör en skaderevision. När han kommer går han in i arkiven och tar ca 20 skador som 

han sedan går igenom. Därefter skrivs en rapport som läggs till kontorets protokoll och som 

respondenten sedan rapporterar vidare till styrelsen. De har krav på sig från 

finansinspektionen att ha en årlig skaderevision. Detta är inget som de behöver redovisa i en 

årsredovisning utan förblir endast ett interndokument. Man ska dock kunna visa det externt 

mot finansinspektionen. 

 

6.3.4 Riskhantering 

Verksamhetens största risker ligger i att man gör systemfel, rutinfel, men har man bara 

kontroll så finns det inte några speciella risker, menar respondenten, då de lever i arbetet hela 
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tiden. När man fikar pratar man också jobb och respondenten och skadereglerarna diskuterar 

ofta skadorna löpande. Man har en dialog hela tiden. Kontorets försäljare ses också som en 

styrka och är också med i dialogen, då den största förebyggande åtgärden mot 

försäkringsbedragare egentligen sker vid försäljningen och valet att inte sälja försäkringar till 

en viss person. De har full möjlighet att neka försäkringar när det gäller företag, men med 

privatpersoner är det lite svårare. Då kan de inte neka även om de vet att någon är opålitlig, 

till exempel när det gäller trafikförsäkring som man enligt lag måste ha. De andra 

försäkringarna kan de neka men det är lite känsligare när det gäller konsumenter. Även 

gällande företagare kan det vara känsligt då de undrar varför man nekar dem att teckna en 

försäkring. ”Jo vi misstänker att du är en försäkringsbedragare”, det kan vara lite svårt att 

hantera. 

 

Vid tecknandet av en villaförsäkring sker kontakten med kunderna mycket genom hembesök 

då de åker ut och tittar på huset och träffar människorna. Nästan alltid är människan en större 

risk än själva huset. En bra person kan bo i ett ruckel, men aldrig ha några skador medan en 

dålig person kan bo i lyxvilla och ha massor av skador. Mycket är relaterat till människan, det 

är sådant man lär sig under resans gång. Utöver det sker försäljning via telefon och internet. 

Man har dock inte möjlighet att träffa alla kunder. Inte de som tecknar bilförsäkring till 

exempel. 

  

Gällande sannolikheten att bli utsatt för försäkringsbedrägeri kan man se det hela på lite olika 

sätt.  Påplussningsbedrägerier tror respondenten att de har en hel del av, ofta för att folk inte 

vill betala självrisken. Om det riktigt kan räknas som försäkringsbedrägeri eller är en sådan 

Svensson-grej som alla sysslar med mer eller mindre, vet inte respondenten. Sen finns det 

utstuderade försäkringsbedrägerier där man verkligen går in för att lura försäkringsbolaget 

och det är något helt annat. Men risken att bli utsatt för det anses dock vara ganska liten även 

om de varit med om det. Det förekommer och det är väldigt tråkigt. Det stora problemet med 

de som är utstuderade försäkringsbedragare är att det är människor som kan dupera andra. De 

är trovärdiga. Respondenten menar att man nog aldrig kan bortse från att risken kommer att 

finnas, man kan aldrig gardera dig fullt ut.  

 

Bolaget har en del informella kontakter mot polis och andra försäkringsbolag. De kan träffa 

deras utredare exempelvis för att informellt prata och få tips. Ofta är det samma människor 

som går till flera olika bolag för att försöka begå bedrägeri. Bolaget har tillgång till ett 
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gemensamt skaderegister vilket innebär att när de registrerar en skada, då kommer det upp 

vilka andra försäkringsbolag personen också vänt sig till. Ambitionen när de arbetar med 

skador är dock att göra allt de kan, utifrån försäkringsvillkoren, för att betala kunden. Det är 

utgångspunkten. Respondenten menar att de generellt inte präglas av någon misstänksamhet 

utan vill göra allt för att betala sina kunder enligt det avtal de har. Den inställningen har inte 

alla, anser respondenten, tvärtom, en del bolag utgår från hur de ska kunna komma undan den 

här skadan och betala så lite som möjligt. Respondenten har mött det på andra ställen. Man 

känner när man inte blir trodd och det är förödande anser respondenten.  

 

Om man dock misstänker att ett ärende är bedrägligt försöker man på olika sätt, informellt, att 

hitta uppgifter om personen i fråga. Saker man uppmärksammar kan handla om att 

skadeanmälan är ifylld på ett annorlunda sätt, att det kommer in uppgifter efteråt och så 

vidare. När kunden fyller i en skadeanmälan kan man läsa mellan raderna, det är något som 

kommer med erfarenheten. Då försöker man titta och luska runt omkring, om man kan hitta 

någonting som ger stöd för misstanken. Men det är väldigt svårt och därför utgår man ifrån att 

alla är ärliga och att det de skriver är sant. Det måste man göra, man kan inte sitta och tro att 

alla försöker luras. Det skulle aldrig fungera så. Sen har man även tillgång till 

upplysningscentralen. Där kan man gå in och kolla om det finns några skulder, om företaget 

går dåligt, är konkursfärdigt och de är i behov av pengar.  

 

Försäkringsvillkoren är dock utformade för att till viss del förhindra bedrägeri. Om någon till 

exempel anmäler att en tv blivit stulen, då kräver Dina först att personen själv ska köpa 

tillbaks en likvärdig tv, man får alltså inte 5000 kronor direkt i handen. Istället får man 

komma in med kvitto på sin gamla tv och visa hur gammal den var och sen får man komma 

med kvitto när man köpt sin nya tv. Då är det inte så stor vits med att göra något 

försäkringsbedrägeri plötsligt, menar respondenten. På det sättet jobbar man med hem- och 

villaförsäkring och det är man ganska ensamma om.  

 

Det värsta anser dock respondenten vara om man har en kund som man misstänker fast 

personen egentligen är oskyldig. Att kunden skulle vara helt ärlig och att man har fel när man 

misstänker bedrägeri. Om utredarna kopplas in försöker man lägga fram det som att de bara 

ska träffa kunden för att få lite mer uppgifter, men kunden känner nog ganska snart att man 

inte tror honom. Det är inte roligt om man är ärlig, att hamna i en sådan situation.  
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Gällande utbildning i att upptäcka och motverka försäkringsbedrägerier får personalen det 

genom skadereglerarutbildningen i Dina-skolan. Det är dock egentligen ett svårt ämne att 

utbilda sig inom, då det handlar mycket om den känsla man får med erfarenheten. Bedrägerier 

är mycket svåra att skydda sig emot. Man kan i princip inte skydda sig mot det. Man kan 

försöka, men aldrig skydda dig fullt ut. De som har det största förtroendet i samhället, det är 

de som luras och hur skulle man som försäkringsbolag kunna se det bättre än någon annan? 

Om en skadereglerare misstänker bedrägeri talar denne med respondenten i första hand. 

Tillsammans kollar de då upp om de känner personen, om det finns tidigare skador, 

personliga förhållanden och så vidare. Man kan även ta kontakt med polis. Är man fortfarande 

osäker kan man ta in personen till kontoret för att försöka få en känsla av sanningshalten i det 

han säger. Om känslan att något är fel ökar då ringer man till utredarna i Stockholm som 

eventuellt får ta över ärendet, alternativt så ringer man konsulterna i Göteborg som är erfarna 

poliser och jobbar med sådant här. Respondenten anser att de har en klar arbetsgång för hur de 

ska handskas med problemet om det dyker upp, även om de kanske inte kan kalla det för en 

riskstrategi. 

 

6.3.5 Information och kommunikation 

Gällande kommunikation och information i bolaget, så är det väldigt enkelt tycker 

respondenten, då kontoret är så litet. Man har kontakt när man fikar och springer på varandra 

och så vidare. Man har även personalmöten ungefär en gång i månaden och planeringsmöten 

där man går igenom alla områden på kontoret, alltså inga speciella möten bara för 

skadereglerarna, det är man för små för. Mycket av kommunikationen är informell. När det 

gäller hela Dina-gruppen handlar det främst om mail-kontakter, samt intranät, där 

meddelanden läggs ut hela tiden. Respondenten anser att de har en väldigt bra 

kommunikation. Gällande information så är det massor av information som strömmar hela 

tiden och respondenten förmedlar denna vidare. En del vidarebefordras till personallistan och 

ibland till styrelsens ordförande. Man har styrelsemöten sex gånger om året, men då är det 

ingen kontorspersonal med utan endast respondenten. Man har dock även möten där styrelse 

och personal träffas genom en planeringskonferens på en eller två dagar per år, då personalen 

och styrelsen planerar tillsammans.  

 

Det sker mycket förändringar i verksamheten vad gäller regler och policys, särskilt nu med 

nya Solvens 2. Det påverkar dock inte jobbet på skadereglerarnivå. Inte mer än att man pratar 
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om det överallt. När det gäller skaderegleringen har reglerna varit ganska konstanta och 

traditionella länge.  

 

6.3.6 Övervakning och uppföljning 

Förutom den externa skaderevisionen som görs årligen, sker ingen övrig uppföljning eller 

utvärdering av effektiviteten och hållbarheten i de interna kontrollsystemen vid 

skaderegleringen. De förändringar respondenten kunnat se i den interna kontrollen de senaste 

åren är att det blivit mer kontroller och myndighetskrav. Kontrollerna måste dokumenteras. 

Förekomsten av försäkringsbedrägeri tros dock inte vara större nu än tidigare, men den 

interna kontrollen är nu mer konkret då man måste fylla i papper för att visa att man har 

kontroller som skaderevisionen och så vidare. Alla bolagets egna kontroller bygger egentligen 

på att de ska bli bättre. Det är inte för att sätta dit någon eller peka ut att någon gjort fel, utan 

mer: nu kunde du ha gjort så här istället - tänk på det till nästa gång!  
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6.4 Sammanfattning av empirin 

 

 Länsförsäkringar Folksam Dina 

Kontrollmiljö 24 fristående länsbolag 

som samverkar i en 

federation. Äger 

tillsammans 

servicebolaget 

Länsförsäkringar AB. 

Lokala, jobbar nära 

kund. Lyssnande 

ledarskap. 

Kooperativ 

försäkringsrörelse. 

Folksam Liv/Folksam 

Sak. Nära samarbete 

med fackrörelsen. Nära 

och prestigelöst 

ledarskap. 

Ett 40-tal självständiga 

bolag som ingår i Dina-

gruppen. Äger 

tillsammans 

servicebolaget Dina 

Försäkringar AB. 

Lokala, jobbar nära 

kund. Kamratligt 

ledarskap då kontoren 

är små.   

Kontrollaktiviteter Attestering vid 

skadeutbetalningar. 

Slumpvisa stickprov av 

skadereglernas arbete. 

Extern revision. 

Attestering vid 

skadeutbetalningar. 

Slumpvisa stickprov av 

skadereglernas arbete. 

Reglera i kommission. 

Extern revison. 

Attestering av samtliga 

skadeutbetalningar. 

Diplomutbildning för 

skadereglerare. Extern 

skaderevision. 

Riskhantering Interna kontroller av 

skadereglernas 

utbetalningar. 

Observant mot ”röda 

flaggor” och trender. 

Gemensamt 

skaderegister. 

Erfarenhet och känsla 

hos handläggaren. Ingen 

direkt målsättning vid 

det förebyggande 

arbetet mot 

försäkringsbedrägeri. 

Vill inte se sig som 

poliser. 

Interna kontroller av 

skadereglerarnas 

utbetalningar. 

Observant mot ”röda 

flaggor” och trender. 

Gemensamt 

skaderegister. 

Erfarenhet och känsla 

hos handläggaren. 

Ingen direkt 

målsättning vid det 

förebyggande arbetet 

mot 

försäkringsbedrägeri. 

Vill ej verka 

misstänksam. 

Interna kontroller av 

skadereglerarnas 

utbetalningar. 

Observant mot ”röda 

flaggor” och trender. 

Gemensamt 

skaderegister. 

Erfarenhet och känsla 

hos handläggaren. 

Försäkringsvillkor 

utformade att förhindra 

bedrägeri. Ingen direkt 

målsättning vid det 

förebyggande arbetet 

mot 

försäkringsbedrägeri. 

Vill ej verka 

misstänksam. 

Info/kommunikation Intranät. Regelbunden 

info från ledningen. 

Avdelnings- och 

gruppmöten. E-post och 

telefon. Inte dränka 

personalen i info. 

Infoträffar för 

ledningen i Stockholm. 

Arbetsplatsmöten. E-

post, telefon, 

personliga samtal. Info 

från policygruppen. 

Intranät. E-post. 

Mycket informell 

kommunikation. 

Personal- och 

planeringsmöten. 

Styrelsemöten 

Övervakning/uppföljning Ingen uppföljning eller 

utvärdering av 

effektiviteten i 

kontrollsystemen. 

Årliga revisioner. 

Ständiga förändringar i 

kontrollsystemen. 

Ingen uppföljning eller 

utvärdering av 

effektiviteten i 

kontrollsystemen. 

Årliga skaderevisioner. 
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7 Analys 
 

             

 

7.1 Kontrollmiljö 

Företagets kontrollmiljö utgör grunden för samtliga komponenter av den interna kontrollen. 

Det handlar om den rådande tonen i företaget vilken kan speglas i, till exempel, företagets 

kultur, etik, integritet, ledarskapsstil, organisatorisk uppbyggnad samt engagemang och 

styrning från företagsledningen och styrelsen. En ohälsosam kontrollmiljö kan få stora 

konsekvenser för företaget och i slutändan medföra ekonomiska förluster och skadat rykte. 

101
. Organisatoriskt är Länsförsäkringar och Dina uppbyggda på liknande sätt, som 

självständiga bolag men del av en övergripande gemensam organisation. Företagskulturen i 

både bolagen definieras av att man månar om det lokala och man har sina rötter i det svenska 

bondesamhället. Folksams organisatoriska uppbyggnad ser annorlunda ut, men även här har 

den historiska aspekten med kollektivet i centrum satt sin prägel på företagskulturen. Samtliga 

tre respondenter ingår i respektive bolags ledning och ledarskapet beskrivs i liknande anda av 

alla tre, med termer som prestigelöshet, närhet, kamratskap, delaktighet, ohieratiskt och 

lyssnande. Den gemensamma utgångspunkten vid skadereglering och kontakt med kunden är 

att man alltid förutsätter att kunden är ärlig och att man alltid har som främsta ambition att 

kunden ska ha den ersättning som den har rätt till enligt försäkringsvillkoret. Dina 

Försäkringar ÖS, som det minsta bolaget av de tre, ser även sin storlek som en fördel då de 
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känner många av sina kunder och därför upplever risken att få in dåliga kunder och bli 

bedragna, som mindre.  

 

Alla tre bolagen går under företagsformen ömsesidigt försäkringsbolag vilket innebär att de 

ägs av sina kunder. Man har alltså inga externa aktieägare utan pengarna som förvaltas i 

bolagen är kundernas. Länsförsäkringar och Folksam regleras genom kod för bolagsstyrning, 

vilket innebär specifika krav på bolagsstämma och styrelsens arbete samt ett krav på 

rapportering av den interna kontrollen i en årlig offentlig bolagsstyrningsrapport. Det är 

styrelsens ansvar att bolaget har en god intern kontroll och att fastlagda principer för finansiell 

rapportering och intern kontroll efterlevs
102

. Även Dina Försäkringar ÖS, som inte regleras av 

Kod för bolagsstyrning måste genom krav från Finansinspektionen, dokumentera sina interna 

kontroller samt ha en årlig skaderevision. Dessa dokument är dock inte offentliga. 

7.2 Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteterna ska tillsammans se till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och kan 

ses som del av de åtgärder man kan sätta in där risk identifierats och behöver minimeras
103

. 

Samtliga bolag använder sig av attestering för att kontrollera skadeutbetalningarna. På 

Länsförsäkringar och Folksam ligger skadereglerarnas attesträtt inom ett specifikt spann 

beroende på erfarenhet, hur länge de arbetat samt utbildning inom företaget. Ska man 

handlägga en utbetalning som är större än den attesträtt man har får man gå till sin chef eller 

någon med högre attesträtt för en dubbelattest. På Dina Försäkringar ÖS sker 

skadeutbetalningar endast en gång i veckan. Samtliga utbetalningar, oavsett belopp, attesteras 

då av VD som samtidigt går igenom skadeärendet. Länsförsäkringar och Folksam gör även 

dagliga stickprovskontroller på skadereglerarnas utbetalningar. Detta sker både i syfte att 

granska kvaliteten i ärendehandläggningen samt för att kontrollera att allt ser rätt ut och att 

pengarna gått iväg till rätt konto. För att ytterligare underlätta och likrikta skaderegleringen 

kommer både Länsförsäkringar och Folksam inom en nära framtid att börja använda sig av ett 

nytt skadehanteringssystem. Detta ska enligt Länsförsäkringar bidra till att en skadereglerare, 

oavsett arbetserfarenhet, ska ha större möjlighet att upptäcka faktorer i ärendet som kan ha 

grund i externt bedrägligt beteende. Alla tre bolagen är dock väldigt måna om att inte få ett 

rykte om sig att misstänkliggöra sina kunder, då ett sådant rykte skulle verka som en 

konkurrensnackdel på den privata försäkringsmarknaden. Man vill inte se sig som några 
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poliser, utan det ska alltid till saker som uppfattas som avvikande för att någon djupare 

utredning av ett försäkringsärende ska göras.  

 

Externt kontrolleras samtliga bolag av Finansinspektionen genom solvensreglerna. I och med 

Solvens 2 kommer dessa regler och specifikt regleringen runt bolagens interna kontroll att 

intensifieras. Alla bolag ska därmed utöver solvenskapitalkravet klart kunna redovisa en 

modell för internkontroll, riskhantering och internrevision.  

 

7.3 Riskhantering 

Alla företag ställs dagligen inför ett antal risker både externt och internt och dessa måste 

identifieras och utvärderas
104

. Att sammanställa och vara medveten om ett antal ”röda 

flaggor” i utredningsarbetet på försäkringsbolag kan vara ett sätt
105

.  Enligt Gauthier ska 

arbetet med riskidentifiering och riskanalys inte utgöra en engångsföreteelse utan måste vara 

en regelbunden pågående process
106

. Samtliga bolag erbjuder sina medarbetare någon slags 

utbildning i att upptäcka försäkringsbedrägerier. På Länsförsäkringar och Folksam är det ofta 

bolagens speciellt avsedda utredare som informerar personalen medan Dina Försäkringar ÖS 

inkluderar detta i skadereglerarutbildningen på Dina-skolan. Alla tre bolagen ser dock risken 

att bli utsatt för internt eller externt försäkringsbedrägeri som relativt liten, om man inte 

räknar med påplussningsfall som tros förekomma i en relativt stor omfattning. Förutom en 

klar ärendegång för handläggningen av ett misstänkt bedrägeriärende så är det ingen av dem 

som har en specifik strategi för att motverka förekomsten av försäkringsbedrägeri. Tvärtom 

ses detta som mer eller mindre omöjligt. Utöver befintliga röda flaggor som till exempel en 

omfattande skadebild, brist på styrkande handlingar, vaga eller märkliga beskrivningar av 

händelseförlopp, har man sällan någon anledning att titta närmare på ett ärende. Ett arbetssätt 

som skulle innebära mer ingående granskning av samtliga ärenden ses som omöjligt då detta 

skulle resultera i kraftigt höjda försäkringspremier och en negativt laddad arbetsmiljö. Den 

stora majoriteten av försäkringstagare anses dessutom ha helt ärliga avsikter. På Folksam kan 

man dock riskmarkera vissa kunder som utgör en större risk för bolaget, vilket kan leda till 

höjda premier för den kunden. Försäkringsvillkoret i sig utgör, enligt respondenten från Dina 

Försäkringar ÖS, också en strategi för att förhindra bedrägeri. Detta genom att man vid Dinas 

hem- och villaförsäkringar inte betalar ut kontantsummor direkt till kunden, utan kräver att 
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kunden först ska återköpa det som stulits eller skadats för att sedan vid uppvisande av kvitto, 

kompenseras. 

 

En annan del av riskhanteringen går enligt COSO ut på att förtydliga att ledningen har en klar 

målbild som ligger i linje med företagets accepterade grad av risk
107

. Att sätta upp en målbild 

gällande arbetet mot försäkringsbedrägeri är samtliga bolag skeptiska till och inget de 

använder sig av. Då förekomsten av bedrägeri inte ses som något riktigt mätbart upplevs en 

målbild inte som relevant. Det mål som samtliga bolag strävar efter handlar istället om att 

försöka upptäcka så många bedragare som möjligt, men utan att direkt leta efter dem. 

 

7.4 Information och kommunikation 

Den information som behövs för att företaget ska kunna upprätthålla en god intern kontroll 

måste identifieras, registreras, bearbetas och kommuniceras i rätt form och rätt tid
108

. God 

kommunikation tar även i beaktande att all information inte är viktig och angelägen för alla på 

företaget. Vetskap om oegentligheter och bedrägeri ska dock alltid kommuniceras till rätt part 

direkt
109

. Som den övergripande informationskanalen använder samtliga bolag sig av sitt 

intranät. Detta möjliggör att organisationsövergripande information kan nå samtliga 

medarbetare snabbt. På kontorsnivå har alla bolagen månatliga avdelningsmöten där man 

samlar personalen på skadeavdelningen för att diskutera aktuella företeelser i arbetet. Dina 

Försäkringar ÖS skiljer sig något här då de på grund av sin storlek alltid har möten med alla 

på kontoret samtidigt, alltså inte enbart skadereglerarna för sig. Som det minsta kontoret av de 

tre präglas kommunikationen mellan ledning och anställda mycket av att vara informell med 

diskussioner i fikarummet och så vidare. Utöver möten sker det mesta av information och 

kommunikation via telefon och e-post i samtliga bolag. En stor del av informationen kommer 

först till de tre respondenterna som sedan gallrar och vidarebefordrar relevant information till 

resten av de anställda. Här påpekar skadechefen på Länsförsäkringar att det är väldigt viktigt 

att man som chef tar ansvar för att inte dränka sina medarbetare med information, då detta kan 

uppfattas som mycket stressande och dessutom försämrar produktiviteten. 

 

När det handlar om att förmedla nya direktiv och förhållningssätt till medarbetarna skiljer sig 

bolagen åt. På Länsförsäkringar Skaraborg ansvarar man själva för alla förändringar i direktiv, 
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vilket sedan tas upp med den berörda arbetsgruppen. Mindre förändringar i förhållningssätt 

sker löpande medan större förändringar sker med något mindre frekvens. På Folksam har man 

en övergripande policygrupp som är med och utvecklar försäkringsvillkoret för bolaget. Här 

ingår det sakreglerare från varje område samt en ansvarig samordnare som sitter i Stockholm. 

Villkoret förändras första januari varje år och informationen kring detta förmedlas om 

policygruppen. På Dina försäkringar ÖS anger respondenten att det just nu sker många 

förändringar i verksamhetens regler och policys, mycket hänförligt till de nya solvensreglerna. 

Det är dock inget som i dagsläget direkt påverkar skadereglerna i sitt arbete, utan här menar 

respondenten att regelverket och förhållningssätten varit konstanta och traditionella ganska 

länge. 

 

7.5 Övervakning och uppföljning 

Då risker ofta förändras, försvinner och kommer till är det viktigt att de interna kontrollerna, 

för effektivitetens skull, kontinuerligt övervakas och följs upp. De kontroller som sätts in vid 

högprioriterade risker, som till exempel oegentligheter och bedrägeri behöver utvärderas 

oftare än andra. Det kan handla om självutvärderingar gjorda av berörd personal, chefers 

löpande uppföljning, styrelsens övervakning av den finansiella rapporteringen samt intern 

revision
110

. När det gäller företag som rättar sig efter kod för svensk bolagsstyrning ska brister 

i den interna kontrollen påpekas i den årliga finansiella redovisningen. Både Länsförsäkringar 

och Folksam regleras av kod för bolagsstyrning och är därför skyldiga att årligen lämna 

rapporter om den övergripande internkontrollen i bolagen. Utöver det kräver 

Finansinspektionen och solvensreglerna att internkontroller ska dokumenteras och kunna 

redovisas. På frågan om det sker någon ytterligare uppföljning eller utvärdering av 

effektiviteten och hållbarheten i de interna kontrollsystemen vid skaderegleringen svarar 

respondenterna från Länsförsäkringar Skaraborg och Dina försäkringar ÖS att det inte gör det 

utan att de bara löper på. Respondenten på Folksam upplever att man ständigt gör 

förändringar av i internkontrollerna men utöver de nämnda kontrollerna av utbetalningar och 

själva skadeärendet framgår inte vilka förändringar som gjorts. Samliga tre respondenter anser 

dock att de yttre kraven från myndigheter gällande den interna kontrollen, blivit mer 

omfattande de senaste åren. 
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8 Slutsatser 

 

Syftet med den nu genomförda undersökningen var att kunna bidra med ytterligare kunskap 

kring det förebyggande arbetet mot bedrägeri i försäkringsbranschen.  Detta genom att utreda 

hur den interna kontrollen ser ut vid skaderegleringen i svenska privata försäkringsbolag samt 

analysera om det finns områden inom den interna kontrollen som skulle kunna förbättras.  

 

Hur ser den interna kontrollen kring skaderegleringsverksamheten ut i några av landets 

största privata försäkringsbolag? 

 

Kontrollmiljön som utgör grunden för bolagens interna kontroll präglas av viljan att kunna 

vara nära sina kunder och ge samtliga möjligheten att försäkra sina ägodelar. Respondenterna 

vittnar om ett relativt avslappnat ledarskap och man är starkt medveten om att rätt information 

och bra kommunikation är förutsättningen för att medarbetarna ska kunna utföra sina jobb på 

bästa tänkbara sätt. Man använder sig av interna kontroller för att försäkra sig om att 

utbetalningar inte hamnar fel och att skadereglerarna fattat sina beslut på rätt grunder. 

Bolagen utbildar personalen till att bli medveten om vissa röda flaggor i utredningsarbetet och 

i dessa fall ägna ärendet större uppmärksamhet. Extern övervakning av den interna kontrollen 

sker främst via revisioner som ett led i kod för svensk bolagsstyrning och solvensregleringen, 

medan intern övervakning och uppföljning av själva kontrollerna inte sker lika frekvent. 

 

Utifrån COSOs kriterier för god intern kontroll verkar bolagen i en hälsosam anda, med en 

sund kontrollmiljö och god kommunikation, vilket är den bästa grunden för alla former av 

intern kontroll. Det talar för bra förutsättningar att ha kontroll över 

skaderegleringsverksamheten och bra förutsättningar att kunna förändra den vid behov. 

Perspektivet inom skadereglering tycks dock präglas av reaktiva handlingsmönster mer än 

proaktiva. I rollen som skadereglerare är det självklart eftersom arbetet går ut på att handlägga 

skador som redan har skett, men ur ett brottsförebyggande perspektiv bör den interna 

kontrollen också innehålla element av proaktiva handlingsmönster. Samtliga bolag är väl 

medvetna om vikten av de interna kontrollerna, men ibland kanske det är mer på grund av 

yttre tvingande krav, än inre frivilliga krav. Som ömsesidiga bolag är frågan om intern 

kontroll kanske ännu viktigare än för bolag med andra företagsformer, då bolagens kapital 

utgörs av kundernas pengar och inte bolagens egna. Det är i slutändan alltid kunderna som 
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står för kostnaderna genom sina premier och bolagens ansvar ligger därför i att förvalta 

kundernas pengar väl. 

 

Hur arbetar försäkringsbolagen med att upptäcka och förhindra risken att bli utsatt för 

försäkringsbedrägeri under skaderegleringsarbetet av sak-försäkringar? 

 

När det gäller riskhantering för att upptäcka och förhindra bedrägerier ligger de mest konkreta 

och uttalade kontrollåtgärderna i att se till att misstag eller bedrägligt beteende inte ska 

förekomma internt. Detta genom att skadeutbetalningar måste attesteras och 

stickprovskontroller för att säkerställa kvalitet och utbetalningar kontinuerligt görs. När det 

gäller riskhantering för bedrägerier från försäkringstagarens sida är samtliga bolag mycket 

försiktiga och passar sig noga för att aktivt söka efter faktorer som kan indikera bedrägligt 

beteende. Förutom att vara uppmärksam mot vissa märkliga omständigheter i 

försäkringsärendet finns inga konkreta tillvägagångssätt för att kunna förhindra att bedrägerier 

begås. De nya ärendehanteringssystemen som ska implementeras i två av bolagen är dock 

sannolikt delvis ett verktyg för att kunna minska bedrägeririsken.  

 

Att slåss mot försäkringsbedragare, vare sig de handlar om ”oskyldiga” påplussningsfall eller 

systematiskt kalkylerande bedragare, upplevs vara som att slåss mot en osynlig fiende. Hur 

ska man kunna veta om någon ljuger? Detta i kombination med att som privat aktör riskera att 

bli bortvald av konsumenten på grund av misstänksamt bemötande försvårar situationen 

samtidigt som det verkar minska motivationen att riktigt ta tag i problemet. Ett nedsolkat 

rykte kostar helt enkelt mer än vad kostnaden för bedrägerier gör. I slutändan är detta dock en 

kostnad som bolagens övriga kunder får stå för i form av högre premier, vilket i sin tur verkar 

negativt för priset som konkurrensmedel på marknaden. Man får hela tiden väga fördelar mot 

nackdelar och om det kostar mer än det smakar, men att som bolag visa för sina övriga kunder 

att man tar krafttag mot bedragarna – som de facto förekommer – och därmed förvaltar 

kundernas kapital på bästa tänkbara sätt, är kanske inte helt negativt? 

 

Vilka områden inom den interna kontrollen skulle kunna förbättras ytterligare för att minska 

risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri. 

 

Områden inom den interna kontrollen som skulle kunna förbättras ytterligare anser jag ligger i 

områdena kring kontrollaktiviteter, riskhantering och övervakning/uppföljning. Det hela är 

dock helt beroende av vilken attityd bolagen väljer att inta mot risken att bli utsatt för 

försäkringsbedrägeri. Samtliga bolag ser  risken att bli utsatt för externt eller internt bedrägeri 
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som liten och är risken liten kanske resurserna att ytterligare utveckla dessa områden 

ytterligare inte är befogad. Men även om risken är förhållandevis liten så utgör en liten risk i 

detta sammanhang ändå ett kapitalbortfall på flera hundra miljoner kronor per år. Vill man se 

en förändring bör därför första åtgärden vara att sänka ribban för vad som utgör acceptabel 

risk att bli utsatt för försäkringsbedrägeri. Att utveckla ytterligare konkreta kontrollaktiviteter 

som kunde hjälpa personalen att bedöma om ärendet faktiskt innehåller faktorer som kan ha 

grund i bedrägligt beteende och kontinuerligt uppdatera och utvärdera dessa aktiviteter efter 

rådande trender i samhället, kan vara nästa steg. Att sedan utveckla interna funktioner för att 

ytterligare övervaka effektiviteten i kontrollsystemen och göra sig mer flexibel i användandet 

av dessa system, skulle sannolikt också minska risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri. 

 

Men som sagt, man måste alltid utgå från om det kostar mer än det smakar och ses risken att 

bli utsatt för försäkringsbedrägeri som för obetydlig kommer inte resurser på ovanstående 

åtgärder att läggas. Initialt skulle det sannolikt innebära en minusaffär, men på lång sikt 

kanske ett nollsummespel, med skillnaden att marginalen i kundernas premier inte går till att 

bekosta bedräglig verksamhet, utan att motarbeta den. 

  



 65 

9 Förslag till fortsatt forskning 
 

Att undersöka den interna kontrollen i olika försäkringsbolag har varit ett spännande arbete. I 

brottsförebyggande syfte behövs mer forskning kring ekobrottets kontexter varvid liknande 

undersökningar av den interna kontrollen i andra branscher och verksamheter skulle vara 

mycket intressant. Om man dock vill fortsätta fokusera på just försäkringsbranschen skulle en 

studie av den interna kontrollen med den allmänna försäkringen (Försäkringskassan) som 

fokus också vara intressant. Att vidga denna studie till att även innefatta försäkringsbolag som 

inte är ömsesidiga och därmed kanske har ett annat vinstintresse skulle vara intressant för att 

se om det förekommer några skillnader i utformningen av internkontrollen och om attityden 

mot försäkringsbedrägeri ser annorlunda ut. Att göra studien med mer kvantitativa metoder 

som till exempel enkäter för att kunna få fram korrelationer med en kvantitativ dataanalys 

skulle också vara mycket spännande. Man skulle även inkludera skadereglerarna själva i 

studien för att se om deras praktiska erfarenheter och arbete med den interna kontrollen 

stämmer överens med bilden som deras chef gett. 
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Bilaga – Intervjuguide 

Inledning 

 Vem är du och vilken roll har du i företaget? 

 

Kontrollmiljö 

 Kan du kort beskriva företaget? 

- Organisatorisk uppbyggnad. 

- Företagskultur. 

- Ledarskapsstil 

 

 Kan du beskriva hur skadereglerarna arbetar? 

- Hur många på kontoret? 

- Arbetsuppgifter? 

 

 Hur ser ni på risken att bli utsatt för försäkringsbedrägeri? 

 

Kontrollaktiviteter 

 Finns någon specifik företagspolicy som skadereglerarna arbetar emot?  

 

 Hur ser ansvaruppdelningen ut hos skadereglerarna? 

- Gentemot ledningen. 

 

 Vilka kontrollåtgärder använder ledningen sig av gentemot skadereglerarna? 

- T.ex. tillstånd, verifikationer, attesteringar etc. 

 

 Externa kontrollmekanismer?  

 

 Finns ett tydligt definierat kontrollsystem för att motverka att ersättning betalas ut på 

falska grunder? 

 

Riskhantering 

 Vilka är era främsta interna och externa risker i skaderegleringsarbetet? 

 

 Finns det någon konkret målsättning i företagets arbete att motverka 

försäkringsbedrägerier? 

 

 Hur stor upplevs sannolikheten vara att bli utsatt för externt försäkringsbedrägeri? 



 70 

 

 Finns några interna eller externa faktorer som kan påverka effektiviteten i arbetet att 

motverka försäkringsbedrägeri? 

 

 Finns det specifika ”röda flaggor” som man är uppmärksam mot vid skadereglering? 

 

 Får berörda medarbetare någon utbildning i att upptäcka och motverka 

försäkringsbedrägerier? 

 

 Vart vänder sig handläggare med misstänkta försäkringsbedrägerier? 

 

 Finns det en färdig riskstrategi i företaget, gällande motverkan av 

försäkringsbedrägeri? 

 

Information och kommunikation 

 Hur ser kommunikationen ut i organisationen i stort? 

- På kontorsnivå? 

- Mellan ledning och handläggare? 

- Handläggare till handläggare? 

- Specifikt gentemot skadereglerarna? 

 

 Vilken typ av information kommuniceras ut till de anställda? 

- Hur ofta? 

 

 Hur förmedlas regler och riktlinjer till de anställda? 

Övervakning och återkoppling 

 Sker någon uppföljning/utvärdering av effektiviteten och hållbarheten i de interna 

kontrollsystemen vid skaderegleringen? 

- Hur ser en sådan utvärdering ut? 

- Hur ofta görs den och av vem? 

 

 Finns det aspekter i skaderegleringsarbetet som är speciellt viktiga att övervaka? 

 

 Hur ofta uppdateras gällande kontrollaktiviteter? 

 

Avslutning 

 Har det skett några förändringar av den interna kontrollen de senaste åren? 

 

 Finns det något ytterligare du vill tillägga? 


