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Abstract 

The current study is a case study in which we explore insurance companies’ investigative 

work by looking at cases of fraudulent arson in motor vehicles. Through interviews with 

people in the insurance industry, as well as representatives from the police and justice system, 

we examine the practices and realities of insurance investigations, and by analyzing verdicts 

from Swedish district courts in cases of insurance fraud through arson, we examine the result 

of criminal cases to shed light on how the results of these investigations manifest in the 

subsequent juridical process. In addition, one specific case is followed in its entirety from the 

insurance company’s investigation to the court’s verdict, through interviews, observations and 

the study of documentation in the case. The relevant legal framework is presented and the 

information gathered is then analyzed to ascertain how it affects the essential legal rights of 

the actors involved, specifically those pertaining to the right to a fair and unbiased trial. By 

using Teubner’s theoretical framework to analyze the role of insurance investigators vis-à-vis 

the justice system in the context of pluralized policing practices, we arrive at the conclusion 

that a higher degree of flexibility is needed if the juridical system is to meet the demands that 

arise from the diffusion of tasks across multiple state and private actors. 
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1 Inledning 
Klockan är elva på kvällen och en bil står i lågor på en gata i Malmö. 

Räddningstjänsten och Polisen är på väg dit för att spärra av och släcka. 

Räddningstjänsten gör sitt bästa för att inte undanröja alldeles för mycket spår av 

händelsen, men det är svårt när det brinner. Polisen skriver en rapport och pratar 

med bilägaren. Det är omöjligt att veta vad eller vem som har startat elden, så 

poliserna åker hem och skriver av ärendet. De kan inte göra mer än så. Ingen skada 

är skedd eftersom ärendet ändå kommer att hanteras av försäkringsbolaget. 

I Sverige har det under de senaste 20 åren brunnit cirka 3500 personbilar per år, vilket innebär 

drygt tio bilbränder om dagen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] 2016). 

Bränderna sätter sina spår i lokalsamhället och lyfts fram som en faktor bakom otrygghet, 

särskilt i de områden som pekats ut som särskilt utsatta. Bilbränder medför även en stor 

ekonomisk kostnad för samhället. För varje bil som brinner tas åtskilliga samhällsresurser i 

anspråk, såsom polis, räddningstjänst, assistanskår, teknisk personal och i vissa fall 

sjukvårdspersonal. Den genomsnittliga totala kostnaden är svår att beräkna, men det rör sig 

om långt mer än bara värdet på den bil som förstörs. Det finns även en miljöaspekt - en 

fordonsbrand frisätter en rad farliga ämnen som hamnar i luft och/eller dagvattensystem 

(Räddningsverket 2004, s. 45). 

Under de senaste åren har bilbränder blivit föremål för speciell uppmärksamhet från både 

privat och offentligt håll. Polisen tillsatte 2016 en särskild bedömandegrupp för att beskriva 

problematiken med bilbränder i Region Syd (Polisen 2016, s. 5). Bedömandegruppen 

konstaterade att bilbränder utgör ett samhällsproblem och att det krävs samverkan mellan 

olika aktörer för att bekämpa fenomenet. Från polisens perspektiv kan en brunnen bil falla 

under olika brottsrubriceringar beroende på omständigheterna. Det kan till exempel röra sig 

om skadegörelse genom brand, mordbrand eller allmänfarlig vårdslöshet. Sedan december 

2015 särredovisas skadegörelse genom brand på motorfordon i Polisens statistik för att få 

fram en klarare bild av problematiken (Polisen 2016, s. 13). Men en brunnen bil leder sällan 

till några rättsliga följder. Det är svårt att leda i bevis vem som har anlagt branden om 

personen inte tas på bar gärning och i de fall där ingen fara förelegat för människors liv och 

hälsa upptas ofta bara en anmälan om skadegörelse som inte leder till någon vidare utredning. 
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Istället hamnar många bilbrandsärenden, i likhet med många andra typer av händelser, ofta på 

ett försäkringsbolags bord. 

I de fall där en brunnen bil är försäkrad inkommer i allmänhet en skadeanmälan till det 

aktuella försäkringsbolaget. Där hanteras ärendet av en skadereglerare och de fall som av 

någon anledning framstår som oklara eller flaggas som misstänkta bedrägeriförsök lämnas 

vidare till en försäkringsutredare. Det uttalade syftet med deras utredning är främst att 

fastställa om försäkringsfall föreligger eller ej. Men i de fall där försäkringsanspråket avslås 

handlar det även om att ta fram ett underlag för en eventuell civilrättslig process och 

utredningsarbetet har i praktiken mycket gemensamt med polisiärt brottsutredande arbete 

(Andersson 2011, s. 321ff). Utredningar av bilbränder ställer även höga krav på 

försäkringsutredarnas utredningskompetens, eftersom bränderna efterlämnar få spår att arbeta 

med. Utredningsarbetet styrs av branschgemensamma riktlinjer som slår fast de etiska och 

juridiska ramar som finns för utredningsverksamheten. Riktlinjerna ger även 

rekommendationer för hur misstänkta brott ska hanteras och hur kontakten med Polisen ska 

ske i de ärenden där sådan är aktuell (Svensk Försäkring 2012). 

Försäkringsbolagen har ett ansvar att upptäcka och beivra försäkringsrelaterad brottslighet. På 

90-talet kom uttalanden från dåvarande justitieministern Laila Freivalds om att 

försäkringsbedrägerier i första hand är ett problem som ska hanteras av försäkringsbranschen 

själv (Riksdagen 1994/95 s. 9). Ansvaret som lades på försäkringsbranschen i samband med 

Freivalds uttalande har resulterat i att deras utredningsverksamhet har byggts ut och idag 

arbetar cirka 140 personer i Sverige med utredningar i skadeförsäkringsföretagen (Svensk 

Försäkring & Larmtjänst 2017, s. 5).  

Försäkringsbolagens utredningsverksamhet kan beskrivas som ett exempel på det som brukar 

kallas för Private Policing. Private policing är ett löst definierat begrepp som beskriver 

privata aktörer som utför arbete som av tradition betraktas som polisiärt. Detta är en form av 

verksamhet som har vuxit kraftigt världen över sedan 90-talet (Van Steden & Sarre 2007) och 

privata företag arbetar med många, om inte de flesta, av de uppgifter som traditionellt 

betraktas som polisiära (Stenning 2000, s. 328. Mulone, 2016, s. 288f. Sarre 2005, s. 57. Van 

Steden & Sarre 2007, s. 54). Åsikterna om varför det som kan kallas för privat polisarbete 

ökat går isär. Många pekar på en ökad efterfrågan på olika typer av utrednings- och 

säkerhetstjänster, i kombination med minskade resurser till den offentliga polisen som 

centrala faktorer (se till exempel Sarre 2005, s. 57. Van Steden & Sarre 2007, s. 66. Prenzler 
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& King 2002, s. 4. Button & Brooks 2016, s. 218). Williams (2005a, s. 205f) går så långt som 

att hävda att privat polisverksamhet är implicit godkänd och erkänd av staten genom att man 

minskar polisens resurser och gör personer och företag beroende av privata alternativ. Andra 

framhåller att människor vänder sig till privata alternativ av ideologiska skäl (Sarre 2005, s. 

57) eller för att det ger ökade möjligheter att hålla förfarandet privat (Prenzler & King 2002, 

s. 5. Williams 2005b, s. 316f). Utvecklingen kan även förstås som att de privata alternativen 

utgör ett komplement till polisens arbete (Williams 2005b, s. 324. Stenning 2000, s. 326) och 

gränsdragningen kan vara otydlig mellan privata och offentliga verksamheter (Williams, 

2005b, s. 318. Van Steden & Sarre 2007, s. 53f). Det finns även de som menar att den 

offentliga sektorn har vuxit i samma utsträckning som den privata (Nalla & Newman 1991, s. 

534) och att man därför inte kan tala om något stort skifte från offentligt till privat. Andra 

talar om att pluraliteten vi ser inom polisiär verksamhet inte är ny. Gilsinan et al (2008, s. 

115) lyfter fram att privata lösningar förekom innan statliga och Zedner (2006, s. 78) menar 

att det ur ett historiskt perspektiv snarare är det nationalstatliga monopolet på polisverksamhet 

som är undantaget.  

Att arbete som kan ha långtgående effekter för den enskilde hanteras av privata aktörer är inte 

utan komplikationer. Kvalificerat utredningsarbete som utförs av privata företag ger upphov 

till frågor kring rättssäkerhet och myndighetskontroll (Williams 2005a, s. 187). Detta gör 

försäkringsbolagens arbete med bilbränder till ett intressant fokus för vår studie, eftersom det 

rör sig om en brottstyp som sällan blir föremål för några långtgående polisutredningar. 

Samtidigt har försäkringsbranschen nyligen riktat särskilda insatser mot just denna typ av 

ärenden. Det genomfördes under 2017 en gemensam kontrollaktivitet för att minska antalet 

brända bilar, vilket resulterade i att 469 bilbränder utreddes, varav 52 procent pekades ut av 

försäkringsbolagen som misstänkta försök till bedrägeri (Svensk Försäkring & Larmtjänst 

2017, s. 3). Under 2016 betalades 191 miljoner kronor ut från försäkringsbolagen för 

bilbrandsskador (Svensk Försäkring & Larmtjänst 2017, s. 6), så det kan potentiellt röra sig 

om stora summor som felaktigt betalas ut. 

Sammanlagt anmälde försäkringsbranschen 436 fall av misstänkta bedrägeribrott till Polisen 

under 2017, en ökning med 15 procent jämfört med 2016 (Svensk Försäkring & Larmtjänst 

2017, s. 7). För att ett ärende ska anmälas till Polisen krävs att det finns klara indikationer på 

att ett bedrägeribrott begåtts, men trots det leder bara cirka 14 procent av 

försäkringsbranschens anmälningar till åtal. 
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En bidragande faktor till att få bedrägeriärenden utreds är troligtvis mängden ärenden som 

inkommer till Polisen. Anmälda bedrägeribrott har ökat markant i Sverige de senaste åren, 

från 93.356 stycken år 2008 till 208.688 stycken år 2017 (BRÅ 2018). Justitieombudsmannen 

har flera gånger riktat kritik mot Polismyndighetens hantering av bedrägeriärenden (se till 

exempel Justitieombudsmännens ämbetsberättelse [JO] 2010/11 s. 146, 2009/10 s. 16, 2004/5 

s. 85). 2010 genomfördes en granskning av utredningar på en bedrägerirotel i 

Stockholmsregionen, vilket resulterade i skarp kritik mot Polisens handläggningstider i de här 

ärendena. Justitieombudsmannen konstaterade att även enklare ärenden blivit liggande utan 

åtgärd och att 90 procent av de ärenden som granskats inte föranlett någon åtgärd alls under 

det första året efter att de inkommit till roteln. Vidare noterades att flera ärenden blivit 

liggande så länge att de hunnit preskriberas innan de togs upp till behandling. 

Justitieombudsmannen konstaterar att “[d]et förhållandet att en brottsanmälan inte utreds 

utan endast ligger i balans år efter år är förödande för rättssäkerheten och för förtroendet för 

rättsväsendet” (JO 2010/11, s. 154). Mot bakgrund av den kraftiga ökningen i antalet 

anmälda bedrägeribrott under de senaste åren finns det anledning att befara att utvecklingen 

sedan granskningen inte gått mot kortare handläggningstider i de här ärendena. 

En annan intressant aspekt av bedrägeribrott ligger i deras påstådda koppling till annan 

brottslighet. En uppgift som ofta återkommer i publikationer som handlar om bedrägerier mot 

privat försäkring är att storskaliga bedrägerier kan fungera som en finansieringskälla för 

organiserad brottslighet eller kriminella nätverk (BRÅ 2016, s. 220. BRÅ 2005, s. 35. Svensk 

försäkring & Larmtjänst 2017, s. 3). En bidragande orsak till detta är enligt 

Brottsförebyggande rådet att säkerheten ofta inte prioriteras tillräckligt inom näringslivet, 

eftersom man vill kunna erbjuda kunden en snabb och smidig service. (BRÅ 2016, s. 17). 

Sammantaget ger detta en bild av att försäkringsbranschen i praktiken åläggs ett stort ansvar 

för arbetet mot såväl bedrägeribrott som bilbränder, brottstyper som av flera anledningar 

borde vara av stort samhällsintresse. Därför anser vi att försäkringsbolagens arbete med 

bilbränder är ett intressant exempel att använda för att belysa Private Policing och 

försäkringsbolagens roll i rättsprocessen. 
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1.2 Problemformulering 

Mot bakgrund av det som visats i inledningen angående försäkringsbolagens ansvar vid olika 

typer av brott är det även intressant att lyfta fram den roll som försäkringsbolagen fyller i 

samhället.  

Ett brett spektrum av händelser hanteras på olika sätt av försäkringsbranschen. Det rör sig om 

ärenden som är kopplade till skador på person och egendom, såsom brott, dödsfall och 

olyckor. Försäkringar sprider risker så att risken för den enskilde blir mindre och utgör på så 

sätt en del av det sociala skyddsnätet. Försäkringssystemet har varit föremål för 

rättssociologiskt intresse redan på 60-talet (SOU 1969:58), då Jan Hellner resonerade om 

försäkringar som ett alternativ till skadestånd för den privatperson som drabbas av skada. 

Försäkringars sociala betydelse betonas även i förarbetena till den tidigare 

konsumentförsäkringslagen (Proposition 1998/99:87, s. 167), där det talas om en 

solidaritetsprincip som ska ge även ekonomiskt svaga och riskutsatta personer möjlighet till 

försäkringsskydd till en rimlig kostnad. En annan relaterad aspekt som visar på den betydelse 

som försäkringar tillskrivs av lagstiftaren är den kontraheringsplikt som försäkringsföretagen 

åläggs enligt försäkringsavtalslagen [FAL] 11 kap. 1§ (SFS 2005:104), som innebär att de 

behöver ha särskilda skäl för att neka någon att teckna en försäkring i enlighet med aktuella 

villkor. 

I relation till försäkringens sociala funktion menar Andersson (2011, s. 279) att frivilligheten 

att teckna en försäkring i viss mån kan ifrågasättas. Trafikförsäkring är obligatorisk, och även 

rättsskyddsförsäkring, som ofta ingår som en del i hemförsäkringar, kan ses som i stort sett 

nödvändig för den enskilde. Andersson (2011, s. 279) menar att det tillspetsat skulle kunna 

beskrivas som att lagstiftaren hänvisar den enskilde till ett avtal med en starkare, 

vinstdrivande motpart genom att betona vikten av att privatpersoner är försäkrade för sin 

ekonomiska trygghets skull. Skyddsreglerna som ska värna försäkringstagarens intressen 

fungerar på så vis även som ett slags markering från lagstiftarens sida om hur angeläget det är 

för den enskilde att ha ett gott försäkringsskydd. 

Utredningsverksamheten är ett komplext och svårhanterligt fenomen inom 

försäkringsområdet. Både försäkringsbolag och försäkringstagare har intressen som på olika 

sätt både gynnas och motverkas genom verksamheten. Försäkringskollektivet och 

försäkringsbolagen har ett ekonomiskt motiv till att motverka försäkringsbedrägerier, men 

försäkringsbolagen har även ett intresse av att slippa dyra utredningar och dåligt anseende 
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som kommer av konflikter med försäkringstagare. Den enskilde försäkringstagaren har 

självklart ett intresse av att få ut så hög ersättning som möjligt, så det faktum att ersättningen 

kan sättas ner eller utebli om inte försäkringstagarens skyldigheter gentemot 

försäkringsbolaget uppfylls kan sägas vara till den enskildes nackdel. 

Vi påvisar i inledningen att försäkringsbolagen på samhällsnivå åläggs ett stort ansvar för 

vissa brottstyper och i problemformuleringen lyfter vi fram särarten i relationen mellan den 

enskilde försäkringstagaren och försäkringsbolagen. Sammantaget ger dessa faktorer en bild 

av att försäkringsbolagens arbete delvis rör sig i skärningspunkten mellan offentlig och privat 

verksamhet och mot bakgrund av detta menar vi att försäkringsbolagens 

utredningsverksamhet är ett tydligt exempel på en kontaktyta mellan rättsväsendet och det 

civila samhället. Inom rättsociologisk forskning är det just relationen mellan rätt och samhälle 

som är fokalpunkten och därmed menar vi att en studie som belyser detta förhållande är av 

rättsociologisk relevans. Vi är intresserade av att få inblick i försäkringsbolagens praktiska 

arbete, men även av hur deras roll i förhållande till rättssystemet kan förstås.  Den aspekt som 

vi kommer att ta fasta på i vår studie är hur rättssäkerheten kan påverkas av, och förstås i 

relation till, försäkringsutredningar. Frågan om utredningsverksamhetens roll i förhållande till 

rättssäkerhet är bred och den rymmer både samhälleliga och sociala aspekter, såväl som 

rättspolitiska. Vi kommer därför att genomföra en fallstudie där vi belyser 

försäkringsbolagens utredningsverksamhet och dess effekter på rättssäkerheten genom att 

granska deras arbete med fordonsbränder. På så vis fungerar bilbränder både som en 

avgränsning och som ett belysande exempel i vårt arbete. 

2 Syfte  
Som framgår av vår framställning så här långt är det många viktiga och komplexa frågor som 

kan lyftas fram med utgångspunkt i försäkringsbolagens utredande verksamhet. Vårt syfte är 

att, med hjälp av bilbränder som exempel, beskriva försäkringsbolagens 

utredningsverksamhet och undersöka hur försäkringsbolagens utredande arbete kan relateras 

till rättssäkerheten för de inblandade aktörerna. Genom att studera försäkringsbolagens 

utredande arbete från olika infallsvinklar hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för hur 

pluraliserad polisverksamhet kan ta sig uttryck i Sverige idag. Vidare vill vi ta reda på hur 

denna praktik kan förstås och beskrivas med hjälp av rättssociologiska teorier, specifikt 

Teubners systemteoretiska ansatser. 
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Målet med vår studie är att koppla ett helhetsgrepp kring den komplexa situation som 

utgörs av försäkringsbolagens roll i förhållande till rättsväsendet. Studien kommer att 

innefatta en deskriptiv aspekt där vi undersöker försäkringsbolagens utredningsverksamhet 

och dennes relation till rättsväsendet. Utöver detta innefattar studien även en analytisk aspekt 

där vi analyserar den beskrivna situationen med hjälp Teubners rättssociologiska ramverk och 

utforskar frågor relaterade till rättssäkerhet. 

Eftersom vi i vår studie bara kommer att skrapa på ytan av det kunskapsbehov som finns 

kring försäkringsbolagens roll i rättsprocessen, så är en del av syftet även att lyfta den här 

problematiken i en akademisk kontext, med förhoppningen om att det väcker nyfikenhet och 

leder till vidare forskning. 

2.1 Frågeställningar 

Mot bakgrund av det ovanstående har vi utformat några frågeställningar som ska hjälpa oss att 

uppnå syftet med vår studie. Inledningsvis vill vi tillgodose den deskriptiva aspekten genom 

att besvara frågeställningen 

• Hur kan relationen mellan försäkringsbolagens utredande arbete och rättsväsendet 

beskrivas vid fall av misstänkta försäkringsbedrägerier? 

Med utgångspunkt i svaret på den ovanstående frågeställningen vill vi sedan utveckla 

förståelsen och analysera den beskrivna situationen genom att undersöka följande 

frågeställningar. 

• Hur kan situationen förstås teoretiskt som en del av en pluraliserad polisverksamhet?  

• Hur kan begreppet rättssäkerhet förstås och definieras i förhållande till 

försäkringsbolagens utredningar, och hur kan denna definition tillämpas?  

Vi kommer som tidigare nämnt att använda oss av försäkringsbolagens arbete med bilbränder 

för att belysa försäkringsbranschens utredningsverksamhet. Det innebär att vår studie 

avgränsas till att omfatta misstänkta bedrägeribrott som innefattar fordonsbränder. 

3 Tidigare forskning 
Då vår studie tangerar flera olika ämnesområden finns det en uppsjö av forskning som på 

olika sätt kan belysa det problemområde vi kommer att undersöka; polisforskning, 
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rättsvetenskap, rättssociologi, ekonomi- och businesstidskrifter bidrar alla med olika ingångar 

och perspektiv. De rättssociologiska ansatserna handlar ofta om att beskriva, kategorisera, 

upprätta typologier, eller beskriva förändring över tid. Av utrymmesskäl kommer vi att hålla 

det kort och endast ge en mycket övergripande bild av den forskning som bedrivs på området 

med tonvikt på de rättssociologiska ansatserna. 

3.1 Privat och offentlig polisverksamhet 

Ett föremål för forskning är skillnader mellan privat och offentlig polisverksamhet. Många 

diskuterar de skilda verktyg aktörerna har till sitt förfogande. Anställda inom privat sektor har 

inte tillgång till samma legala tvångsmedel som offentlig polis, utan förlitar sig på andra 

metoder i sitt arbete. De kan till exempel reglera åtkomsten till platser och tjänster (Stenning 

2000, s. 331) och besitter ofta specialistkunskaper inom sina respektive fält (Schneider 2006, 

s. 302). Mulone (2016, s. 277f) menar att den privata sektorns brist på legala tvångsmedel är 

ett mindre problem eftersom man där förlitar sig mindre på upplevd legitimitet jämfört med 

offentlig polis. 

Relationen mellan polisen och de privata aktörerna beskrivs ofta som antagonistiskt. Noaks 

(2008, s. 160) lyfter fram exempel på att minimal kommunikation mellan aktörer leder till 

konflikter och klagomål på den andre, och Van Steden & Sarre (2007, s. 63) beskriver 

relationen mellan polisen och deras privata motsvarigheter som reserverad och avvaktande. 

Många forskare talar om vikten av samarbete mellan polis och privata aktörer (till exempel 

Schneider 2006, s. 308. Noaks 2008, s. 157f). 

Begreppet Third Party Policing har använts för att beskriva situationer där utomstående 

aktörer utför brottsbekämpande arbete på uppdrag av polis eller myndigheter (Maguire & 

King 2004, Cherney 2008). Det har beskrivits som verksamhet som bedrivs i gränslandet 

mellan den formella sociala kontroll som bedrivs av polis och andra former av mer informella 

kontrollsystem (Maguire & King 2004, s. 29). Third Party policing är baserat på 

rutinaktivitetsteorin och handlar om att identifiera, stärka och dra nytta av potentiella 

"väktare" (Cherney 2008, s. 632). Gemensamt för de studier som genomförts är att polisiära 

myndigheter i samtliga fall beskrivs som initiativtagare och kontrollfunktion i samarbetet. 

Forskningen tar upp olika modeller som beskriver hur polisen kan dra nytta av andra aktörer 

för att komma åt specifika brottsproblem (se till exempel Cherney 2008) och beskriver också 

en rad faktorer som är viktiga eller nödvändiga för att en aktör ska vara motiverad och 

kapabel att bidra. Bland annat nämns att aktören har egna incitament, till exempel ekonomiska 
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(Ferrandino 2014, s. 62), att de har resurser och kompetens nog att utföra arbetet och att det är 

förenat med sanktioner att inte medverka (Cherney 2008, s. 641f). En central del av modellen 

är även polisens respons på det som identifieras av ”väktarna” som saker som ligger bortom 

deras mandat eller förmåga (Mazerolle 2014, s. 348). 

3.2 Försäkringsutredningar 

Flera studier visar på att försäkringsbolagens utredningsverksamhet ökar i omfång och/eller 

komplexitet (se till exempel Ericson, Barry och Doyle 2000, s. 553. Button & Brooks 2016, s. 

216. Ghezzi 1983, s. 524). Trots detta pekar forskningen på att försäkringsbolagen ofta väljer 

att låta misstänkta bedrägerier passera av effektivitets- och kundrelationsskäl (Ericson, Barry 

& Doyle 2000, s. 539) och utredande metoder, som övervakning, ses enligt King (2013, s. 

368) mer som ett verktyg för korrekt skadereglering än som ett sätt att samla in bevisning 

inför ett straffrättsligt åtal. Ofta innebär detta att varken polis eller försäkringsbolag har något 

stort intresse av straffrättslig lagföring (Gilsinan et al 2008, s. 121). I linje med detta beskriver 

Button & Brooks (2016, s. 210) hur försäkringsbedrägerier traditionellt betraktas som en 

angelägenhet mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. Som en kontrast beskriver 

Ghezzi (1983, s. 527f) istället hur försäkringsindustrin sökt sig kanaler för inflytande och 

kontroll för att vinna stöd för det utredningsarbete som de utför när de inte upplevt sig få 

gehör från polisen. 

En annan faktor som lyfts fram i forskningen är att försäkringsbolag har en drivande roll i 

förändringsprocesser inom den privata säkerhetsindustrin genom att de till exempel erbjuder 

lägre premier till den som implementerar säkerhetsåtgärder (Zedner 2006, s. 86. South 1994, 

s. 220). Vissa forskare menar att försäkringsbranschen har fått ett stort ansvar för hantering av 

risk i det moderna samhället (Zedner 2006, s. 86. Ericson, Barry & Doyle 2000, s. 533) Det 

nämns också att privata försäkringar utgör en viktig del i det sociala skyddsnätet, samtidigt 

som det faktum att uppdraget lämnas till vinstdrivande företag innebär en segmentering av 

risker och i förlängningen risk för ett dyrare och sämre skydd för de som kanske behöver det 

bäst (Ericson, Barry & Doyle 2000, s. 549). 

I en brittisk fallstudie som granskat försäkringsbedrägerier genom anlagda bränder lyfts det 

fram att de olika aktörerna tenderar att fokusera på sin specifika uppgift. I en kärnfull 

sammanfattning konstateras det att “The outcome is that insurers, fire officers and police view 

each other through the lens of their professional cultures and duties and pursue their own 
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objectives by standing on their own turf, rather than collaborating. As a result, fires are 

extinguished, arsonists escape and claims are paid” (Clarke 1998, s. 67f). 

3.3 Rättssäkerhetsaspekter av privat utredningsverksamhet 

En central faktor som lyfts fram i forskningen är bristen på accountability och governance 

inom den privata utredningsverksamheten (se till exempel Burbidge 2005. Sarre 2005. Van 

Steden & Sarre 2007. Sarre & Prenzler 1999). Van Steden & Sarre (2007, s. 52) beskriver det 

som att “Policing is scattered away from ’blue colored’ forces, thus challenging the 

traditional centralized methods of regulating society”  

När det gäller accountability talar man om olika former av formell och informell kontroll. 

Vissa forskare lyfter andra faktorer som utövar kontroll över privat polisverksamhet jämfört 

med offentlig. Burbidge (2005, s. 65f) pekar på att branschen lyfter fram arbetsgivare, civil- 

och straffrätt, marknadskrafter och media som kontrollfunktioner och Ghezzi (1983, s. 529) 

talar om civila lagar om 'libel' och 'defamation of character' som civilrättsliga försvar för den 

enskilde i förhållande till försäkringsutredningarna. Stenning (2000, s. 337f) menar att 

kontrollen inte kan anses vara sämre för privat polisverksamhet mot bakgrund av att regelverk 

för offentlig polis inte alltid tillämpas i praktiken. Han menar att det är lättare att få en privat 

aktör fälld för ett straffrättsligt övertramp, till exempel övervåld, jämfört med en polis och att 

den enskilde därför i vissa avseenden har ett bättre skydd gentemot privatanställda än 

offentliga poliser. Även Stenning (2000, s. 345) framhåller att marknaden har en reglerande 

funktion. Sarre (2005, s. 65) nämner utöver marknadskrafter även privata institutioner och 

decentraliserade former av statlig kontroll, samt interna och frivilliga kontrollmekanismer 

som former av kontroll som utövas över den privata polisverksamheten. 

En annan faktor med betydelse för rättssäkerheten är hur information samlas in och används 

inom privata utredningsverksamheter. Baldock (1997, s. 4) beskriver hur det faktum att 

försäkringsbolag har före detta poliser anställda gör det möjligt för dem att sammanställa en 

egen ‘prosecution brief’ som de kan lämna till polisen för lagföring. I kontexten av ‘forensic 

accounting’ beskriver Williams (2005a, s. 197f) hur företagens utredningar används direkt av 

åklagare vilket ger upphov till frågor om de privata utredarnas objektivitet och de metoder de 

använder. Williams (2005a, s. 197) lyfter också problem relaterade till att fall överförs från 

civil- till straffrätt och att information därför kan komma att användas i en annan kontext än 

den som uppgavs när informationen inhämtades. 
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En annan aspekt av privat utredningsverksamhet som ger upphov till frågetecken i förhållande 

till rättssäkerheten är relationen mellan polis och privata aktörer. Ghezzi (1983, s. 528) 

beskriver hur polis kan använda försäkringsutredare som ett sätt att kringgå regelverk för hur 

information får inhämtas. Även Williams (2005a, s. 200) beskriver hur polis kan använda sig 

av privata aktörer för att samla in bevis som de själva inte hade kunnat samla in legalt. I 

kontexten av Third Party Policing lyfts det fram att metoden kan användas av polis för att öka 

graden av kontroll genom få andra aktörer att vidta åtgärder som polisen inte får genomföra 

(Maguire & King 2004, s. 29), och ibland framställs det till och med som en fördel för polisen 

i deras samarbete med privata aktörer -  Ransley (2016 s. 47) skriver: “[a] second appeal of 

the third party policing approach is that by relying on non-criminal measures, some of the 

restrictions and protections of the criminal justice system such as high evidentiary standards 

and burdens of proof, can be avoided” 

Zedner (2006, s. 80) menar att det saknas forskning om de normativa frågor som väcks av 

privat polisarbete och att ett tydligare normativt ramverk vore önskvärt, men vidhåller att 

detta är svårt mot bakgrund av att branschen är så mångfacetterad. Williams (2005b, s. 317f) 

talar om att privata utredningar av ekonomisk brottslighet är problematiskt mot bakgrund av 

fältets position i förhållande till bredare teoretiska frågor om styrning och säkerhet inom 

finansområdet. Det finns även de som påtalar att det föreligger ett ökat behov av reglering när 

försäkringsbolagens utredningsverksamhet blir mer komplex (Button & Brooks 2016, s. 224). 

Vissa framhåller dock att de frågetecken som väcks kring rättssäkerhet är av principiell art 

snarare än ett praktiskt problem (Ghezzi 1983, s. 528f) och att den verksamhet som bedrivs 

generellt sett håller en hög etisk standard (Williams 2005a, s. 200f.)  

Burbidge (2005, s. 65) menar att företag själva efterlyser en tydligare reglering av deras 

verksamhet, något som även nämns av Zedner (2006, s. 91) som menar att stora aktörer 

efterfrågar regelverk eftersom det skulle ge dem en konkurrensfördel gentemot mindre företag 

på marknaden. 

3.4 Försäkringsutredningar i en svensk kontext 

Det är ont om forskning som tar upp de här problematikerna i en svensk kontext. Ett undantag 

är dock en doktorsavhandling i juridik från 2011 som granskar försäkringsbolagens 

utredningsverksamhet och lyfter de konsekvenser som detta har för rättssäkerheten 

(Andersson 2011). En del av problematiken kan härledas till det faktum att försäkringstagaren 



 

 

12 

 

 

under försäkringsutredningen inte åtnjuter samma rättigheter som en brottsmisstänkt gör 

under en polisiär förundersökning. Försäkringsutredningen omfattas inte av den 

objektivitetsplikt som åligger polis och åklagare, vilket innebär att försäkringsbolaget inte har 

samma skyldighet att utreda omständigheter som talar till den misstänktes fördel. I 

kombination med att försäkringsutredningen bedrivs för att ta fram underlag för att styrka 

försäkringsbolagets sak i en civilrättslig process medför detta en risk för att den utredning 

som sammanställs av försäkringsbolaget, och som lämnas till Polisen vid anmälan, inte på ett 

uttömmande sätt undersökt de aspekter som försäkringstagaren menar talar till dennes fördel 

(Andersson 2011, s. 273ff) Utredningsmaterialet är dock ofta till volym och innehåll i det 

närmaste att jämföra med en komplett förundersökning när det lämnas till polis (Andersson 

2011, s. 304f). Detta innebär en risk för att polis och åklagare kommer in i ett för sent skede i 

utredningen för att deras objektivitetsplikt på ett effektivt sätt ska kunna påverka utgången. 

Objektiviteten appliceras på ett material som framstår som “färdigt” och har därför begränsad 

möjlighet att påverka de hypoteser som styr arbetet och de slutsatser som dras av materialet 

(Andersson 2011, s. 399). Andersson lyfter även bristen på en fungerande kontroll- och 

tillsynsapparat som försäkringstagaren kan vända sig till för att få sitt ärende granskat 

(Andersson 2011, s. 414ff) 

4 Teori  
Eftersom vår studie rör vad som kan beskrivas som en skärningspunkt mellan offentlig och 

privat sfär faller det sig naturligt att närma sig problemområdet utifrån en ett systemteoretiskt 

perspektiv. Systemteori låter oss förstå hur olika delar av samhället interagerar och förhåller 

sig till varandra och är därför lämpligt för att belysa hur försäkringsbolagens 

utredningsverksamhet kan förstås i kontexten av en pluraliserad polisverksamhet. 

4.1 Teubner 

Teubner menar att differentieringen av specialiserade diskurser inom samhället innebär att vi 

måste ompröva tanken på en enkel hierarkisk modell av styrande och styrda (Teubner 1993, s. 

556). Samhällsdiskursen står inför en dissociation av dess styrsystem och en differentiering av 

delsystemen i samhället, vilket enligt Teubner innebär att hierarkin där staten ställs mot 

individen ersätts med en uppdelning i olika samhällssfärer (Teubner 1993, s. 556). I och med 

den här samhällsutvecklingen omvandlas staten till ett löst nätverk av privata och offentliga 

aktörer där privata sammanslutningar alltmer övertar tidigare statliga aktiviteter (Teubner 
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1993, s. 569). Denna nya samhällsstruktur innebär enligt Teubner att rätten bör fokusera på en 

roll som medlare mellan olika diskurser i samhället och att en av dess huvuduppgifter bör vara 

att fånga upp och implementera olika sociala diskurser (Teubner 1993, s. 558). Den här 

"nätverksstaten" kan enligt Teubner bara fungera om den offentliga kontrollen är stark. 

Genom en kombination av processuella, istället för materiella, regler i kombination med 

uttalade möjligheter till interventioner och sanktioner menar Teubner att regeringen kan hålla 

privata aktörer åtminstone delvis ansvariga inför allmänheten (Teubner 1993, s. 571). 

En central poäng hos Teubner är att komplexiteten i det moderna samhället ger upphov till 

nya former av samverkan och interaktioner mellan system. Han talar om nätverk, som kan 

anta formen av komplexa hybrider där privata och offentliga aktörer samverkar kring frågor 

där intressesfären genomskär traditionella systemgränser (Teubner 2009).  

Teubner beskriver hur problem uppstår för aktörerna till följd av 

“[…] the imposition of environmental demands upon actors to simultaneously obey different 

and contradictory operational imperatives. Some of these demands derive directly from 

contradictory economic pressures. Others result from a collision between economic 

requirements on the one hand, with scientific, cultural, medical and political principles, on the 

other.” (Teubner 2009, s. 13) 

Dessa komplexa samverkansformer ställer krav på rätten att visa en öppenhet gentemot andra 

system, såsom samhällsvetenskap, ekonomi och medicin. Genom att ta hänsyn till dessa 

systems logiker vid avgöranden undviker man att de juridiska besluten blir alltför 

förnuftsvidriga utifrån det berörda systemets logik, något som annars riskerar att underminera 

det juridiska beslutets, och i förlängningen systemets, legitimitet. Teubner (2014, s. 244f) talar 

också om hur kunskap från andra fält behöver ”översättas” och implementeras inom juridiken. 

Han betonar att varje system har sitt eget språk och sina egna logiker, och att termer och 

begrepp därför inte kan direktimporteras från ett system till ett annat. I stället talar Teubner 

om en integrativ process genom vilken rätten implementerar relevanta aspekter av andra 

samhällssystem (Teubner 2014). 

”In a complex process of examination, the law allows itself to be challenged by the external 

problem analyses of social theories, but only if they are usable according to its own selection 

criteria, and it reconstructs these internally in its own language, in which it can then match 

problems and solutions together.” (Teubner 2014, s. 245) 
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4.2 Rättssäkerhet 

Den centrala aspekt vi kommer att ta fasta på i vår analys är hur försäkringsutredningar 

påverkar rättssäkerheten i rättskedjans olika led. För att kunna göra det behöver vi först slå 

fast hur begreppet rättssäkerhet kan förstås och definieras. 

4.2.1 Kort om det rättsvetenskapliga rättsäkerhetsbegreppet 

Rättssäkerhet är ett omstritt begrepp som i olika kontexter tillskrivits olika innebörd (Se till 

exempel Gustafsson 2002, s. 25f). En av de tongivande definitionerna inom svensk 

rättsvetenskap härstammar från Peczenik (1995, s. 89), som betonar behovet av en djupgående 

och sammanhängande teori för att förstå och beskriva begreppet rättssäkerhet. En central 

aspekt i rättssäkerhetsbegreppet är det som betecknas som formell rättssäkerhet - att rätten ska 

vara bunden av lagarna, så att rättsutövningen blir förutsebar (Peczenik 1995, s. 90). 

Förutsebarhet innebär att rättsregler är tydligt formulerade och konsekvent tillämpade så att 

det är möjligt för den enskilde att på ett tillförlitligt sätt förutse vilka rättsliga konsekvenser 

dennes handlande kommer att få. Rättssäkerhetsbegreppet har dock andra konnotationer och 

en vidare innebörd än enbart förutsebarhet. För att rättssäkerhetskravet ska kunna anses vara 

uppfyllt behöver rättsreglerna även motsvara vissa etiska krav. 

Denna etiska aspekt av rättssäkerheten betecknas av Peczenik (1995, s. 100) som materiell 

rättssäkerhet och den innebär att rättsnormerna och deras tillämpning ska upplevas som 

rättvisa, eller etiskt godtagbara. Ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp förutsätter med andra ord 

att lagbestämmelser underkastas en korrigerande tolkning som säkerställer att de tillämpas på 

ett etiskt godtagbart sätt. 

Peczenik beskriver relationen mellan den formella och den materiella rättssäkerheten som att 

“Formell rättssäkerhet är ett viktigt värde, med det måste vägas samman med andra värden. 

Materiell rättssäkerhet är avvägningens resultat” (Peczenik 1995, s. 61). 

4.2.2 Ett rättssociologiskt rättssäkerhetsbegrepp 

Den rättsvetenskapliga definitionen av rättssäkerhetsbegreppet har kritiserats utifrån att det 

vid påseende i praktiken visat sig vara varken förutsebart, tydligt eller särskilt enhetligt (Staaf 

2005, s. 57). Även den materiella rättssäkerheten brister, eftersom det är svårt för den enskilde 

att åberopa sociala rättigheter och att få överprövning (Staaf 2005, s. 45). I praktiken krävs 

individuell drivkraft och juridisk kunskap för att kunna tillgodose materiellt riktiga beslut.  
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Med utgångspunkt i Teubners resonemang kan man dra slutsatsen att rättssäkerhetsbegreppet 

måste innefatta relevanta aspekter av det berörda systemet för att säkerställa att begreppet 

äger giltighet i den kontext där det ska tillämpas. Teubner menar att den integrativa process 

genom vilken rätten tillgodogör sig värden från andra sociala subsystem bör mynna ut i: 

“[…] a position where [legal argumentation] can distinguish within the law between norms 

and facts, between legal concepts and social interests, [and] a point [has]been reached where 

the law is able to raise the question of social adequacy; in other words, the question of 

whether legal decisions do justice to those aspects of the outside world as these have been 

internally reconstructed. (Teubner 2014, s. 245)” 

Detta för tankarna till begreppet substantiell rättssäkerhet som är en vidareutveckling av de 

formella och materiella rättssäkerhetsbegreppen. Det beskrivs av Gustafsson (1988, s. 274) 

som en sammanvägning av en behovsorienterad målrationalitet och värdet social 

godtagbarhet, vilket han definierar som att den enskildes sociala och ekonomiska situation 

ska beaktas utifrån kollektiva och allmänna intressen. Begreppet ligger således nära den 

materiella rättssäkerheten i det avseendet att den tar avstamp i etiska aspekter. Syftet är dock 

att tillgodose den enskildes likvärdighet, inte i första hand likhet eller förutsebarhet (Staaf 

2005, s. 105). Rätten ses som ett styrningsincitament och beslut ska vara tydligt 

ändamålsenliga (Staaf 2005, s. 59). 

4.2.3 Operationalisering av det rättsociologiska rättssäkerhetsbegreppet 

Mot bakgrund av systemteoretiska perspektiv är det möjligt att precisera de egenskaper som 

en rättslig norm behöver besitta för att kunna implementeras på ett effektivt sätt. För att en 

rättslig norm ska få genomslag i mottagarsystemet så måste den utformas med beaktande av 

systemets egna normer (Staaf 2005, s. 81). Utifrån detta menar vi att man kan sluta sig till att 

ett hållbart rättssäkerhetsbegrepp varken bör eller kan fastställas exakt, utan måste tillåtas 

bero på kontexten, en uppfattning som delas av Staaf (2005, s. 85f). 

Staaf (2005, s. 104f) landar i sin avhandling om tvångsvård i ett föreslaget 

rättssäkerhetsbegrepp som är substantiellt präglat. Modellen är utformad för att tillämpas på 

myndighetsutövning, men Staaf (2005, s. 69ff) konstaterar att gränsen mellan 

myndighetsutövning och det som i myndighetssammanhang juridiskt betecknas som faktiskt 

handlande är flytande och förespråkar därför en vidare tillämpning. Hon menar att då 

rättssäkerhetsbegreppet utgår från den enskildes känsla av trygghet, säkerhet och skydd så är 

det rimligt att inte bara inkludera myndigheters beslutsfattande, utan även andra former av 
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mer faktiskt beslutsfattande (Staaf, 2005 s. 314). Mot bakgrund av detta resonemang och den 

kontextuella flexibilitet som finns inbyggd i begreppsmodellen menar vi att den kan anpassas 

till och tillämpas på vårt problemområde. 

4.2.4 En anpassad version av rättssäkerhetsmodellen 

För att etablera en rättssäkerhetsdefinition som äger giltighet och kan tillämpas inom 

försäkringsfältet har modellen anpassats till de fältspecifika premisserna. En central faktor är 

att det inom försäkringsområdet rör sig om två rättsliga subjekt vars rättigheter ska garanteras 

- försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Modellen måste därför vara utformad så att den 

inte enbart fångar upp den enskildes situation utan även försäkringsbolagens. Den anpassade 

modellen innehåller följande komponenter. 

Formell riktighet - motsvarar det formella rättssäkerhetsbegreppet och innefattar värdena 

lagenlighet, likformighet och förutsebarhet. Aspekten kan operationaliseras som att det ska 

finns en tydlig reglering av området och att denna reglering ska tillämpas konsekvent. 

Likvärdig behandling - kan operationaliseras som att rättsliga subjekt behandlas på ett 

likvärdigt och rättvist sätt i rättskedjans alla led. 

Godtagbar process - motsvaras av en korrekt hantering, möjlighet till insyn och en garanti 

mot godtycke i alla aspekter av den rättsliga hanteringen. 

Rättslig tillgänglighet/access to justice - innefattar de teoretiska och praktiska möjligheterna 

att få sin sak rättsligt prövad. 

Det är utifrån den här definitionen av rättssäkerhetsbegreppet som vi kommer att analysera 

vår empiri för att kunna besvara frågor om rättssäkerhet i relation till försäkringsbolagen och 

deras utredningsverksamhet. 

5 Metod 
För att uppnå syftet med vår studie och kunna besvara de frågeställningar vi ställt har vi 

använt oss av en fallstudie. Eftersom fallstudie som metod är flexibelt och saknar 

förutbestämda eller speciella metoder för insamling eller analys av information så kan den 

modifieras under arbetets gång för att passa nya upptäckter (Yin 2009, s. 62). Vissa metoder 

är vanligare än andra men alla metoder kan passa i en fallstudie (Merriam 1994, s. 24. 

Denscombe 2016, s. 93). Genom att använda oss av en fallstudie har det varit möjligt för oss 
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att använda oss av mångfacetterade informationskällor och breda nät för datainsamling 

(Merriam 1994, s. 29. Denscombe 2016, s. 93). En annan fördel med att använda oss av 

fallstudie som metod är att det ger oss stort spelrum att utforma vår slutprodukt på ett sätt som 

passar ramarna för uppgiften (Merriam 1994, s. 47. Yin 2009, s. 165). 

Vi har valt att främst använda oss av intervjuer som empiriskt material. Intervjuerna har även 

kompletterats med dokumentkällor. För att kunna besvara de frågeställningar som rör hur 

material som inhämtas under försäkringsutredningen används och värderas i rätten har vi gjort 

en kvantitativ kartläggning av relevanta domar från de senaste tio åren. Vi har även följt ett 

ärende från början till slut i processkedjan. Ärendet avser ett försök till försäkringsbedrägeri 

genom bilbrand och vi har granskat försäkringsutredningen i ärendet, Polisens 

förundersökning och tingsrättens dom. Vi har närvarat vid huvudförhandlingen i tingsrätten 

samt intervjuat den försäkringsutredare och den tekniker som arbetat med fallet. Efter 

huvudförhandlingen genomförde vi även en mailintervju med den drivande åklagaren. 

Eftersom vår studie syftar till att klargöra konkreta händelseförlopp och utgår från ett 

positivistiskt forskningparadigm, är det den insamlade datans konkreta innehåll som är av 

intresse och vårt tillvägagångssätt har varit av övervägande kvalitativ art i form av 

semistrukturerade intervjuer med nyckelinformanter och analys av dokument. För att 

identifiera det relevanta juridiska ramverket har vi gjort en kartläggning av rättsläget. 

Kartläggningen omfattar bland annat den lagstiftning som reglerar försäkringsbolagens arbete, 

polisiära förundersökningar och regleringar som är relevanta för rättssäkerheten. 

Mot bakgrund av de metoder vi använt och den avgränsning som är gjord så kan vår studie 

beskrivas som en holistisk icke-experimentell fallstudie där vi belyser försäkringsutredningars 

roll i rättsprocessen genom att granska fall av försäkringsbedrägeri genom fordonsbrand. 

5.1 Tillvägagångssätt 

Vi inledde vår studie med att ta kontakt med ett försäkringsbolag som kunde ge oss access till 

forskningsfältet. Urvalet av intervjupersoner har skett genom samma försäkringsbolag och har 

sedan utvecklats via ett snöbollsurval då vi följde upp de givna nyckelinformanternas 

kontaktnät. Intervjuformen som har använts under datainsamlingen har varit av delvis 

strukturerad art med olika grader av struktur beroende på vår förkunskap samt vem som vid 

tillfället intervjuats. Eftersom intervjuerna har varit explorativa, i syfte att samla in relevant 

kunskap, ansågs den semistrukturerade intervjuformen vara lämplig eftersom vi som forskare 

inte ännu hade tillräcklig kunskap i ämnet för att kunna ställa relevanta frågor (Merriam 1994, 
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s. 88. Denscombe 2016, s. 266). Senare i datainsamlingen justerades intervjuerna till en högre 

grad av struktur då vi hade klarare för oss vad som var av intresse (Merriam 1994, s. 88). 

För att kunna bearbeta informationen från intervjuerna transkriberades de ordagrant, så som 

Merriam (1994, s. 96) beskriver är idealet för en bra grund till analys, något som resulterade i 

131 sidor rådata. Transkriberingen har sedan kodats för att utveckla kategorier som gör 

innehållsanalys av materialet möjlig (Merriam 1994, s. 148. Denscombe 2016, s. 386). 

Inledningsvis lästes materialet igenom upprepade gånger för att vi skulle kunna bilda oss en 

uppfattning om dess innehåll. Som kodningsenhet valdes sedan hela meningar, eftersom det är 

textens manifesta innehåll som är intressant för vår studie (Denscombe 2016, s. 391). Efter 

denna inledande bearbetning hade vi en god förståelse för materialet och kunde ta fram 

preliminära kategorier. Allt eftersom datan kodades in i kategorierna kalibrerades dessa och 

justerades för att bättre passa studiens syfte. 

De dokument och rapporter som tilldelades oss genom intervjuerna och inkluderades i vår 

studie härrör från försäkringsbranschen och relaterar på olika sätt till deras utredande 

verksamhet och den roll försäkringsbolagen spelar i arbetet mot försäkringsbedrägerier. 

Dokumenten består av riktlinjer vars syfte är att klargöra de legala och etiska ramarna som 

försäkringsföretagens utredningsverksamhet bör förhålla sig till, en mall över hur en 

polisanmälan av misstänkt försäkringsbedrägeri ska se ut, samt en rapport framtagen av 

Svensk Försäkring och Larmtjänst som handlar om försäkringsbedrägerier i Sverige. 

Dokumenten har bidragit till att bekräfta och fördjupa vår förståelse för hur 

försäkringsbolagen ser på sin roll och funktion men har även bidragit till att utveckla vår 

förståelse genom att de använts som underlag till de intervjuguider som använts vid 

insamlandet av intervjudatan. Dokumenten utgör därmed inte en fristående empirisk källa 

vars resultat kommer att särredovisas, utan de fungerar som ett stöd och komplement till vårt 

intervjumaterial. 

Vi har även analyserat domar i fall där en försäkringstagare åtalats för någon form av 

bedrägeribrott efter att ha skade- eller förlustanmält en brandskadad bil till sitt 

försäkringsbolag. Som inkluderingskriterier har vi valt bedrägeriärenden som innefattar brand 

i personfordon, husbilar och lätta lastbilar där ett försäkringsbolag är målsägande. De 

brottsformer som inkluderats är bedrägeri (9 kap. SFS 1962:700 Brottsbalken [BrB]) och 

relaterade osjälvständiga brottsformer som försök och medhjälp (23 kap. SFS 1962:700 BrB). 

Vi har avgränsat oss till domar från tingsrätterna, eftersom vi i första hand är ute efter att se 



 

 

19 

 

 

hur det typiskt sett ut i de här fallen. För att hitta de domar som använts i studien använde vi 

oss av tjänsten JP Rättsfallsnet, som möjliggör fritextsökningar på domar, sorterade efter årtal 

och instans. Sökorden som användes var bedrägeri, brand och bil, då dessa visade sig ge de 

mest relevanta träffarna. Detta gav oss sammanlagt 209 domar som matchade våra sökord, 

varav 23 stycken vid genomläsning visade sig vara relevanta för vår studie och utgör 

underlaget för vår analys.  

För att analysera domarna konstruerade vi en uppsättning kvantifierbara frågor med 

tillhörande kodningsmanual (se bilaga 1) som applicerades på materialet. Frågorna rörde dels 

allmänna fakta om domarna som hur många som åtalats, vilka brottsrubriceringar som använts 

för bedrägeribrottet och om annan brottslighet ingår i samma mål. Men även frågor som mer 

direkt är kopplade till våra frågeställningar, som vilken bevisning från försäkringsbolaget som 

åberopats i målet och hur tingsrätten värderat denna bevisning. Ett kalkylark utformades för 

att strukturera svaren och ge oss överblick över materialet. Tre domar kodades inledningsvis 

av oss båda oberoende av varandra för att testa såväl frågeformuläret, kodningsmanualen och 

kalkylarkets utformning, som interbedömarreliabiliteten. Därefter gjordes vissa mindre 

justeringar i formuläret och datafilen och en fråga ströks eftersom den visade sig vara svår att 

koda på ett tillförlitligt sätt. Materialet, inklusive de tre domar som använts vid instrumentets 

utformning, kodades sedan efter den slutliga versionen av frågeformuläret och resultatet lades 

in i kalkylarket för att ge oss ett överskådligt och tolkningsbart resultat. 

För att få en konkret uppfattning om hur rättsprocessen går till har vi även följt ett 

bedrägeriärende från den inledande utredningen till fällande dom. I vår granskning ingår 

empiri i form av försäkringsbolagets utredning och polisanmälan, Polisens förundersökning, 

intervjuer med försäkringsbolagets utredare och tekniker som arbetat med ärendet, 

tingsrättens dom och observationsanteckningar från huvudförhandlingen samt en mailintervju 

med åklagaren i fallet.  

Försäkringsutredningen inhämtades eftersom den är högintressant för det övergripande syftet i 

vår studie där vi strävar efter att belysa försäkringsbolagens utredningsverksamhet och 

dessutom utgör en central länk i det ärende vi granskat. Polisens förundersökning är intressant 

för vår studie eftersom den ger oss möjlighet att jämföra det material som inhämtats av 

försäkringsbolaget, med det material som sedan ligger till grund för åklagarens åtal. På så vis 

kan vi skaffa oss en klarare bild av hur material som inhämtas under försäkringsutredningen 

används i rättsprocessen. 
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Förutom intervjuer och granskning av dokument genomförde vi en deltagande observation 

under huvudförhandlingen i ärendet. Inför förhandlingen skapade vi ett observationsschema 

över det vi ansåg viktigt att vara uppmärksamma på. Vi strukturerade upp 

observationsschemat mot bakgrund av våra frågeställningar vilket resulterade i ett intresse för 

vilken bevisning som framfördes under huvudförhandlingen, specifikt vittnesförhöret med 

försäkringsbolagets tekniker, samt om det förekom kritiska frågor från försvaret eller rätten 

gentemot åklagare och den bevisning som framfördes. För att inte begränsa vår förmåga att 

utvinna viktig information, ansåg vi att en av oss skulle följa observationsschemat medan den 

andra antecknade fritt. 

Efter att domen meddelats och vi tagit del av den genomförde vi en kort mailintervju med den 

aktuella åklagaren i ärendet för att följa upp och få en avslutande kommentar i ärendet vi följt. 

5.2 Metoddiskussion 

Det finns vissa risker behäftade med fallstudien som övergripande metod. På grund av att vår 

fallstudie är holistiskt deskriptiv i sin natur riskerar metoden att överförenkla eller överdriva 

fenomenet som studeras. Läsaren kan tvingas dra felaktiga slutsatser om det som är skrivet 

och tro att fallstudien redogör för helheten av en situation eller företeelse (Merriam 1994, s. 

47). Eftersom en fallstudie är partikularistisk och fokuserar på en viss händelse eller specifik 

situation som är viktig för att belysa fenomenet bör det dock inte förväxlas med en 

helhetsredogörelse för fenomenet i stort, utan snarare betraktas som en holistisk redogörelse 

för den specifika situationen i fråga (Merriam 1994, s. 27, 47). Vi måste därför vara tydliga 

med att de slutsatser som dras i vår analys inte är generaliserbara. 

En annan problematik handlar om att fallstudier lämnar mycket beslutsfattande och tolkning 

upp till den enskilda forskaren. Det finns därför risk för att subjektiva faktorer färgar studien. 

Genom att vi under vissa moment i bearbetningen av intervjuerna, dokumenten och domarna 

arbetat självständigt oberoende av varandra och sedan jämfört och diskuterat varandras texter 

och genom att vi varit extra noggranna i de delar som innefattar aktiv tolkning av empirin har 

vi strävat efter att minska risken för påverkan av subjektiva faktorer. 

Genom att utnyttja den flexibilitet som tillåts i en fallstudie och tillämpa flera olika 

datainsamlingsmetoder för att belysa våra frågeställningar, har datainsamlingsmetoderna 

kunnat användas för att komplettera varandra och kompensera för de individuella metodernas 
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svagheter. Enligt Denscombe (2016, s. 93) bjuder fallstudien inte bara in forskaren till att 

använda flera typer av metoder utan den uppmuntrar även till det. 

Intervjuerna som genomförts har anpassats utifrån intervjupersonerna och vilken information 

vi var ute efter i det aktuella samtalet. Trots det har nyckelpersonerna fått tala relativt fritt 

inom ramen för vårt studieämne. Anledningen till att vi ville att skulle tala relativt fritt inom 

ramen av ämnet var att det var intervjupersonernas perspektiv vi var ute efter, då det är 

essentiellt i kvalitativa undersökningar (Merriam 1994, s. 99) Att utgå från sådan information 

medför dock en risk för att det som intervjupersonen säger inte stämmer eller är förvrängt på 

något vis (Merriam 1994, s. 99). För att motverka risken för en felkälla i form av förvrängd 

eller felaktig information intervjuade vi flera nyckelpersoner inom ämnet. Därefter gjordes en 

jämförelse i det som sades för att upptäcka eventuella felaktigheter i informationen (Merriam 

1994, s. 100). 

Eftersom det är omöjligt att undvika påverkan på intervjuer på grund av den mänskliga 

faktorn (Merriam 1994, s. 90. Denscombe 2016, s. 270f) är dokument som empiri ett utmärkt 

komplement då det är en stabil och kontrollerbar informationskälla (Merriam 1994, s. 121. 

Denscombe 2016, s. 339). Dokument är en informationskälla som är oberoende av forskaren 

och som kan användas för att bekräfta viss information i intervjuerna. Förutom att ge oss 

information hjälpte dokumenten oss också att ta ställning till intervjupersonernas trovärdighet 

och informationens rimlighet (Merriam 1994, s. 100. Denscombe 2016, s. 286). När man 

arbetar med dokument från en privat källa så är det emellertid viktigt att vara uppmärksam på 

dokumentets ursprung och motiv för att kontrollera trovärdighet och representativitet 

(Bryman 2011, s. 497. Merriam 1994, s. 120. Denscombe 2016, s. 326).  

Vår studie följer en sekventiell struktur där resultatet från de kvalitativa intervjuerna även har 

använts till att utforma det instrument som använts vid den kvantitativa analysen av 

tingsrättsdomarna. Detta bidrar till att ytterligare stärka empirin genom att de olika delarna 

kompletterar varandra (Denscombe 2016, s. 2017). 

En risk för feltolkning och subjektiv påverkan fanns även vid granskningen av domarna. 

Eftersom två av de frågor som användes vid granskningen av domarna var uppbyggda på ett 

sådant sätt att de lämnade ett visst utrymme för tolkning så kodades några domar av oss båda 

oberoende av varandra för att säkerställa att bedömningen var likvärdig. Vi var även noga 

med att markera i domen vilka formuleringar vi syftade på för att vi vid behov skulle kunna 
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gå tillbaka och verifiera bedömningen. Eftersom det rör sig om få domar där den aktuella 

frågan är applicerbar så har det varit möjligt att granska resultatet noga för att få så hög 

reliabilitet som möjligt i bedömningen. 

En annan invändning man kan ha på subjektivitet och tolkning är att vi under vår analys av 

intervjuerna valde att genom personlig kännedom av materialet skapa preliminära kategorier 

som intervjuerna sedan skulle kodas efter. Eftersom forskaren är det primära instrumentet i 

sin studie fanns det en fara för att en viss subjektivitet riskerat att färga analysen (Merriam 

1994, s. 50). Enligt Denscombe (2016, s. 396) är dock inte sådana preliminära kategorier 

avgörande för analysen, eftersom dessa utvecklas och förbättras under forskningens gång. På 

så vis fungerar de preliminära, subjektivt utvalda kategorierna endast som en grund för att 

komma igång med det analyserande arbetet för att snabbt förfinas eller bytas ut mot mer 

relevanta kategorier som speglar materialet. 

När det gäller domarna vi granskat uppstod en komplikation efter att vi genomfört 

sökningarna i JP Rättsfallsnet och sållat fram relevanta domar i och med att sökningarna 

genererade färre domar än vi hade önskat. Denna begränsning beror på att få fall av 

försäkringsbedrägeri genom bilbrand når domstolarna och innebär att vi inte kan dra några 

statistiska slutsatser av våra resultat. Materialet kommer därför inte att bli föremål för 

statistisk bearbetning, eftersom såväl validitet som reliabilitet hade blivit alltför låg. Vi 

kommer istället att använda informationen som exempel för att visa hur information från 

försäkringsutredningar används i rättsprocessen. 

5.3 Etiska ställningstaganden 

Samhällsforskare bör vara transparenta i kommunikationen med studiedeltagare. Det bör 

alltså inte förekomma några falska förespeglingar eller oriktiga framställningar om studiens 

syfte eller hur informationen kommer att hanteras (Denscombe 2016, s. 432). Eftersom våra 

frågeställningar inledningsvis inte var tydligt definierade fick de första intervjupersonerna en 

mer allmän förklaring till vad vi var intresserade av inom ramen för ämnet. Allteftersom våra 

frågeställningar blivit tydligare har förklaringen till intervjupersonerna även blivit mer 

utförlig. Alla deltagare har alltså inte fått identisk information om vad studien gäller. Men vid 

en samlad bedömning menar vi att informationen ändå i alla led varit tillräcklig för att 

informanterna ska ha kunnat göra en samtyckesbedömning. 
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I anslutning till alla intervjuerna informerade vi deltagarna om frivilligheten och möjligheten 

att avstå från deltagande under studiens gång. Detta eftersom det vid samhällsvetenskaplig 

forskning är viktigt att erhålla informerat samtycke från deltagarna för att man som forskare 

ska få lov att använda deras information (Denscombe 2016, s. 430). Allt material som samlats 

in har efter studiens slut förstörts för att det inte ska hamna i fel händer eller kunna användas 

för andra ändamål än det som informanterna har gett samtycke till. 

Det finns undantag från ett behov av informerat samtycke då det kan anses vara omöjligt att få 

från alla deltagande personer, eller om datainsamlingen inte innebär några personliga risker 

för deltagarna (Denscombe 2016, s. 431). En sådan situation uppstod i vår deltagande 

observation under huvudförhandlingen i det ärende vi följt. På grund av vår hantering av 

informationsinsamlingen och presentationen av den datan i vår studie anser vi inte att det 

finns någon personlig risk för deltagarna i observationen. Vi ansåg det även orimligt att 

erhålla ett informerat samtycke från samtliga deltagare under huvudförhandlingen. 

En sista aspekt av etiskt ställningstagande rör anledningarna till vår avgränsning till 

bilbränder i granskandet av domarna och i det ärende vi följt. I allmänhet är bilbränder 

begränsat till materiella skador och därför inte av lika känslig karaktär som till exempel 

personförsäkringar. Ärendena i vår studie rör undantagslöst rent materiella skador och oftast 

till ganska ringa värden. Därför anser vi inte att uppgifterna skulle vara av känslig natur eller 

innebära någon vidare etisk problematik. Vi har ändå valt att hålla även det offentliga material 

som domarna utgör anonymt i texten, eftersom det vi vill belysa är av strukturell snarare än 

individuell art. 

6 Utredning av rättsläget 
För att förstå situationen kring försäkringar och deras relation till rätten behövs ett 

klargörande av rättsläget. I det här kapitlet redogör vi för de lagrum som på olika sätt är 

relevanta för att klarlägga vårt problemområde. Vi kommer även att lyfta fram några 

prejudikat som belyser hur rätten tolkar och applicerar regelverken. 

6.1 Den straffrättsliga lagstiftningen gällande bedrägeribrott 

Enligt 9 kap. 1§ i brottsbalken (SFS 1962:700) ska den som med hjälp av vilseledande förmått 

någon annan till handling eller underlåtenhet, som inneburit vinning för gärningspersonen och 

skada för den vilseledde, dömas för bedrägeri. I 9 kap. 11§ i brottsbalken (SFS 1962:700) står 
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att försök eller förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri ska dömas till ansvar enligt 23 

kap brottsbalken (SFS 1962:700) “Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till 

brott”. Har en person påbörjat utförandet av ett bedrägeri men av någon anledning inte 

fullföljt gärningen ska personen dömas för försök till bedrägeri (23 kap. 1§ SFS 1962:700 

BrB). Likaså om personen med uppsåt förbereder brottet, till exempel erhåller falska kvitton i 

syfte att bedra någon, men inte fullföljer brottet ska personen dömas för förberedelse till brott 

(23 kap. 2§ SFS 1962:700 BrB). 

6.2 Lagstiftning som reglerar försäkringsbolagens verksamhet 

Försäkringsavtalslagen är det lagrum som reglerar förhållandet mellan försäkringsbolag och 

försäkringstagare. Försäkringsavtalslagen är en civilrättslig reglering och är tvingande till 

försäkringstagarens fördel i syfte att skydda den svagare parten. Försäkringsbolagets 

skyldigheter och ansvar kan emellertid reduceras till följd av oaktsamhet i försäkringstagarens 

handlingar. Försäkringsavtalslagen präglas av rättigheter och skyldigheter från både 

försäkringsbolagen och försäkringstagaren. 

I försäkringsavtalslagen regleras även rutiner för skadereglering. Enligt 7 kap. 1§ 

försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104) ska ett försäkringsbolag som fått underrättelse om ett 

försäkringsfall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att reglera skadan. Det ska ske 

skyndsamt och med beaktande av försäkringstagarens intressen. 

I proposition 1979/80:9 (Regeringen 1979, s. 162) uppges även att ett bolag inte får vara 

passivt och överlämna initiativ och utredning till den som begär ersättning. Bolaget ska i 

stället verka för att den försäkrade får den ersättning hen är berättigad till. Bolaget ska också 

sträva mot att försvara sig mot felaktiga ersättningsanspråk för att bevara 

försäkringskollektivets intressen. 

Trots att bolaget ska sträva efter att skydda sig mot felaktiga ersättningsanspråk får de inte 

försvara sig på ett så tidigt stadie som vid tecknandet av försäkring. Det finns en 

kontraheringsplikt i 3 kap. 1§ FAL (SFS 2005:104) “Rätten till försäkring” som innebär att så 

länge försäkringsbolaget fått den information de behöver från konsumenten får de inte neka 

tecknandet av försäkring så länge det rör sig om en försäkring som bolaget under ordinära 

omständigheter tillhandahåller allmänheten. För att skydda försäkringsbolagen mot 

oegentligheter är det stadgat vissa skyldigheter för försäkringstagaren i 

försäkringsavtalslagen. Enligt upplysningsplikten i 4 kap. 1§ FAL (SFS 2005:104) har 
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försäkringstagaren en skyldighet att lämna upplysningar till försäkringsbolaget på begäran. 

Försäkringstagaren har även en skyldighet enligt 7 kap. 2§ FAL (SFS 2005:104) att anmäla 

försäkringsfall inom en viss tid samt medverka i utredningen. Skulle försäkringstagaren ljuga 

om eller dölja något som har betydelse för bedömningen av rätten, kan ersättningen sättas ner 

enligt 7 kap. 3§ FAL (SFS 2005:104). Försäkringstagaren ska alltså ge riktiga och fullständiga 

svar på försäkringsbolagets frågor. Likaså är försäkringsbolaget skyldig enligt 2 kap. 1§ FAL 

(SFS 2005:104) att lämna information till försäkringstagaren. 

I relationen mellan försäkringsbolaget och försäkringstagaren ligger bevisbördan på den 

senare att visa på den skada som uppkommit och att försäkringsfall föreligger. Enligt 

prejudikat i Högsta Domstolen (NJA 1984, s. 501) ska försäkringstagaren göra det mer 

antagligt att skadan inträffat på det sätt som påståtts, en betydligt lägre bevisgrad än styrkt. 

Hänsyn tas vid bedömningen till försäkringstagarens begränsade möjligheter till betydande 

teknisk utredning. I regel har försäkringsbolaget bättre möjligheter till utredning och brister i 

den tekniska utredningen som varit möjliga och rimliga att rätta till går därför normalt ut över 

försäkringsbolaget. 

Om en försäkringstagare ljuger om sitt försäkringsfall och uppsåtligen framkallat skadan eller 

förvärrar följderna av skadan kan det enligt den civilrättsliga regleringen i 

försäkringsavtalslagen (4 kap. 5§ SFS 2005:104) innebära en nedsatt eller i vissa fall utesluten 

ersättning för försäkringstagaren. Om försäkringsbolaget anför undantagsbestämmelse (NJA 

1986 s. 470) eller påstår att försäkringstagaren uppsåtligen framkallat fallet så som beskrivs i 

NJA 1990 s.93, ligger bevisbördan för omständigheterna på försäkringsbolaget. Beviskravet 

är i det fallet "styrkt", ett mycket starkare beviskrav än “mera antagligt” (Andersson 2011, s. 

243f). Beviskravet kan enligt Högsta domstolen uppfyllas genom bland annat teknisk 

utredning, utredning av försäkringstagarens ekonomiska förhållanden, försäkringstagarens 

åtgärder och handlande i samband med händelsen samt hens “allmänna trovärdighet". 

6.3 Rättsutövning och rättssäkerhet 

Enligt europakonventionens artikel sex har var och en rätt till en rättvis rättegång vid 

anklagelse för brott. Den anklagade får inte betraktas som skyldig innan skulden lagligen 

bevisats. Den anklagade har enligt artikel sex även en rad minimirättigheter. Den anklagade 

ska utan dröjsmål, på ett språk som hen förstår och i detalj, underrättas om innebörden av 

grunden för anklagelsen mot hen. Den anklagade ska också enligt artikel sex 

Europakonventionen, få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar. Den åtalade har 
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även rätt till att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som hen själv utsett. 

Den åtalade har rätt till att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot hen samt att 

själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden. Ytterligare en rättighet är 

att utan kostnad bistås av tolk, om hen inte förstår eller talar det språk som begagnas i 

domstolen. I Europakonventionens artikel 6 ingår som en del i begreppet “rättvis rättegång” 

att en person som är misstänkt för brott har rätt att inte behöva uttala sig. Den misstänkte är 

därmed inte heller skyldig att bistå åklagarens utredning. Bring och Diesen (2005, s. 113) 

menar att det kan ses som en självklarhet att en misstänkt person inte ska tilldelas skyldighet 

att ta fram material som kan belasta hen själv. 

I svensk grundlag slås fast att en rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid och att 

förhandling vid domstol ska vara offentlig (2 kap. 11§ SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad 

ny regeringsform [RF]). I Sverige lyder rätten även under en objektivitetsprincip som regleras 

i grundlag. I 1 kap. 9§ i regeringsformen står det att domstolar, förvaltningsmyndigheter och 

andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet 

inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

I Sverige råder principen om fri bevisprövning som bygger på tanken att det inte får 

förekomma några begränsningar om vilka kunskapskällor som får användas för att bevisa 

sanningen (NJA 1986 s. 489). Vidare ska rätten enligt 35 kap. 1§ i rättegångsbalken (SFS 

2005:104), efter noggrann prövning av all bevisning som förekommit, avgöra, vad i målet är 

bevisat. 

En förundersökning ska enligt 23 kap. 1§ (RB) inledas så snart det finns anledning att anta att 

ett brott som hör under allmänt åtal förövats. Enligt 23 kap. 4§ (RB) ska förundersökningen 

bedrivas objektivt och så skyndsamt som omständigheterna tillåter. Undersökningen ska alltså 

innefatta omständigheter och bevis som talar både för den misstänktes fördel och nackdel. I 

Förundersökningskungörelsen (SFS 1947:948) beskrivs det att det är 

förundersökningsledarens ansvar att den enskildes rättssäkerhetsintressen tillvaratas. 

Avgöranden i Europadomstolen har slagit fast att oortodoxa former för förhör, där den 

förhörde till exempel vilseleds angående syftet, står i strid med den enskildes rätt till en rättvis 

rättegång (Se till exempel Allan mot Storbritannien, nr. 48539/99.) 
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6.4 Praxis och prejudikat 

Av fallet Verliere mot Schweiz (nr. 41953/98) i Europadomstolen, framgår det att ett 

försäkringsbolags rätt att värna sitt ekonomiska intresse bedöms väga tyngre än den enskildes 

rätt att skydda sin personliga integritet. Detta grundas i att försäkringsbolaget har en plikt att 

kontrollera innan försäkringsersättning betalas ut, om försäkringstagaren bär civilrättsligt 

ansvar för skadan som skett och om försäkringstagarens ersättningsanspråk är rättfärdigat. I 

utfärdandet av sin plikt har försäkringsbolaget rätt att leda privata utredningar för att samla 

bevis. Försäkringstagare som är utsatta för skada och kräver ersättning måste samarbeta och 

acceptera att försäkringsbolaget kan utföra utredningar utan deras vetskap om det är 

nödvändigt för att nå ändamålet. 

En liknande rättslig reglering skedde i Sverige i NJA 2007 s. 747, då varken de straffrättsliga 

bestämmelserna om ofredande eller Europakonventionens regler om rätten till privat- och 

familjeliv (artikel 8 och 13) skyddade den enskilde från försäkringsbolagets integritetsintrång. 

Högsta domstolen förklarade att tingsrätten inte kunde ålägga försäkringsbolaget att betala 

skadestånd till försäkringstagaren med direkt tillämpning av den europeiska konventionen 

efter att hon anmält försäkringsbolaget för ofredande. Beslutet grundas i att konventionen inte 

innehåller några regler som ålägger enskilda några skyldigheter, i synnerhet inte 

skadeståndsskuld. Den rättspraxis som utvecklats för att skydda enskilda för brott mot 

artiklarna i Europakonventionen är riktade åt skadeståndsansvar för staten. I fråga om 

skadeståndsansvar för enskilda måste särskild vikt fästas vid att enskilda rättssubjekt ska 

kunna förutse de rättsliga följderna av sitt handlande. Eftersom Europakonventionens innehåll 

har stor grund i Europadomstolens praxis, och domstolens tolkning är dynamisk och tolkas 

utifrån den allmänna utvecklingen och rådande samhällsförhållanden, är det förenat med 

svårigheter för enskilda att på förhand inse vad som kan strida mot konventionens artiklar. 

Högsta domstolen anser det mer överraskande om den enskilde skulle ålagts 

skadeståndsskyldighet som inte framgick i varken konventionens text eller Europadomstolens 

praxis. Då förutsebarhet är ett centralt rättsstatligt värde lyder Högsta domstolens samlade 

bedömning att övervägande skäl anses tala mot att en enskild ska kunna åläggas att betala 

skadestånd på grund av en handling som innebär överträdelse av artikel 8 

Europakonventionen i fall där skadeståndsskyldighet på grund av handlingen eller 

underlåtenheten inte följer av gällande svensk skadeståndsrätt. Skadeståndsskuld ska inte ens 

kunna åläggas inom ramen för en fördragskonform tillämpning av artikel 8 

Europakonventionen. 
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6.5 Regler för myndighetsutövning  

För att illustrera kontrasten mellan den situation som råder på försäkringsområdet och det 

skydd som den enskilde åtnjuter i de fall där denne är föremål för någon form av 

myndighetsutövning kommer vi här kort att redogöra för några av de regler som gäller för 

myndighetsutövning. 

I förvaltningslagen regleras förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden på en rad 

punkter. Det finns allmänna krav på handläggningen av ärenden som innebär att varje ärende 

med enskild part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att påverka 

säkerheten (9§ SFS 2017:900 Förvaltningslagen [FL]).  

Som part i ett ärende finns det enligt 10§ FL (SFS 2017:900) en rätt att få ta del av allt 

material som tillförts ärendet. I de fall där det föreligger behov av en tolk, antingen på grund 

av språksvårigheter eller allvarlig synskada, hörselskada eller svårigheter att tala, ska 

myndigheten förse den enskilde med tolk (13§ SFS 2017:900 FL). Den som för talan i ett 

ärende har rätt till att anlita ombud eller biträde. En myndighet har enligt 23§ FL (SFS 

2017:900) en skyldighet att utreda ett ärende i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. 

Innan en myndighet fattar ett beslut ska den person som är part i ärendet underrättas om allt 

material av betydelse för beslutet enligt 25§ FL (SFS 2017:900). Parten ska då få tillfälle att 

inom en bestämd tid yttra sig om materialet. Vid varje beslut är det viktigt med 

dokumentation. Det ska enligt 31§ FL (SFS 2017:900) vid varje skriftligt beslut finnas 

dokumenterat dagen för beslutet, vad beslutet innehåller, vem eller vilka som har fattat 

beslutet, vem eller vilka som har varit föredragande och vem eller vilka som har medverkat 

vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Det krävs också en motivering till 

beslutet med undantag av vissa särskilda omständigheter. Ett myndighetsbeslut ska enligt 32§ 

FL (SFS 2017:900) innehålla en klargörande motivering innehållande uppgifter om vilka 

föreskrifter som tillämpats och vilka omständigheter som varit avgörande för myndighetens 

ställningstagande. 

Förvaltningsuppgifter kan även enligt 12 kap. 4§ kungörelse om beslutad ny regeringsform 

(SFS 1974:152) överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer. Om uppgiften 

som ska lämnas över innefattar myndighetsutövning krävs dock stöd i lag för att 

överlämnandet ska få ske. Exempel på privata aktörer som utövar myndighet är Bilprovningen 

AB och Radiotjänst i Kiruna. 
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7 Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera det empiriska material vi samlat in. 

Intervjupersonerna presenteras av anonymitetsskäl på följande sätt: 

Intervjuperson A - Försäkringsutredare 

Intervjuperson B - Försäkringsutredare och före detta polis 

Intervjuperson C - Åklagare 

Intervjuperson D - Larmtjänst 

Intervjuperson E - Teknisk utredare 

Intervjuperson F - Polis 

Intervjuperson G - Mailintervju med åklagare i ärendet vi följt 

Intervjuperson H - Mailintervju med bedrägeriutredare på Polisen 

7.1 Resultat av intervjuer och dokument 

Intervjuperson F berättar att det de senaste tio åren brunnit över 3000 bilar i Malmö. Det 

motsvarar ett genomsnitt av sex bilar i veckan. På grund av omfattningen av skador eller 

försäkringsärenden som anmäls till försäkringsbolagen menar intervjuperson A att de omöjligt 

kan eller hinner utreda alla ärenden som kommer in. Enligt intervjuperson D från Larmtjänst 

anmäls dessutom väldigt få av de personer som misstänks för försäkringsbedrägerier till 

Polisen. Hen menar på att vissa försäkringsbolag är mer benägna att anmäla ett misstänkt brott 

än andra bolag. Benägenheten att anmäla kan även skilja mellan enskilda utredare. Skälen 

som uppges för att inte anmäla ett misstänkt bedrägeri är ofta att det inte är någon idé 

eftersom så få av anmälningarna ändå leder till åtal. Intervjuperson D menar på att det då 

saknas motivation att lägga ner det merarbete som det innebär att sammanställa en anmälan 

och att försäkringsbolagen därför väljer att agera civilrättsligt istället. Det uppstår en form av 

cirkelresonemang där Polisen avfärdar behovet av att utreda försäkringsbedrägerier med 

motivationen att det rör sig om få fall. I den rapport som publicerats av Svensk Försäkring och 

Larmtjänst (2017 s. 14) konstateras att det även förekommer geografiska skillnader i antalet 

åtal som väcks. I Skåne leder 30 procent av polisanmälda försäkringsbedrägerier till åtal. I 

Stockholm, som också tar emot flest polisanmälningar, leder endast tre procent av alla 

anmälningar till åtal. 

I ljuset av regeringens uttalande på 90-talet, att det ligger på försäkringsbolagens eget ansvar 

att bekämpa försäkringsbedrägerier, har utredningsverksamheten enligt Intervjuperson D 
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fullkomligt exploderat med utredare. Hen berättar att många före detta poliser arbetar inom 

försäkringsbranschen; bland de runt 140 utredare som finns inom försäkringsbranschen är runt 

90 procent före detta poliser. Intervjuperson D förklarar vidare att det föll sig naturligt för 

försäkringsbranschen att, under 90-talets expansion av utredningsverksamheten, anställa före 

detta poliser, då de har vana att hantera en viss typ av människor. De har även erfarenhet av 

utredningar samt en inblick i Polisens verksamhet, så de vet precis vad som ska levereras till 

Polisen i en polisanmälan. Intervjuperson D menar vidare att de kanske också har kvar några 

kontakter hos Polisen som de kan diskutera och byta information med. Intervjuperson A 

bekräftar att hen haft informationsutbyte med kontakter hos Polisen. Intervjuperson C talar 

också om att många av de utredare som arbetar på försäkringsbolagen tidigare arbetet som 

utredare hos Polisen. Hen påpekar att det var de bästa utredarna som gick från Polisen till 

försäkringsbranschen, delvis eftersom de där fick mer betalt. 

Inom försäkringsbolagen finns en konflikt mellan olika intressen. Skadereglerare strävar efter 

kundservice och snabb handläggning trots att det kan medföra slarv och öka risken för 

fullbordade bedrägerier. Utredarna efterlyser istället mer vaksamhet inför misstänkta faktorer 

bland försäkringsfallen. Bolagen som helhet är ambivalenta - å ena sidan finns en strävan efter 

kundservice som gör att bolagen vill hålla utredningsverksamheten dold i syfte att inte ge 

intryck av att de misstänkliggör sina kunder, å andra sidan har bolagen ett intresse av att inte 

betala ut felaktiga ersättningar och att tillvarata försäkringskollektivets intressen, vilket i 

förlängningen också knyter an till en aspekt av kundservice (Intervjuperson A och B). 

Flera av de personer vi intervjuat har liknande tankar om polisens arbete med 

försäkringsbedrägerier. Intervjuperson A menar på att gärningspersonen blir serverad på 

silverfat till polisen eftersom arbetet redan är gjort. Hen påpekar också att polisen aldrig 

skapat sig en rutin för att hantera försäkringsbedrägerier samt att polisen menar på att det är 

försäkringsbolagets ensak.  

“Det hör man ju ofta polismän säga, ‘ja men vi ska väl inte utreda för att ni ska slippa 

betala’” (Intervjuperson A). 

Intervjuperson H berättar att Polisens så kallade balans av ouppklarade bedrägeriärenden 

uppgår till cirka 5700 ärenden bara i region syd. Intervjuperson D menar på att det finns ett 

egenvärde i att anmäla försäkringsbedrägerier så att statistiken på ett rättvisande sätt speglar 

problematiken. Ett exempel på hur de enskilda utredarnas agerande kan spela roll syns tydligt 

i intervjuperson B:s berättelse. Hens strävan efter att anmäla misstänkta 
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försäkringsbedrägerier är stor och hen beskriver det som en skyldighet att anmäla. 

Intervjuperson B följer även rutinmässigt upp de ärenden som anmälts till Polis och granskar 

eventuella nedläggningsbeslut. I de fall där hen anser att ett nedläggningsbeslut fattats på 

sakligt felaktiga grunder begärs omprövning av beslutet. I kontrast till detta berättar 

intervjuperson A att de i princip inte anmäler någonting till polisen eftersom det ändå aldrig 

leder till något. 

“Men detta anmälde jag inte heller för att jag, nä, de skulle aldrig gjort något, påstår jag” 

(Intervjuperson A). 

Enligt intervjuperson B tjänar försäkringsbolagens utredningar flera syften. Det primära är att 

hindra felaktiga utbetalningar i oklara försäkringsfall. Biprodukten av det primära syftet är att 

misstänkta bedrägerier anmäls till polisen. Intervjuperson B menar att om de misstänker brott 

stannar de upp i sin utredning, paketerar det material de fått fram och bifogar det i en anmälan 

till Polisen. 

Intervjuperson D menar dock att det alltid finns de som försöker hitta sidovägar för att slippa 

undan de riktlinjer som Larmtjänst och Svensk Försäkring tagit fram för den utredande 

verksamheten inom försäkringsbranschen. Eftersom riktlinjerna endast är rekommendationer 

förutom de delar som är tvingande i lag, kan försäkringsbranschen inte styra hur de olika 

försäkringsbolagen utför sina utredningar. Intervjuperson D menar att vissa försäkringsbolag 

inskränker riktlinjerna mer i sitt arbete och kanske även skriver om vissa riktlinjer för att 

passa dem bättre. 

När en misstänkt person väl anmäls bifogar försäkringsutredare regelmässigt hela eller stora 

delar av sin försäkringsutredning i den anmälan som görs till Polisen. Det beskrivs som i stort 

sett färdiga utredningar som kräver minimalt arbete från polisen att slutföra (Intervjuperson A 

och B). Intervjuperson B, som tidigare arbetat som polis, menar att grunden för polisiär 

utredning och försäkringsbolagens utredning är precis likadan.  

Det råder delade meningar om hur försäkringsbolagens utredningar används i polisens arbete. 

En källa menar att Polisen numera i högre utsträckning accepterar försäkringsutredningar rakt 

av än de gjort tidigare (intervjuperson B), medan en annan menar att Polisen istället blivit 

noggrannare med att verifiera det som står i anmälan (intervjuperson D). Oavsett om Polisen 

accepterar försäkringsbolagens utredningar rakt av eller verifierar det som står, kan de inte 

verifiera all information i utredningen. Eftersom Polisen inte genomför egna tekniska 
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utredningar på brunna fordon förutom under särskilda omständigheter, måste de förlita sig 

helt på försäkringsbolagets tekniska utredning. Oftast är bilen sedan länge skrotad vilket 

omöjliggör en teknisk utredning i efterhand (Intervjuperson D och F). Enligt intervjuperson D 

tar det lång tid att göra en polisanmälan. Hen menar att Polisen måste göra om allting från 

försäkringsbolagets utredning, fråga vittnen, intervjua tekniker, titta på den tekniska 

bevisningen och så vidare. 

Intervjuperson H berättar att anmälda bedrägerier fördelas inom Polisen utifrån flera faktorer, 

varav en är en prognos för hur lång tid det kommer ta att utreda brottet. Det finns ingen tydlig 

specialisering som skiljer Poliser, även om olika utredare är bra på specifika brottstyper. I de 

ärenden som Polisen utreder menar intervjuperson G och H att Polisen är mycket beroende av 

försäkringsbolagets utredning. Både intervjuperson B och H beskriver att polisen oftast redan 

har tillgång till det material de behöver i samband med försäkringsbolagets polisanmälan och 

att det enda som återstår att göra i ärendet är ett förhör med den misstänkte och eventuellt ett 

förhör med försäkringsbolagets utredare för att verifiera informationen. 

Det finns höga krav på försäkringsbolagens utredare att svara på följdfrågor från Polisen. 

Intervjuperson E som arbetar som teknisk utredare på ett försäkringsbolag berättar om ett 

ärende hen undersökte hösten 2015. Försäkringstagaren blev misstänkt och anmäld för 

bedrägeri och den tekniska utredaren blev kontaktad av Polisen eftersom de drev fallet vidare. 

Över två år senare blev det rättegång och intervjuperson E lyfter fram att det är tur att de 

skriver så utförliga protokoll eftersom det annars skulle vara omöjligt att komma ihåg ett 

ärende efter så lång tid, särskilt när de arbetat med så många ärenden emellan. 

I de fall där förundersökningen bedrivs med polisiär förundersökningsledare ser åklagaren 

utredningen först när Polisen anser att den är klar och redo för åtal. Åklagaren har därmed 

inget inflytande över hur förundersökningen genomförs. Det ställer höga krav på den polisiära 

förundersökningsledaren och leder enligt intervjuperson C till varierande kvalitet i 

utredningarna. 

Enligt intervjuperson F genomför Polisen i regel aldrig tekniska undersökningar på 

bilbränder. De få undantag då de genomför en teknisk undersökning är om branden klassas 

som mordbrand eller rör sig om en extremt dyr bil. Den brandtekniska undersökningen görs 

oftast av brandingenjörer eller brandutredare från något försäkringsbolag istället. 

Intervjuperson F menar på att det inte är möjligt för Polisen att undersöka alla bilbränder då 
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de inte har råd att prioritera det. Hen undrar dock om Polisen verkligen har råd att inte 

prioritera problemet och menar på att alla målsägande bör kunna behandlas likadant. 

“Men i de bästa världar så skulle alla målsägande behandlas likadant” (Intervjuperson F). 

Samtidigt har Polisen en enorm press på sig då antalet bedrägerier fullkomligt exploderat. Det 

finns flera tusen ärenden i Polisens balans som de aldrig kommer att hinna utreda ikapp. 

Dessutom ligger dessa ärenden av försäkringsbedrägeri i en hög med 5000 andra 

bedrägeriärende vilket innebär att de i praktiken aldrig kommer att utredas. (Intervjuperson B, 

C och H) 

Enligt intervjuperson D hamnar bedrägeri i många fall i en lägre del av straffskalan då 

villkorlig dom är den vanligaste påföljden. Det händer även att det läggs ned på grund av 

brottskonsumption där den misstänkte samtidigt åtalas för relaterade, grövre brott, och 

bedrägeribrottet därför inte bedöms kunna påverka påföljden vid en eventuell dom. Trots att 

försäkringsbolaget är ett brottsoffer för inte åklagaren talan i de fallen på grund av att det är 

nedlagt, utan försäkringsbolaget måste föra sin egen talan som målsägande. 

Trots att Polisen inte genomför tekniska utredningar på bilbränder har försäkringsbolaget rätt 

att använda sin egen tekniska utredning som bevismaterial på grund av att det råder fri 

bevisning. Intervjuperson D menar dock att sådan bevisföring alltid kommer att ifrågasättas 

av försvarsadvokaten. Faktumet att Polisen ofta använder sig av försäkringsbolagets tekniska 

utredning, trots att de egentligen ska genomföra en egen, tyder enligt intervjuperson B på att 

de litar på försäkringsutredarnas objektivitet. Hen pekar också på fördelarna med att ha en 

teknisk utredare som upprätthåller en rutin med den typen av undersökningar och menar att 

den tekniska utredaren då utvecklar en högre kompetens som bidrar till rättssäkerheten. 

Polisen inleder förundersökningar i få fall och lägger ofta ner de som inletts. Motiveringen till 

detta kan ibland vara anmärkningsvärd. Intervjuperson B berättar om ett nedläggningsbeslut 

där motiveringen var att det rörde sig om ett otjänligt bedrägeriförsök. Polisen ansåg att 

försöket var otjänligt eftersom misstankar hade plockats upp av försäkringsbolagets 

kontrollapparat och utbetalning därmed kunde stoppas. Det riskerade därför aldrig att 

realiseras. 

Intervjuperson B berättar också att det inte är ovanligt att ärende hos Polisen skrivs av för att 

det har gått för lång tid. Enligt hen värderar Polisen inte den typ av skador och brott som 

intresserar försäkringsbranschen. Hen berättar om att hen kan få känslan av att polisen endast 
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är ute efter att bli av med balansen av ärende de har på sina bord. Hen har ibland fått frågan 

från polisutredare om det finns skadeståndsanspråk i ärendet. Utredaren från 

försäkringsbolaget förstår direkt att polisen är ute efter att lägga ner ärendet på grund av brist 

på skadeståndskrav.  

7.2 Resultat av den kvantitativa analysen av domar 

Det som presenteras i detta kapitel grundar sig i den kvantitativa analys vi gjort av 

tingsrättsdomar. Datan finns även sammanställd i ett kalkylark (se bilaga 2). 

I de flesta av de 23 domarna vi granskat förekommer det endast en gärningsperson i åtalet. I 

tre av domarna förekommer mer än en åtalad gärningsperson vilket gör summan av åtalade 

personer i samtliga domar till 29 stycken. Av dessa 29 personer är 22 stycken åtalade för 

försök till bedrägeri varav två är av grov karaktär. De brottsformer som inte förekommer lika 

frekvent är medhjälp till bedrägeri, fullbordat bedrägeri och medhjälp till försök till bedrägeri. 

I 16 av domarna avser åtalet endast bedrägeri och i sju av domarna har gärningspersonerna 

åtalats för andra brott i samband med bedrägeribrottet, till exempel skadegörelse, vårdslöshet i 

trafik, misshandel och narkotikabrott. 

Bedrägeribrotten ser lite olika ut och åtalen är på olika grunder. Inom ramarna för våra 

inkluderingskriterier återfinns fyra typer av bedrägerier.  I tio av fallen yrkar åklagaren på att 

gärningspersonen gjort sig skyldig till bedrägeri genom att falskeligen anmäla att fordonet 

utsatts för skadegörelse genom brand. I fyra av fallen åtalas gärningspersonen för att 

falskeligen ha hävdat att deras fordon börjat brinna under färd eller till följd av en 

trafikolycka. I fem av fallen hävdar gärningspersonen att deras bil stulits för att sedan 

påträffas brunnen och i fyra av fallen utgörs bedrägeribrottet av att gärningspersonen tecknat 

en försäkring eller ändrat försäkringens omfattning efter tillfället då den försäkrade bilen 

brunnit. 

För att styrka det som yrkats har åklagaren åberopat olika typer av bevisning i ärendena. Det 

förekommer ofta vittnesutsagor från olika sakkunniga representanter för försäkringsbolaget. I 

15 av fallen kallas försäkringsbolagets utredare som vittne. I 14 av fallen kallas en tekniker 

för att vittna om sin fordonsundersökning. Samtliga av de tekniker som kallats som vittne har 

kopplingar till försäkringsbolagen. Tre av dem var anställda av bolaget och elva av dem var 

externa tekniker som anlitats av försäkringsbolaget för att utföra en teknisk utredning. 
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Ett vanligt förekommande av bevismaterial är också dokumentation från försäkringsbolagen i 

form av avtal och skadeanmälan gällande försäkringen. Det förekommer i minst 17 av 

domarna. I nio fall åberopas material av det slag som generellt sett inhämtas av 

försäkringsbolagen under sin utredning, till exempel foton, kvitton eller annonser. 

Det förekommer också i några fall att åklagaren hänvisar till utsagor som lämnats under 

försäkringsutredningen.  I fem fall åberopas den åtalades utsaga och i två fall åberopas tredje 

parts utsaga. 

Två av frågorna i vår analys av domarna är av mer kvalitativ karaktär, där vi vill fånga olika 

aspekter av rättens argumentation. Av de 29 åtalade personerna frikänns tio stycken med 

varierande motivering från rätten. Motivering relaterad till bristande bevisning förekommer i 

sex fall. I fyra fall menar rätten att det finns alternativa förklaringar eller hypoteser till 

händelsen som inte vederlagts av åklagaren. I tre fall anser rätten att omständigheterna i fallet 

är oklara och att vissa undersökningar inte gjorts, till exempel att Polisen inte gjort någon 

egen teknisk undersökning av fordonet. Dessutom anser rätten i två fall att uppsåtet inte 

kunnat styrkas. 

Avseende rättens resonemang kring trovärdighet och tillförlitlighet hos det bevismaterial som 

härrör från försäkringsbolagen kan följande utläsas. I sex av domarna nämner rätten explicit 

att någon uppgift från försäkringsbolaget anses trovärdig eller att det inte finns någon 

anledning att ifrågasätta de uppgifter som lämnats. I åtta fall hänvisar rätten till att en 

omständighet kan anses bevisad genom försäkringsbolagets uppgifter. Det har även i tre fall 

förekommit hänvisning till försäkringsbolagens expertis, erfarenhet och kompetens i rättens 

motivering.  

“Det har inte framkommit skäl att ifrågasätta tillförlitligheten av skadeanmälan, 

utredningsprotokoll och fordonsundersökningsprotokoll med fotografier. Inte heller har det 

framkommit skäl att ifrågasätta tillförlitligheten och trovärdigheten av de uppgifter som 

[försäkringsbolagets utredare] och [teknikern] har lämnat inför rätten” 

Det är endast i en dom som försäkringsbolagets uppgifter explicit ifrågasätts. I det fallet tar 

rätten upp att försäkringsbolagets utredare och den av försäkringsbolaget anlitade teknikerns 

uppgifter inte kan betraktas som objektiva utan härrör direkt från målsäganden och bör 

betraktas som en partsinlaga: 
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“Enligt tingsrätten ska de uppgifter som [försäkringsbolagets utredare] lämnat bedömas med 

försiktighet då han är skadeinspektör hos målsäganden [försäkringsbolaget] och därmed får 

antas se till bolagets intressen. Detsamma gäller för utredaren [teknikern], vars företag 

anlitats av [försäkringsbolaget].“ och “Därtill är värdet av den “tekniska” utredningen 

svårbedömd av skäl som anförts ovan.” 

Värt att notera i sammanhanget är att samma tekniker återkommer som vittnen i flera av 

målen. Den tekniker som anlitats i det ovanstående fallet har även vittnat i fyra andra mål och 

där har dennes vittnesmål och tekniska undersökning bedömts ha ett högre bevisvärde. Ett 

exempel från en annan dom: 

“[Teknikerns] undersökning och vittnesmål måste härvid tillmätas stor betydelse mot 

bakgrund av den kunskap och erfarenhet han besitter.” 

Ett annat exempel på hur tingsrätten värderar ett försäkringsbolags tekniska undersökning 

kommer från ett fall där brandskadan uppkommit utomlands. I det fallet hänvisar den 

misstänkte till en teknisk undersökning som genomförts av en utländsk polismyndighet i 

anslutning till skadans uppkomst. I det intyg som utfärdats efter undersökningen står att: 

“[...] branden uppstått i fordonets inre del, i kontrollpanelen, och att den spridits vidare och 

omfattat fordonets inre och en del av fordonets främre säten. Efter utredning hittades inga 

brottselement, det vill säga att branden inte uppstått på grund av att annan person anlagt 

den.” 

Försäkringsbolaget har efter branden fraktat tillbaka bilen till Sverige för att låta en inhyrd 

tekniker genomföra en separat teknisk undersökning. Vid denna undersökning kommer 

teknikern fram till slutsatsen att branden uppkommit inne i kupén genom att man hällt 

brännbar vätska i höger framsäte och därefter i nära anslutning tänt eld på sittdynan. I 

tingsrättens dom förs ett resonemang om bevisvärdet hos de båda tekniska undersökningarna 

så som de presenterats för rätten, varpå man konstaterar att: 

“Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta [teknikerns] slutsats, att branden uppkommit 

genom att någon anlagt brand i höger säte” 

Ett intressant fynd som gjordes vid genomgången av domarna, men som inte direkt omfattas 

av någon av frågeställningarna i vår kvantitativa analys är ett fall där tingsrätten tar upp och 

diskuterar försäkringsbolagets utredning. Tingsrätten skriver att: 
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“I en skrivelse som inkom till polisen den [datum] anmälde [försäkringsbolaget] misstanke om 

bedrägeriförsök. Försäkringsbolaget presenterade då hela den utredning som åklagaren 

åberopat i målet. /.../ Brottsutredningen var redan färdigställd då [försäkringsbolaget] 

anmälde brottet. Därefter förflöt tre år innan någon åtgärd vidtogs i ärendet.” 

Sammantaget visar vår genomgång av domarna att material från försäkringsutredningar ofta 

används i den straffrättsliga processen och att det generellt sett tillskrivs ett högt bevisvärde. 

7.3 Resultat av ärendet som vi följt 

Vid en jämförelse mellan försäkringsbolagets försäkringsutredning och den brottsutredning 

som Polisen genomfört framkommer det att de är väldigt lika. Det som skiljer sig och 

tillkommit i Polisens utredning är ytterligare förhör med den misstänkte, den förra ägaren av 

bilen, den misstänktes partner och pappa. Polisen har även genomfört ett förhör med 

sakkunnig tekniker från försäkringsbolaget som anmält brottet. I övrigt består Polisens 

förundersökning av försäkringsbolagets utredning som innehåller annonser, importbevis, 

kvitton, samtal med familjemedlemmar och den tidigare ägaren. I förundersökningen finns 

också försäkringsbolagets tekniska utredning av bilen som brunnit. Polisen har alltså inte 

genomfört någon egen teknisk utredning utan verifierat försäkringsbolagets utredning med 

hjälp av förhör. Detta bekräftas av åklagaren i målet som konstaterar att: 

“Försäkringsbolagens utredningar är helt avgörande för oss. Vi har ingen särskild kunskap i 

de här ärendena utan måste förlita oss i stort sett helt på de utredningar som 

försäkringsbolagen gör” (Intervjuperson G). 

Som åklagaren nämner i vår mailintervju är försäkringsbolagens utredning väldigt viktig i den 

efterföljande straffprocessen. Hen nämner att ju tydligare försäkringsbolagen är med sin 

redovisning och tolkning av bevis desto bättre grund blir det för åklagaren att stå på. 

Åklagaren använder undersökningen för att bedöma om det är ett bedrägeri och om åtal ska 

väckas. Om åklagaren bedömer att det gäller ett brott väcker hen åtal och går vid 

huvudförhandlingen igenom den tekniska undersökningen från försäkringsbolaget och 

argumenterar för att rätten ska döma den misstänkte utifrån de slutsatser som 

försäkringsbolaget dragit. Åklagaren påpekar att det är viktigt att försäkringsbolagets 

utredning är tydlig och lättförståelig, samt att åklagarna ofta kompletterar med ett förhör av 

den tekniker som gjort undersökningen (Intervjuperson G). 



 

 

38 

 

 

I polisförhör och under huvudförhandlingen påtalar den åtalade en del faktorer som hen 

uppfattar som brister i den tekniska undersökningen. Försvararen ställer inga frågor om de här 

omständigheterna under teknikerns vittnesförhör. Däremot ställer åklagaren en fråga om 

förhållandet, och teknikern har inget direkt svar på invändningen. Av tingsrättens dom 

framgår att det inte fästs någon vikt vid den invändning som den åtalade framfört. 

En stor del av målet så som det presenterats av åklagaren härrör som vi sett från 

försäkringsutredningen. Vår observation visar att trots att försäkringsbolaget är målsägande i 

ärendet ifrågasätts inte objektiviteten i bevisningen varken från försvaret eller rätten. 

8 Analys och slutsatser 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som vi anser kan dras av vår studie, och den analys 

som gjorts med utgångspunkt i dessa. Det är viktigt att ha i åtanke att det rör sig om en 

fallstudie och ett relativt begränsat material och att det nedanstående inte ska misstas för 

några allmängiltiga slutsatser. Inledningsvis kommer vi att redogöra för de primära slutsatser 

vi drar av vårt material för att sedan redovisa hur dessa slutsatser relaterar till teoretiska 

ramverk och modeller. 

8.1 Primära slutsatser 

Utredarna i vår studie talar om att det arbete de gör har paralleller till Polisens arbete och att 

mycket av det arbete de utför är eller borde vara av värde för polisen. Bedrägeriutredare på 

Polisen menar att försäkringsbolagen gör ett gediget arbete och att de ofta bifogar det material 

som behövs redan i samband med anmälan. Detta reflekteras i tingsrättens påpekande om att 

utredningen i ett mål var klar redan vid polisanmälan. Bilden kompletteras även av uttalanden 

från polis och åklagare som menar att Polisen inte utför några tekniska undersökningar vid 

bilbränder och att åklagarna i stor utsträckning är beroende av den utredning som utförs av 

försäkringsbolagen. Detta talar samstämmigt för att försäkringsbolagen i praktiken ägnar sig 

åt en form av brottsutredande arbete. 

I tingsrättsdomarna ser vi att material från försäkringsutredningarna ofta tas upp och tillmäts 

betydelse i brottmålsprocessen. Att det material som inhämtas av försäkringsbolagen 

regelmässigt blir processmaterial i en efterföljande rättegång innebär att 

försäkringsutredningen i praktiken kan förstås som ett led i rättskedjan. 
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Parallellt med detta finns det en återkommande uppfattning om att Polisen utreder för få 

bedrägeribrott. Såväl utredare som åklagare påtalar att mycket av det som anmäls inte utreds 

och bedrägeriutredare bekräftar att det finns ett stort antal outredda ärenden. Företrädare för 

larmtjänst påtalar att en anledning till att försäkringsbolagen inte lägger ner det extraarbete 

som en polisanmälan innebär är att de upplever att det inte leder till några insatser från 

Polisens sida. Att en så liten andel av bedrägerifall utreds och prövas innebär att den enda 

sanktion som i praktiken är aktuell i de flesta fall är den som försäkringsbolaget själva 

kontrollerar - nedsatt eller utebliven ersättning. 

Av rättsutredningen framgår att försäkringsbolagens utredningsarbete inte omfattas av lika 

omfattande regelverk som de som reglerar den offentliga polisens arbete. Från den enskildes 

perspektiv finns det uppenbara skillnader mellan att bli föremål för en försäkringsutredning 

och en polisiär förundersökning. Inte minst syns det i relationen till den utredande entiteten - 

försäkringsrelationen präglas av ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, som en skyldighet 

att bistå försäkringsbolagets utredning och lämna de uppgifter som begärs, medan den som är 

föremål för en polisutredning istället omfattas av en rad regler och principer som syftar till att 

ta tillvara dennes intressen, till exempel rätten att inte belasta sig själv. Det finns förvisso idag 

vissa särdrag i lagstiftning och tillämpning på försäkringsområdet som syftar till att adressera 

det asymmetriska styrkeförhållande som råder mellan försäkringsbolag och försäkringstagare. 

Till exempel att beviskraven anpassas efter deras respektive resurser och 

kontraheringspliktens garant för den enskilde att erhålla ett försäkringsskydd oberoende av 

försäkringsbolagets riskbedömning. Dessa motsvaras dock av de skyldigheter som 

försäkringstagaren har gentemot försäkraren, och är inte anpassade till att reglera de polisiära 

aspekterna av försäkringsbolagens arbete. Prejudikat från Högsta domstolen och 

Europadomstolen visar att det är svårt för en enskild försäkringstagare att få rätt mot ett 

försäkringsbolag utifrån straffrättsliga regleringar om till exempel ofredande i de fall där hen 

anser att försäkringsutredningen använt sig av integritetskränkande metoder. 

8.2 Analys utifrån den rättssociologiska 

rättssäkerhetsmodellen 

Med utgångspunkt i den definition av rättssäkerhet som vi etablerade i kapitel 4 kommer vi 

här att analysera resultatet från vår studie med utgångspunkt i hur väl kraven på rättssäkerhet 

tillgodoses. 
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8.2.1 Formell riktighet 

Utifrån försäkringsbolagens perspektiv utgörs ramarna för deras utredningsverksamhet av 

försäkringsavtalslagen i kombination med straffrättsliga begränsningar. 

Försäkringsavtalslagen anger att skadereglering ska bedrivas skyndsamt och med beaktande 

av försäkringstagarens intressen, något som även torde omfatta utredningsverksamheten. 

Dessa formuleringar är dock vaga och inte i första hand utformade för att reglera en 

brottsutredande verksamhet. Relationen till försäkringstagaren kännetecknas av ömsesidiga 

rättigheter och skyldigheter. I relation till rättssystemet är försäkringsbolaget i 

bedrägeriärenden målsägande och har de rättigheter som tillkommer denne. På den 

civilrättsliga sidan ger praxis försäkringsbolagen långtgående ansvar för att utreda 

omständigheterna i den mån de är relevanta för en civilrättslig process. Som rättsutredningen 

visar motsvarar de faktorer som är relevanta för en civilrättslig process i stora drag de som är 

nödvändiga för att avgöra skuldfrågan i ett brottmål. Sammantaget kan konstateras att de 

rättsliga ramarna är otydliga när det gäller försäkringsutredningar vilket lämnar ett stort 

utrymme för försäkringsbolagen att göra egna bedömningar i arbetet. 

Från försäkringstagarens perspektiv är en stor del av problematiken i det här avseendet 

relaterad till att det saknas lagstiftning som på ett adekvat sätt täcker in 

försäkringsutredningar. Som vår rättsutredning visar är det svårt för den enskilde att få rätt 

mot ett försäkringsbolag med hänvisning till straffrättslig lagstiftning om till exempel 

ofredande, då denna lagstiftning inte är utformad för den typen av ärenden. Högsta domstolen 

har också slagit fast att Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv inte kan 

tillämpas på enskilda rättssubjekt, vilket också bidrar till att ge den enskilde ett sämre skydd i 

relationen till ett försäkringsbolag jämfört med det offentliga. 

8.2.2 Likvärdig behandling 

Från försäkringsbolagens perspektiv är de geografiska skillnaderna av vikt. Att andelen 

ärenden som prövas rättsligt varierar kraftigt mellan regioner innebär att kravet på 

likvärdighet inte tillgodoses. Vår empiri visar att även den enskilde utredarens individuella 

relation till polisen kan spela roll för hur väl en anmälan mottas, och att detta är en faktor som 

lyfts fram som en av fördelarna med att försäkringsbolagen anställer före detta poliser som 

utredare. 
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Utifrån försäkringstagarens perspektiv visar vår empiri att det finns en stor variation i hur 

bilbrandsärenden behandlas med avseende på till exempel benägenheten att utreda, vilket 

varierar stort mellan bolag, och benägenheten att anmäla, vilket varierar såväl mellan bolag 

som mellan individuella utredare. I egenskap av enskilda rättssubjekt har försäkringsbolag 

ingen skyldighet att anmäla brott som de utsatts för, och man kan argumentera för att det 

troligtvis finns ett mörkertal även när de gäller bedrägerier som riktar sig mot privatpersoner. 

Här blir dubbelheten i försäkringsbolagens roll som både privat företag och en del av det 

sociala skyddsnätet synlig. Utifrån försäkringsbolagens roll som en del av en social kontext 

skulle det eventuellt kunna finnas fog för att argumentera för att principiella frågor om 

likabehandling, liksom en skyldighet gentemot försäkringskollektivet att hålla kostnader nere, 

bör ges prioritering. Frågan är dock snårig och vi nöjer oss med att konstatera att det idag 

finns stora variationer i hur ärenden hanteras. 

Ett annat exempel på en tillgänglighetsaspekt som kan behöva tas i beaktande är rätten till tolk 

under försäkringsutredningen i de fall det behövs, något som kan vara en viktig faktor för att 

säkerställa likvärdighet.   

8.2.3 Godtagbar process 

Från försäkringsbolagens perspektiv så handlar det om rätten till insyn i rättsprocessen, med 

andra ord deras rätt som målsägande att bli informerade om ärendet och att till exempel 

nedläggningsbeslut fattas på godtagbara grunder. Även sannolikheten för att Polisen tar upp 

och utreder ett ärende måste baseras på godtagbara kriterier och inte på till exempel den 

enskilde utredarens relation till den utredande polisen. 

Från försäkringstagarens perspektiv är ett centralt problem bristen på insyn i 

försäkringsbolagens utredningsverksamhet, något som blir tydligt vid en jämförelse med det 

regelverk som gäller för myndighetsutövning avseende till exempel begriplighet, 

kommunikation, beslutsmotivering, underrättelse om beslut och dokumentation av ärendet. 

Frågetecken kring den här aspekten av rättssäkerhet ställs på sin spets i de fall där material 

som inhämtats under försäkringsutredningen blir processmaterial. I praktiken tillgodoses den 

enskilda försäkringstagarens intressen då enbart genom åklagarens och rättens 

objektivitetsplikt. Vår empiri tyder på att det material som inhämtas av försäkringsbolagen 

generellt sett tillskrivs ett högt bevisvärde och vi menar att åklagarens och rätten skyldighet 

att förhålla sig objektiva svårligen kan anses som en tillräcklig garant för den enskildes 

intressen. 
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8.2.4  Rättslig tillgänglighet/access to justice 

Från försäkringsbolagens perspektiv handlar denna aspekt om deras rätt att få det mål där de 

lidit och/eller riskerat att lida ekonomisk skada utredda och prövade i domstol. Vårt empiriska 

material talar för att detta i praktiken är det område där det idag finns störst brister. 

Rättegångsbalken slår fast att polis skyndsamt ska inleda förundersökning vid misstanke om 

brott, men situationen är i praktiken sådan att få ärenden som anmäls av försäkringsbolagen 

blir föremål för en polisiär förundersökning. Stora mängder ärenden som ligger i balans, långa 

handläggningstider och en upplevd motivation från polisens sida att lägga ner ärenden 

resulterar i frustration och en känsla av rättslöshet från försäkringsbolagens sida. Våra 

intervjupersoner menar att mängden ärenden är sådan att Polisen i praktiken saknar realistiska 

möjligheter att ”utreda sig ikapp” och trenden går mot att allt fler nya bedrägeriärenden 

anmäls årligen. Hur denna situation ska lösas är ett svårt problem som faller långt utanför 

ramarna för vårt arbete. Vi kan dock konstatera att det i det här avseendet finns betänkliga 

brister med implikationer för rättssäkerheten på området. 

En central poäng i vår analys är att försäkringsbolagens utredningsverksamhet utifrån den 

enskildes perspektiv närmast är att jämställa med en form av myndighetsutövning. Det är mot 

bakgrund av detta som svårigheterna för den enskilde att få de procedurella förfarandena 

under försäkringsutredningarna prövade måste förstås. I kombination med det vi konstaterat 

ovan om att det idag finns en lucka i lagstiftningen rörande försäkringsutredningar - något 

som givetvis har implikationer för den enskildes möjligheter att få sin sak rättsligt prövad - 

kan även framhållas bristen på adekvata tillsynsorgan som framgår av Anderssons studie (se 

kapitel 3). 

8.3 Teoretisk analys 

Av tradition betraktas det offentliga som en maktfaktor vars maktutövning och kontroll över 

enskilda rättssubjekt behöver begränsas och regleras för att undvika maktmissbruk, medan 

juridiska personer, såväl företag som enskilda privatpersoner, betraktas som fristående aktörer 

som ska garanteras skydd från alltför stora ingrepp från det offentliga och frihet att ingå civila 

avtal på de villkor de själva bestämmer. Detta kan ses i kontrast mot den bild av det moderna 

samhället som Teubner målar upp, där de gamla hierarkiska strukturerna alltmer ersätts av 

komplexa nätverk av maktutövning. Mot bakgrund av att försäkringsbolagens utredningar av 

bilbränder visat sig utgöra en de facto del i rättskedjan menar vi att den fullständiga åtskillnad 

som idag görs i lagstiftningen mellan privata företag och offentliga aktörer är utdaterad och 
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inte speglar situationen på försäkringsområdet. Att försäkringsbolagen genom politiska 

uttalanden och prejudikat (se kapitel 1 och 6) getts ett ansvar, och därigenom också ett 

underförstått mandat, att utreda förhållanden kring misstänkta försäkringsbedrägerier innebär 

att försäkringsbolagen i det här fallet inte enbart kan anses agera som enskilda rättssubjekt i 

förhållande till det offentliga, utan deras arbete måste förstås i ljuset av det ansvar som ålagts 

dem. Mot bakgrund av detta finns det grund för att argumentera för att försäkringsbranschens 

utredningsverksamhet i praktiken utgör en del av det som Teubner beskriver som ett 

hybridnätverk som har till syfte att beivra och bekämpa försäkringsbedrägerier. 

Situationen såsom den ser ut kring försäkringsutredningar idag illustrerar på ett tydligt sätt 

Teubners poänger om nätverk och diffusion av arbetsuppgifter i det moderna samhället. Som 

Teubner påpekar leder detta till ett ökat behov av flexibilitet från rätten. Krav ställs på att 

rätten på ett tydligare sätt fokuserar på att värna materiella värden och implementerar 

relevanta kunskaper, logiker och värden från de områden som berörs av domslut och 

regleringar. Som situationen ser ut idag utför försäkringsbolagen på ett mer eller mindre 

explicit politiskt och juridiskt mandat i praktiken ett arbete som från den enskildes perspektiv 

är svårt att skilja från myndighetsutövning, inte minst mot bakgrund av att produkten kan 

komma att användas av den offentliga åklagaren i en straffrättsprocess. I linje med det 

Teubner förespråkar om ökade möjligheter för rätten att ta relevanta externa aspekter i 

beaktande, menar vi att det går att argumentera för att det föreligger ett behov av en ökad 

juridisk flexibilitet för att kunna tillämpa regler liknande de som gäller för polis och andra 

offentliga myndigheter på försäkringsbolagens bilbrandsutredningar.  

8.4 Diskussion och avslutande reflektioner 

Som vi nämnde i kapitlets inledning ska de slutsatser vi kommit fram till inom ramen för den 

här studien inte misstas för allmängiltiga sanningar. Det finns vissa särdrag hos bedrägeri 

genom fordonsbrand som gör att situationen mycket väl kan se annorlunda ut i andra typer av 

fall. Inte minst tydligt är det i behovet av tekniska undersökningar. Eftersom bilen sällan finns 

kvar när Polisen inleder en förundersökning saknar de i praktiken ofta möjligheter att 

genomföra en egen teknisk undersökning. De är därför hänvisade till att förlita sig på den 

tekniska kompetens som finns hos försäkringsbolagen. 

Mellan raderna i vår empiri skymtar en annan aspekt som, i den mån den visar sig hålla för en 

empirisk granskning, har implikationer för rättssäkerheten. Vi har konstaterat att få fall utreds 

och prövas. Åklagare ger uttryck för att de är beroende av försäkringsbolagens utredning och 
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bedrägeriutredaren nämner att prognosen för hur lång tid en utredning beräknas ta är en faktor 

som vägs in i vilka anmälningar som tas upp till utredning. Mot bakgrund av detta är det inte 

otänkbart att situationen i praktiken är sådan att en färdig brottsutredning idag är en 

förutsättning för att ha en chans att få sitt fall prövat i domstol, något som givetvis är 

problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Bilden av två kontrasterande perspektiv på försäkringsbolagens roll i rättsprocessen växer 

fram. Å ena sidan betonas den kompetens och de resurser som försäkringsbolagen besitter, 

samt den unika position som de befinner sig i för att upptäcka och förstå 

försäkringsbedrägerier och den helhetskunskap som stammar från den förståelsen. Å andra 

sidan kan man utifrån ett kritiskt, normativt, perspektiv ifrågasätta försäkringsbolagens roll 

utifrån viktiga rättsliga principer om rättssäkerhet och rättens objektivitet. 

Det finns en konsensus om att försäkringsbolagen har en viktig roll att spela, inte bara när det 

gäller arbete mot försäkringsbedrägerier, där branschens centrala roll är given, utan även när 

det gäller arbetet mot bilbränder som samhällsfenomen. Exakt vilken roll de bör ha är dock 

mer oklart. Å ena sidan beskrivs försäkringsbolagen som en in-kanal till Polisen. Vikten av att 

de anmäler och lämnar över misstänkta fall betonas utifrån argument om medvetenhet och 

statistik om problemet, såväl som med argument om att alla försäkringstagare ska behandlas 

lika. Å andra sidan fångas det material som försäkringsutredarna lämnar över till Polisen 

sällan upp av rättsväsendet. 

Vi anser att det är angeläget att de rättsliga ramverken uppdateras för att bättre matcha de krav 

som uppstår till följd av den diffusion av polisiära uppgifter som vi ser exempel på i 

försäkringsbolagens utredningsverksamhet. Försäkringsbolagen har en roll att fylla, men av 

rättssäkerhetsskäl måste denna bli mer tydligt definierad och reglerad och kunna bli föremål 

för myndighetsgranskning. 

9 Vidare forskning 
Innan vi påbörjade denna studien kunde vi inte föreställa oss hur stort, spännande och 

outforskat försäkringsbranschen var utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. 

I vår (begränsade) empiri ser vi inga tecken på att det idag skulle förekomma några 

integritetsmässiga övertramp från försäkringsutredarnas sida. Faktum är att vikten av 

rättssäkerhet betonas av de intervjupersoner som tidigare varit poliser, men inte nämns av 
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övriga försäkringsanställda i vår studie. Detta skulle kunna tyda på att rättssäkerhet som ett 

centralt värde överförts från rättssystemet till försäkringsbolagens utredningsverksamhet 

genom att så många poliser anställts inom verksamheten. Detta anser vi utgör ett intressant 

fokus för vidare studier. 

Under vår studie uppmärksammade vi även en uppfattning från försäkringsbolagen att Polisen 

lägger ner förundersökningar på svaga grunder. Ett exempel är som beskrivits tidigare i 

studien är att Polisen ansåg att försöket var otjänligt eftersom misstankarna hade plockats upp 

av försäkringsbolagets kontrollapparat och utbetalning därmed kunde stoppas och därför 

aldrig riskerade att realiseras. Mot bakgrund av det ansvar som ålagts försäkringsbolagen för 

arbete med försäkringsbedrägerier ger detta intrycket av att rättssystemet abdikerat från sitt 

ansvar för försäkringsbedrägerier som brottsform. Det är angeläget att detta blir föremål för 

större akademiskt intresse. 

 

10 Avslutning 
Som vi visat i denna uppsats är den brinnande bilen i inledningen endast en liten del i en 

större, komplex helhet. Vissa försäkringsbolag hade endast hanterat branden civilrättsligt och 

antingen ersatt eller nekat försäkringstagaren ersättning. Andra försäkringsbolag hade 

genomfört en utredning och sedan anmält ärendet till Polisen med en bifogad färdig 

brottsutredning. Oavsett hur epilogen ser ut för ett enskilt utbrunnet bilvrak, så kvarstår det 

faktum att privat polisverksamhet är en realitet i det svenska samhället idag, och att rätten står 

inför den utmanande uppgiften att besvara frågor som uppstår till följd av detta. 
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12 Bilagor 
Bilaga 1 

Förkortningar: 

Försäkringsbolaget [FB] 

Frågeformuläret 

1. Hur många personer är åtalade i målet? 

2. Vilken/vilka brottsrubricering/-ar är aktuella? 

a. Försök till bedrägeri. 

b. Medhjälp till bedrägeri. 

c. Bedrägeri. 

d. Medhjälp till försök till bedrägeri. 

3. Avser åtalet fler åtalspunkter utöver bedrägeribrottet/en? 

• Om ja, ange vilket/vilka: 

4. Vari ligger “bedrägeriformen”? 

a. Den tilltalade har anmält en brandskada (skadegörelse) till FB. 

b. Den tilltalade hävdar brand under färd/till följd av trafikolycka. 

c. Stöld/brand. Bilen påträffas brinnande eller brunnen. Ska ha stulits innan. 

d. Försäkring tecknas eller ändras efter branden. 

5. Vad av följande åberopas av åklagaren? 

a. Vittnesutsaga från FBs utredare. 

b. Vittnesutsaga från FBs tekniker. 

c. Vittnesutsaga från tekniker som anlitats av FB. 

d. Resultat av teknisk undersökning utförd av FBs tekniker. 

e. Resultat av teknisk undersökning utförd av tekniker på uppdrag av FB. 

f. Dokumentation upprättad hos FB rörande försäkringen (avtal, skadeanmälan, etc.). 

g. Material som inhämtats av FB under utredningen (foton, kvitton, annonser, etc.). 

h. Den åtalades utsaga från försäkringsutredningen. 

i. Tredje parts utsaga från försäkringsutredningen. 

6. Vid ogillat åtal/frikännande, vad av följande förekommer i rättens motivering?  



 

 

53 

 

 

a. Otillräcklig bevisning. 

b. Alternativa förklaringar/hypoteser har inte vederlagts av åklagaren/kan inte uteslutas. 

c. Omständigheterna i fallet är ej klarlagda/oklara. Vissa undersökningar ej genomförda. 

d. Uppsåt kan inte styrkas. 

7. Vad av följande nämns i rättens resonemang? 

a. FBs uppgifter bedöms som trovärdiga/ingen anledning att ifrågasätta. 

b. FBs uppgifter ej trovärdiga/kan ifrågasättas. 

c. Genom [bevisning härrörande från FB] anser rätten det bevisat att... 

d. FBs uppgifter utgör en partsinlaga/kan inte betraktas som objektiva. 

e. Hänvisar till FBs expertis, erfarenhet eller kompetens. 

8. Är någon av rättens ledamöter skiljaktig? 

9. Har den åtalade dömts för någon av de aktuella åtalspunkterna? 

Kodningsmanualen 

1. Ange svar i siffror. 

2. Besvara frågan på ny rad för varje medåtalad och ange ett G efter siffran för vart och 

ett av brotten som bedöms som grovt, och ett R efter siffran för vart och ett av brotten 

som bedöms som ringa. De åtalspunkter som den åtalade frias från markeras i grönt. 

3. Fyll i Y eller N. Om ja (Y), ange i text vilken/vilka andra brottsrubriceringar som 

ingår i åtalet. 

4. Ange i siffror vid varje punkt hur många bevisposter som faller under respektive 

kategori. 

5. Kryssa i rutan vid varje punkt som åberopas av åklagaren. 

6. Ordalydelsen behöver inte stämma överens exakt, men ska ligga nära det som 

specificeras i punkterna. Ange kryss för varje aspekt nämns. 

7. Ordalydelsen behöver inte stämma överens exakt, men ska ligga nära det som 

specificeras i punkterna. Ange i siffror antal gånger varje aspekt nämns. 

8. Fyll i Y eller N. 

9. Fyll i Y eller N. 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Datum Mål nr a) b) c) d) Y N a) b) c) d) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Utredare 1 2009-01-28 B755 1 1 X 1 x x

2009-08-05 B390 3 1 X 1

1

1

Utredare 2 2010-06-08 B2804 1 1 X 1 x x x x

2010-06-11 B6290 1 1 X 1 x x

Utredare 3 2010-10-13 B2164 1 1 X 1 x x

Utredare 3 2010-12-16 B7386 1 1 X 1 x x

2011-12-09 B6731 1 1 X 1 x x x x

Utredare 4 2012-02-14 B3401 1 1 Grov X 1 x x x

2012-09-11 B1294 1 1 X 1 x x

Utredare 3 2014-04-25 B609 2 1 X 1 x x x x x

1

Utredare 2 2014-06-10 B1033 1 1 X 1 x x x

2015-05-29 B4858 1 1 X 1 x x x x x

Utredare 4 2015-12-09 B4371 1 1 X 1 x x x

2016-01-27 B14599 1 1 X 1 x x x

Utredare 3 2016-04-05 B1955 1 1 X 1 x x x x x

Utredare 4 2017-02-17 B5958 1 1 1 X 2 x x x x x

2017-03-13 B7682 2 1 X 1 x

1

Utredare 5 2017-05-02 B4375 1 1 X 1 x x x

Utredare 3 2017-05-12 B6654 1 1 Grov X 1 x x x x x x x

2017-06-16 B772 3 1 X 1 x x x x x

1

1

2017-08-22 B1041 1 1 X 1 x x x

Utredare 4 2017-11-01 B1597 1 1 X 1 x x x

Utredare 6 2018-05-07 B608 1 1 X 1 x x x x

Summa: 23 domar 29 2 Grova 3 4 2 7 16 10 5 5 4 15 3 11 3 11 17 9 5 2

20

2. 3. 4. 5.
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Datum Mål nr

Utredare 1 2009-01-28 B755 a) b) x d) a) b) c) d) e) Y N Y N

2009-08-05 B390 x X X

X X

X

Utredare 2 2010-06-08 B2804 X

2010-06-11 B6290 1 X X

Utredare 3 2010-10-13 B2164 X X

Utredare 3 2010-12-16 B7386 1 1 X X

2011-12-09 B6731 X X

Utredare 4 2012-02-14 B3401 x x x X X

2012-09-11 B1294 X X

Utredare 3 2014-04-25 B609 x x x X X

x x x X X

Utredare 2 2014-06-10 B1033 X

2015-05-29 B4858 X X

Utredare 4 2015-12-09 B4371 X X

2016-01-27 B14599 1 1 X X

Utredare 3 2016-04-05 B1955 X X

Utredare 4 2017-02-17 B5958 x x 1 1 2 X X

2017-03-13 B7682 1 X X

X X

Utredare 5 2017-05-02 B4375 x x X

Utredare 3 2017-05-12 B6654 2 X X

2017-06-16 B772 1 X X

2 X X

X

2017-08-22 B1041 X

Utredare 4 2017-11-01 B1597 X X

Utredare 6 2018-05-07 B608 3 1 X X

23 domar 1 X X

Summa: 6 4 3 2 6 1 8 2 3 1 22 19 10

6. 7. 8. 9.


