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Förord 
Två centrala begrepp i tiden är samverkan och bidragsfusk. Myndighe-
ter och andra aktörer har behov av att hitta smidiga samarbetsformer 
för att lösa sina uppgifter. Ett sådant samarbetsområde är bedrägerier 
mot Försäkringskassans olika bidrag och försäkringar, ett problem som 
fått allt större uppmärksamhet på senare år. Vi talar om brott mot väl-
färdssystemen och om hur Försäkringskassan, polis och åklagare effek-
tivt ska samarbeta. 
 I Västmanland tog åklagare, polis och Försäkringskassan initiativ till 
att regelbundet träffas för att på ett övergripande plan diskutera anmäl-
ningar och utredningar om bedrägerier mot Försäkringskassan. Anmäl-
ningsrutiner och andra metoder förbättrades. Försäkringskassan utsåg 
särskilda handläggare för att hantera dessa ärenden och Polisen och 
Åklagarmyndigheten utsåg på liknande sätt särskilda poliser och åkla-
gare. Dessa personer gick också en gemensam utbildning för att Försäk-
ringskassans handläggare skulle få en djupare insikt i polisens och åkla-
garens roller och för att polis och åklagare skulle lära sig om Försäk-
ringskassans uppgifter och om socialförsäkringssystemen. Denna form 
av samverkan fick namnet Västmanlandsmodellen och har sedan spridit 
sig över landet.  
 På uppdrag av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-
delegationen) har Brottsförebyggande rådet (Brå) utvärderat Västman-
landsmodellen och gjort nedslag i Västmanlands och Skåne län. Projek-
tet har även sneglat på en annan samverkansform, SAMEB, Samverkan 
mot Ekonomisk Brottslighet, för att undersöka likheter och skillnader 
med Västmanlandsmodellen. 
 Utvärderingen har genomförts på Brå:s Enhet för forskning om eko-
nomisk och organiserad brottslighet av utredarna Isabel Schoultz, Sand-
ra Åslund och Mattias Friström under ledning av jur. dr Lars Korsell 
som också bidragit med texter.  
 Utredarna vill tacka de personer som ställt upp på intervjuer och på 
annat sätt hjälpt till i arbetet. Stort tack riktas även till professor Antoi-
nette Hetzler och professor Göran Ahrne, Sociologiska institutionen vid 
Lunds respektive Stockholms universitet. De har vetenskapligt granskat 
rapporten. Värdefulla synpunkter har också lämnats av utredaren Anna 
Pauloff vid Statskontoret samt enhetsrådet Arletta Plunkett och utreda-
ren Johanna Skinnari vid Brå. Tack också till vice överåklagare Astrid 
Eklund och kammaråklagare Nicklas Lagrell från Åklagarmyndighetens 
Utvecklingscentrum i Stockholm, huvudsekreteraren Kristina Padrón, 
FUT-delegationen, sektionschef Stefan Eurenius och handläggare Chris-
tina Kiernan från Rikspolisstyrelsen, tjänstemännen Karin Everbrand 
och Kajsa Wikström från Försäkringskassans huvudkontor, utvecklings-
chef Göran Wictorin och tjänsteman Göran Rask från Försäkringskas-
san i Västmanlands län, kriminalinspektör Rune Engström, och kom-
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missarie Rolf Nilsson från Polismyndigheten i Västmanland, chefsåkla-
gare Anders Jakobsson från Åklagarkammaren i Västerås och kommis-
sarie Anders Nord från Polismyndigheten i Skåne för deras synpunkter. 
 
Stockholm i april 2008 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör 
 
  Lars Korsell 
  Enhetschef  
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Sammanfattning 
Västmanlandsmodellen 
Fusk mot välfärdssystemen och bedrägerier mot Försäkringskassan är i 
dag löpsedelsrubriker. Men så har det inte alltid varit. För några år se-
dan började Försäkringskassan, Polisen och Åklagarmyndigheten i 
Västmanland att samverka kring hanteringen av anmälningar av bi-
dragsbedrägerier. Syftet var att öka antalet anmälningar från Försäk-
ringskassan och förbättra polisens och åklagarnas utredningar av bi-
dragsbedrägerier. Denna samverkan fick namnet Västmanlandsmodel-
len. Sedan 2006 har den spritt sig över hela landet. I denna rapport ut-
värderas denna samverkansform. 
 
Västmanlandsmodellen bygger på tre viktiga hörnstenar:  

• Särskilt utsedda tjänstemän på Försäkringskassan skriver 
brottsanmälningarna. Sedan tar särskilt utsedda åklagare emot 
anmälningarna och beslutar om förundersökning ska inledas el-
ler inte. Särskilt utsedda poliser genomför sedan brottsutred-
ningen.  

• De särskilt utsedda tjänstemännen, åklagarna och poliserna går 
en gemensam utbildning om socialförsäkringar, bedrägerier och 
brottmål. 

• De särskilt utsedda tjänstemännen, åklagarna och poliserna 
möts vid regelbundna träffar för att diskutera gemensamma frå-
gor kring bidragsbedrägerier.  

 

Utvärderingen 
Utvärderingen har gjorts i Västmanlands och Skåne län. Närmare 50 
djupintervjuer har genomförts, med främst åklagare, poliser och tjäns-
temän på Försäkringskassan. Vidare har 185 förundersökningar stude-
rats, och utöver det har utvärderingen kompletterats med statistik från 
Brå, Försäkringskassan, Polisen och Åklagarmyndigheten. 
 Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet, SAMEB, har också 
studerats för att kunna dra paralleller mellan de två samverkansmodel-
lerna. Intervjuer har gjorts med tjänstemän som samverkar inom SA-
MEB. 
 Den 1 augusti 2007 trädde bidragsbrottslagen i kraft. Den reglerar 
inte enbart brott mot Försäkringskassan utan också andra myndigheter 
liksom a-kassor och kommuner (försörjningsstöd i form av socialbi-
drag). Detta ställer krav på samverkan med fler aktörer än i den ur-
sprungliga Västmanlandsmodellen och därför har intervjuer även gjorts 
med tjänstemän hos dessa intressenter.  
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Konsekvent införda hörnstenar  
leder till bra samverkan 
Samverkan mot bidragsbedrägerier skiljer sig åt mellan de två länen. I 
Västmanland är de tre hörnstenarna konsekvent införda. Där anser ock-
så Försäkringskassans tjänstemän liksom poliserna och åklagarna att 
samverkan fungerar bra. I Skåne län saknas det på sina håll utsedda 
personer inom polisen, vilket också innebär att inte alla poliser genom-
gått den gemensamma utbildningen. Vidare har Skåne inte i samma ut-
sträckning som Västmanlands län haft gemensamma träffar på handläg-
garnivå. I Skåne län var fler negativt inställda till Västmanlandsmodel-
len än i Västmanland. Samverkan fungerar således bättre om de tre 
hörnstenarna är konsekvent införda.  
 Västmanlandsmodellen har lett till bättre kvalitet på Försäkringskas-
sans anmälningar och till att dessa hanteras effektivare av polis och 
åklagare. Det är en effekt som bland annat kan tillskrivas modellens tre 
hörnstenar.  
 
Fler brottsanmälningar 
Försäkringskassans brottsanmälningar ökade under den studerade peri-
oden. Det hänger ihop med ökade resurser tillsammans med målsätt-
ningen att alla brott skulle anmälas, faktorer som ligger utanför sam-
verkan. Västmanlandsmodellen kan dock ha stimulerat Försäkringskas-
sans handläggare att anmäla fler brott när de vet att brottsmisstankarna 
i högre grad kommer att utredas av polis och åklagare jämfört med si-
tuationen före samverkan.  
 
Ökat antal men minskade andelar lagföringar 
Västmanlandsmodellen har inneburit att fler personer lagförs för bi-
dragsbedrägerier, framför allt har antalet strafförelägganden ökat i 
Västmanlands län. Andelen lagföringar har däremot minskat i landet i 
stort. Ett ökat inflöde av brottsanmälningar från Försäkringskassan un-
der 2007 är en bidragande orsak till att andelen lagföringsbeslut har 
minskat.  
 
Vad som anmäls är viktigt för ökad lagföring  
Ökat antal brottsanmälningar och minskad andel lagföringsbeslut leder 
till slutsatsen att det är urvalsprocessen (vilken typ av bidragsbedrägeri-
er som anmäls) inom Försäkringskassan och inte mängden och kvalite-
ten på brottsanmälningarna som i första hand leder till att fler ärenden 
leder till lagföring. Det är alltså en fråga om vad Försäkringskassan an-
mäler, inte hur deras anmälningar ser ut som avgör om anmälningarna 
ska leda till lagföring.  
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Försäkringskassan och andra utbetalande aktörer bör därför göra ett 
tydligare urval av vilka ärenden som anmäls. Innan anmälan lämnas till 
polis eller åklagare bör man göra en översiktlig bedömning av huruvida 
den handling som är föremål för brottsmisstankar var medveten eller 
inte.  
 

Mål och resurser styr samverkan 
Samverkan innebär att flera myndigheter med olika målsättningar ska 
enas för att nå gemensamma mål. Tjänstemännen som intervjuats tende-
rade att uppfatta målen som otydliga, ibland motstridiga och sällan 
samstämmiga med de andra myndigheternas målsättningar. Exempelvis 
tolkade åklagare och poliser i Skåne målen som att de skulle prioritera 
Försäkringskassans ärenden framför andra brott. Det skapade ett sämre 
klimat för samverkan.  
 Försäkringskassans val av vad som kontrolleras avgör vilka ärenden 
som hanteras inom Västmanlandsmodellen. När Försäkringskassan fick 
extra resurser och valde att kontrollera tillfällig föräldrapenning blev 
det främst dessa brottsanmälningar som hanterades av polis och åklaga-
re. Bedrägerier med tillfällig föräldrapenning utmärks av att beloppen 
ofta är låga och att gärningspersonerna är ”vanliga småbarnsföräldrar”. 
Att Försäkringskassan inte tydligare formulerade vilka ärenden som 
skulle anmälas med hänsyn till Västmanlandsmodellen framkallade en 
negativ inställning hos en del poliser och åklagare, som ansåg att för 
mycket fokus lades på mindre allvarlig brottslighet.  
 Dessutom tolkade många tjänstemän på Försäkringskassan att ”alla” 
felaktiga utbetalningar skulle anmälas, och inte bara misstänkta brott. 
Det genererade en mängd brottsanmälningar som åklagare och poliser 
ansåg att de inte mäktade med. 
 

Ett gemensamt forum: den fjärde hörnstenen 
Slutsatsen är därför att om myndigheternas målsättningar stämmer bätt-
re överens och om man tar hänsyn till varandras resurser skapar det 
gynnsammare förutsättningar för samverkan enligt Västmanlandsmo-
dellen. Ett sätt att åstadkomma detta är att införa ett gemensamt forum 
på länsnivå för diskussion mellan myndighetschefer. Inspiration kan 
hämtas från Samverkan mot ekonomisk brottslighet, SAMEB, där de 
samverkande cheferna kan formulera mål och beakta vilka resurser de 
andra myndigheterna har för att uppfylla målen för samverkan och vil-
ka kontroller de utbetalande myndigheterna kommer att utföra.  
 Det gemensamma forumet kan utvecklas till Västmanlandsmodellens 
fjärde hörnsten.  
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Fler att samverka med 
Med bidragsbrottslagen uppkommer behovet av att flera måste samver-
ka. I en utökad samverkansmodell med andra utbetalande myndigheter 
samt med a-kassor och kommuner bör man därför dra nytta av Väst-
manlandsmodellens tre hörnstenar och lägga till den fjärde. På grund av 
olika geografiska uppdelningar – vissa aktörer är lokalt baserade, läns-
visa eller centralt placerade – bör hörnstenarna genomföras utifrån be-
hovet att samverka. Betoning bör dock ligga på de utsedda personerna 
på respektive myndighet för att det ska bli tydligt vem som ska kontak-
tas. Det är ett framgångsrecept för myndighetssamverkan mot bidrags-
brott.  
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1. Inledning  

Även om man inte är helt nöjd, så visst är det annat fokus på våra anmälningar 
än tidigare. De läggs inte alltid längst ned i högen. Det kände man ju tidigare, 
men de har faktiskt lyfts upp. Och det är bestämt hos polis och åklagare att de 
ska handläggas inom en viss tid. Det finns en vilja i alla fall. 

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län 
 
Uttalandet ovan illustrerar en uppfattning som funnits inom Försäk-
ringskassan, att deras anmälningar har haft låg prioritet inom rättsvä-
sendet. Västmanlandsmodellen som innebär att Försäkringskassan, Poli-
sen och Åklagarmyndigheten samverkar för att effektivisera hanteringen 
av Försäkringskassans anmälningar om misstänkta brott har lett till en 
förbättring av hanteringen av bidragsbedrägerier.  
 En bidragande orsak till tillkomsten av Västmanlandsmodellen är en 
förändrad attityd till bidragsfusk. De senaste åren, från 2005 och fram-
åt, kan pendeln sägas ha svängt till att bidragsutbetalningarna ska kon-
trolleras mer och bidragsbedrägerierna stävjas. Det har blivit mer legi-
timt att tala om att det fuskas med välfärdsstatens förmåner. Som Kor-
sell m. fl. (2008) utrycker det: ”Bidragstagarna, som tidigare var väl-
färdssamhällets kelgrisar, har på kort tid förvandlats till styvbarn.” De 
avsiktliga felen i trygghetssystemen beräknas uppgå till 10 miljarder 
kronor om året (FUT, 2007).1 Det som tände gnistan och blev start-
punkten för Västmanlandsmodellen var tv-programmet Uppdrag 
granskning som i början av 2005 visade en serie program om hur lite 
kontroll som riktades mot bidragsfusket (SVT 2005-01-25).  
 En av tittarna var chefsåklagaren i Västerås, som slogs av uppgiften 
att Försäkringskassan anmälde få bedrägerier. Han tog därför kontakt 
med Försäkringskassan för att diskutera rutinerna för anmälningar. Det 
blev startskottet för den samverkan som senare kom att kallas Västman-
landsmodellen. Den uppmärksammades på flera håll i landet, och poli-
tiker och tjänstemän reste till Västmanland för att ta lärdom.  
 I maj 2006 lanserades en gemensam strategi mot bidragsbedrägerier. 
Strategidokumentet undertecknades av generaldirektören för Försäk-
ringskassan, riksåklagaren och rikspolischefen. Syftet var att införa 
Västmanlandsmodellen i alla län.  
 Samtidigt som Västmanlandsmodellen infördes i alla län fick Försäk-
ringskassan ökade resurser och anställde 300 personer för att förstärka 
kontrollverksamheten (Försäkringskassans RB 2005; ESV 2007:19; 
prop. 2005/06:1; prop. 2006/07:1). Försäkringskassans mål att anmäla 
alla misstänkta brott tillsammans med den utbyggda kontrollverksam-
heten resulterade i en dramatisk ökning av anmälningar om misstänkta 
brott mot Försäkringskassan. Som diagram 1 visar ökade antalet an-

                                                  
1
 Det finns delade meningar om felens omfattning och hur det ska beräknas (IFAU, 2006; IFAU, 

2007; Johansson, kommande; Brå, 2008). 
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mälda brott mot Försäkringskassan med drygt 300 procent från år 2006 
till 2007. En stor del av ökningen bestod av förhållandevis enkla ären-
den om misstänkta brott mot tillfällig föräldrapenning (TFP)2.  
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Diagram 1. Antalet ärenden Försäkringskassan anmält 2004–2007 enligt Brå:s 
statistik.  
 
Som det kommer att visa sig är det inte helt enkelt att överföra en sam-
verkansmodell från ett län till ett annat utan att det uppstår vissa pro-
blem. I denna studie diskuteras bland annat utifrån ett organisationsteo-
retiskt perspektiv vad det innebär att de tre relativt olika myndigheterna 
inleder ett samarbete. Att samverkansmodellen infördes i hela landet 
samtidigt med den kraftigt ökade kontrollsatsningen hos Försäkrings-
kassan är en förklaring till att en så uppskattad samverkansmodell som 
Västmanlands läns visade sig fungera mindre väl i andra län.  
 Denna rapport tar avstamp hösten 2007 då alla län enligt direktiv 
skulle ha infört Västmanlandsmodellen. Resan börjar i Västmanlands 
län där samverkansmodellen föddes och fortsätter ner till storstadsregi-
onen Skåne län. Åsikterna hos tjänstemännen kring Västmanlandsmo-
dellen skiljer sig väsentligt åt. Särskilt är det åklagare och poliser i Skåne 
län som anser att samverkan har sina problem. Men låt oss inte gå hän-
delserna i förväg utan ta det från början. 

                                                  
2
 Tillfällig föräldrapenning är en ersättning som utgår vid vård av sjukt barn (”vab”).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utvärdera Västmanlandsmodellen, som är ett 
samarbete mellan Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Polisen 
(jfr Vedung, 1998; Statskontoret 2001:22; Brå 2000:5). För att göra en 
djupare analys av myndighetssamverkan för att bekämpa brott studeras 
även de regionala Samverkansorganen Mot Ekonomisk Brottslighet, 
SAMEB. Huvudfrågeställningarna är: 

• Vilka effekter har Västmanlandsmodellen haft på hanteringen 
av Försäkringskassans brottsanmälningar? 

• Vilka formella mål har Västmanlandsmodellen och hur har des-
sa mål operationaliserats i Skåne och Västmanlands län? 

• Vad är det för typ av bedrägerier mot Försäkringskassan som 
hanteras och prioriteras inom Västmanlandsmodellen? 

 

Rapportens disposition  
Rapporten inleds med en beskrivning av tillvägagångssättet för utvärde-
ringen av Västmanlandsmodellen, vilka metoder som använts samt vilka 
urval som gjorts.  
 En analysmodell har arbetats fram för att strukturera studien. Mo-
dellen presenteras på sidan 22. De nästkommande fyra kapitlen Effek-
ter, Mål, Samverkan och Selektion är disponerade efter analysmodellen 
med den förändringen att effekterna av samverkan redovisas först. Ka-
pitlet Mål är en redogörelse för de samverkande myndigheternas mål. I 
nästa kapitel diskuteras samverkan, där samverkansformer, resurser och 
prioriteringar står i centrum. I kapitlen Mål och Samverkan kommer 
vissa paralleller att dras mellan SAMEB och Västmanlandsmodellen. 
Selektion handlar om hur Försäkringskassans ärenden hanteras i kon-
troll- och rättskedjan och vilka brott och gärningspersoner som blir re-
sultatet.  
 Rapporten avslutas med några brottsförebyggande reflektioner och 
en diskussion om för- och nackdelarna med Västmanlandsmodellen och 
förslag på åtgärder för att förbättra samverkan och hanteringen av bi-
dragsbrott i en miljö där fler myndigheter kan ingå.  
 

Metod och urval  
Urval av län 
Utvärderingen inleddes med att två län valdes ut. Två län gör det möj-
ligt att både jämföra och täcka in variationer i tillämpning av modellen. 
Valet av län baserades på följande kriterier:  
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• Länen skulle ha ett etablerat arbete enligt Västmanlandsmodel-
len samt någon verksamhet eller projekt inom SAMEB med in-
riktning på bidragsbedrägerier.3  

• Länen skulle vara olika till storlek, ha organiserat samverkan på 
olika sätt, och de som samverkade skulle ha olika inställning till 
Västmanlandsmodellen.  

 
För att få kunskap om vilken verksamhet som bedrevs inom SAMEB 
gjordes en rundringning till alla regioner. Det visade sig vara relativt 
ovanligt att SAMEB drev projekt med inriktning på bidragsbedrägerier, 
och det påverkade urvalet i hög grad. Skåne län valdes på grund av att 
Försäkringskassan deltar i SAMEB:s operativa arbete.  
 Urvalet av län med ett fungerande arbete enligt Västmanlandsmodel-
len förenklades av data från en tidigare enkätundersökning gjord av 
Försäkringskassan, Polisen och Åklagarmyndigheten (FK, RPS och ÅM, 
2007).  
 Inställningen till och organiseringen av Västmanlandsmodellen ut-
gick också från den tidigare enkätundersökningen (ibid.). Västmanlands 
län framstod som ett givet val eftersom modellen initierades där och alla 
myndigheterna enligt enkätsvaren var mycket nöjda med samarbetet. 
Utifrån enkätsvaren i den gemensamma undersökningen var inställning-
en till samverkan mellan myndigheterna i Skåne län mer delad och alla 
ansåg inte att organiseringen skett i enlighet med modellen (ibid.). I 
Skåne ligger också en av Sveriges största städer och länet var därför ett 
bra komplement till Västmanlands län.  
 
Intervjuer 
Som grund för utvärderingen ligger intervjuer med tjänstemän i de båda 
länen. Intervjuer var nödvändiga för att få en bild av samverkan i prak-
tiken då det fanns lite dokumenterat kring detta (jfr Denscombe, 1998). 
Sammanlagt genomfördes 48 intervjuer med medarbetare på både 
handläggar- och chefsnivå. De flesta var tjänstemän vid Försäkringskas-
san, Polisen och Åklagarmyndigheten. När det i fortsättningen hänvisas 
till ”intervjupersonerna” avses, om inte annat anges, tjänstemän som på 
något sätt arbetar inom Västmanlandsmodellen.  
 Vi har även intervjuat personer från myndigheter som ingår i olika 
former av samverkan inom SAMEB som Länsstyrelsen, Polisen, Åkla-
garmyndigheten, Länsarbetsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Tull-
verket och Skatteverket. Samtal har även förts med kommuners social-
tjänster, Centrala studiestödsnämnden (CSN), olika arbetslöshetskassor, 
Premiepensionsmyndigheten (PPM), Migrationsverket och Arbetsför-
medlingen för att diskutera befintliga och tänkbara framtida samverk-
ansformer mot bidragsbedrägerier.  

                                                  
3
 SAMEB är inte organiserat i län utan regioner. Fokus ligger dock på Västmanlandsmodellen 

som är länsorganiserad.  
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 Intervjuerna utfördes enligt en strukturerad mall av frågor som gav 
utrymme för intervjupersonernas egna åsikter och funderingar kring 
samverkan och andra relaterade ämnen.  
 
Undersökning av brottsanmälda ärenden 
Utöver intervjuer har sammanlagt 185 brottsanmälda4 ärenden (förun-
dersökningar) analyserats. Syftet var att studera vilken typ av ärenden 
som hanteras inom samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyn-
digheten och Försäkringskassan (jfr von Lampe, 2003). Studien av 
förundersökningar omfattar enbart brott som upptäcks. Det är sanno-
likt att brott som aldrig kommer till myndigheternas kännedom ser 
något annorlunda ut (Brå 2007:4; Korsell, 2003). 
 Förundersökningar har hämtats från Polismyndigheten i Skåne och 
Västmanlands län för perioderna före och efter det att Västmanlands-
modellen infördes. För att täcka in de perioderna valdes ärenden som 
anmälts under 2004 som första period och de som anmälts under andra 
halvåret 2006 och första halvåret 2007 som andra period.5 Hädanefter 
hänvisas till den andra perioden som 2006/2007.  
 Först gjordes ett slumpmässigt urval av 50 ärenden om bedrägeri 
mot Försäkringskassan (med brottskod 0927) per period och län. Ur-
valet skulle bestå av 200 förundersökningar, men efter vissa bortfall6 
kom urvalet slutligen att bestå av 157 förundersökningar med brottskod 
0927.7 Om inte annat anges i texten är det dessa förundersökningar 
analysen i rapporten baseras på. 
 För att få en bredare bild har 28 förundersökningar om brotts-
typerna bedrägligt beteende och osann försäkran mot Försäkringskassan 
också studerats (brottskod 0906 och 1502). Vid intervjuerna framkom 
nämligen att dessa brott också i stor utsträckning hanterades inom Väst-
manlandsmodellen. I rapporten kommer det andra urvalet av ärenden 
att särskiljas från det första urvalet. Det andra urvalet används för att 
fördjupa bilden, men tyngdpunkten ligger på bedrägeriärenden med 
brottskod 0927.  
 

                                                  
4
 I rapporten kommer begreppet brottsanmälning att användas framför polisanmälning eftersom 

Försäkringskassan inte alltid anmält brott till polisen utan direkt till åklagaren. 
5
 Andra halvåret 2006 avser ärenden som anmälts mellan 1 juli och 31 december och för 2007 

ärenden som anmälts från 1 januari till 30 juni. Om vi låtit den andra perioden täcka in hela 2006 
hade samverkan i Skåne län inte täckts in. Att välja hela 2007 hade inte heller varit möjligt efter-
som utvärderingen genomfördes under hösten 2007.  
6
 Bortfallet bestod mestadels av felkodade ärenden i Skåne, det vill säga de gällde andra brott än 

bedrägerier mot Försäkringskassan och sorterades därför bort. I Skåne län var tio ärenden felko-
dade för 2004 och fyra stycken för 2006/2007. Ytterligare två ärenden fick vi inte tillgång till i 
Skåne län eftersom förundersökningen pågick i ett fall och det andra ärendet gällde ett annat län. 
I Västmanlands län var inga felkodade men för 2004 fanns däremot inte 50 ärenden utan enbart 
23 vilket gjorde det till en totalundersökning för det året. 
7
 Antalet misstänkta personer är däremot färre eftersom vissa personer förekommer i flera ären-

den.  



 

 16 

Statistik och registerkörning 
För att kunna mäta effekter av Västmanlandsmodellen har statistiska 
uppgifter hämtats från Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och 
Polisen. Statistiken har bearbetats och uppgifter om antal anmälningar, 
inkomna ärenden, handläggningstider och antal lagföringar8 har tagits 
fram. Brå:s egen statistik över anmälda brott och antal strafföreläggan-
den9 har också använts för att beskriva utvecklingen av bedrägerier mot 
Försäkringskassan.  
 För att genomföra en registerstudie har personnummer plockats ut 
från förundersökningarna. Sammanlagt 130 personnummer har körts 
mot Brå:s register över misstänkta och lagförda personer. Körningen 
mot misstankeregistret omfattar misstankar registerade mellan åren 
1995 och 2006.  
 Lagföringsregistret omfattar en längre tidsperiod, 1973–2006, och 
innebär att personerna inte bara är misstänkta utan också dömda för 
brott. Syftet med registerkörningen är att undersöka om de personer för 
vilka förundersökning inletts om bidragsbedrägeri är tidigare misstänkta 
eller straffade för andra brott.  
 
Deltagande observationer 
Utredargruppen har även deltagit i möten mellan myndigheterna för att 
studera och få en större kunskap om hur samverkan fungerar i prakti-
ken. Gruppen har studerat vilka ämnen som behandlas under mötena 
och vilka roller de olika myndighetsrepresentanterna har. Observatio-
nerna har förstärkts med mer informella samtal och kortare spontana 
intervjuer med mötesdeltagarna. Observationerna används främst som 
ett komplement till de andra metoderna, men är värdefulla eftersom de 
gett en praktisk förståelse för samverkan.  
 

Bedrägeri och Försäkringskassans 
kontrollverksamhet 
Bedrägerier mot Försäkringskassan 
Det brott som denna undersökning kretsar kring är i allt väsentligt be-
drägeri, som finns upptaget i 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). För brott 
som begås från och med den 1 augusti 2007 gäller emellertid nya be-

                                                  
8
 I analysen av effekter utgår vi i från Åklagarmyndighetens statistik. Då innebär lagföring att en 

person har åtalats, vilket inte nödvändigtvis innebär att personen också har blivit dömd. Lagfö-
ringsbeslut inkluderar också utfärdade strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser. Brå 
använder begreppet lagföring något annorlunda: Personen ska ha dömts i tingsrätt, godkänt 
strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse för att räknas som lagförd (Brå 2006:1). Brå:s lagfö-
ringsstatistik utgår från personer och inte beslut men är inte uppdelad på så sätt att bedrägerier 
mot Försäkringskassan kan urskiljas. Av den anledningen används i stället Åklagarmyndighetens 
statistik.  
9
 Strafförelägganden innebär att böter eller villkorlig dom utfärdas av åklagare och kan utfärdas 

för brott med böter i straffskalan (Brå 2006:1).  
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stämmelser. Det finns i dag en särskild lagstiftning som reglerar brott 
mot socialförsäkringssystemet och andra ersättnings- och bidragssystem. 
Den är samlad i den nya bidragsbrottslagen (2007:612). Eftersom denna 
undersökning tar sikte på förhållanden under första halvåret 2007 och 
tidigare, omfattar studien inte den nya lagstiftningen. 
 Bedrägeri innebär att någon vilseleder någon annan, i detta fall För-
säkringskassan, att handla på ett sätt som leder till vinning för honom 
eller henne och till skada för den vilseledda, här Försäkringskassan. Ge-
nom att lämna oriktiga uppgifter och på det sättet vilseleda Försäk-
ringskassan får gärningspersonen ut en felaktig ersättning. Ett exempel 
på när ansvar för bedrägeri kan bli aktuellt är att någon medvetet läm-
nar en oriktig inkomstuppgift som är av betydelse för en förmån. Den 
oriktiga uppgiften innebär ett vilseledande av Försäkringskassan, och 
uppgiften förmår en handläggare att felaktigt besluta om en utbetalning. 
Det medför en förmögenhetsöverföring av en förmån – Försäkringskas-
san skadas genom de felaktiga utbetalningarna och den som har vilselett 
Försäkringskassan får en motsvarande vinning av brottet.  
 Ett vilseledande behöver inte vara en aktiv handling, som att lämna 
uppgifter. Det kan också ske genom att man inte lämnar uppgifter, trots 
att man är skyldig att göra det. När nödvändiga uppgifter om exempel-
vis ändrade förhållanden inte lämnas, blir Försäkringskassan vilseledd 
och betalar ut ersättning på felaktiga grunder.  
 Enligt brottsbalken döms den som begår bedrägeri till fängelse i 
högst två år. Är brottet ringa döms i stället till bedrägeriförseelse till 
böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 §). Är brottet grovt 
döms för grovt bedrägeri till fängelse i lägst sex månader och högst sex 
år (9 kap. 3 §). En vanlig påföljd för bedrägerier mot Försäkringskassan 
är dock – i stället för fängelsestraff – villkorlig dom i kombination med 
dagsböter.  
 För att ansvar för bedrägeri ska komma i fråga förutsätts att åklaga-
ren kan styrka att brottet är uppsåtligt. Det innebär att gärningen har 
begåtts medvetet eller avsiktligt. För bedrägeriansvar krävs att de objek-
tiva rekvisiten10 täcks av gärningspersonens uppsåt. Det går inte att 
döma till ansvar för bedrägeri för att någon har fått för mycket i ersätt-
ning på grund av slarv eller för att man var okunnig om vissa förpliktel-
ser i samband med ersättningen. Det är således inte tillräckligt med 
oaktsamhet. Det måste gå att bevisa att gärningspersonen uppsåtligen 
begått gärningen. Uppsåtet ska täcka samtliga gärningsmoment. 
 Den stora svårigheten med bedrägeribrott är att styrka uppsåtet. De 
faktiska omständigheterna kring vad som egentligen inträffat är ofta ett 
mindre problem. Bedömningen av uppsåtet kompliceras av att reglerna 
om socialförsäkringar kan vara svåra att förstå. 
 Svårigheten att bevisa uppsåt har medfört att åtskilliga bedömare 
ansett att bedrägeribestämmelserna inte riktigt fungerat som de borde. 

                                                  
10

 Objektiva rekvisit är förutsättningarna för en gärnings straffbarhet. 
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Förslag har därför förts fram att vårdslöshet skulle räcka för att bli 
dömd för att man har vilselett Försäkringskassan eller någon annan ut-
betalare i ersättnings- och bidragssystemen (Örnemark Hansen, 1995). 
Denna kritik mot uppsåtskravet har nu lett till lagstiftning. 
 
Bidragsbrott 
Bidragsbrottslagen trädde i kraft den 1 augusti 2007 (SOU 2006:48; 
prop. 2006/07:80). Den gäller alla ersättningar som utgår från olika 
välfärdssystem. Bidragsbrott begår den som lämnar oriktiga uppgifter 
eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att 
anmäla enligt lag eller förordning (2 §). Kravet är också att man på så 
sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån betalas ut felaktigt eller 
betalas ut med ett för högt belopp. För ansvar för bidragsbrott är det 
således tillräckligt att det föreligger en fara för en felaktig utbetalning. 
Inte som för bedrägerier, där en felaktig utbetalning måste ha skett.  
 Den som i stället begår gärningen till följd av grov vårdslöshet kan 
dömas för vårdslöst bidragsbrott (4 §). Bakgrunden till regeln är enligt 
regeringen de särdrag som finns inom välfärdssystemen (prop. 
2006/07:80). En mängd ärenden hanteras och handläggningen bygger 
på ett samspel mellan myndigheter och förmånstagare. Det betyder att 
de uppgifter som förmånstagaren lämnar är helt avgörande för beslut 
om utbetalningar. Handläggningen måste vara snabb, effektiv och flexi-
bel. Dessa förhållanden innebär att det förutsätts en hög lojalitet hos 
förmånstagarna för att systemen ska fungera. Enligt regeringen talar det 
för att grovt oaktsamma beteenden som riktas mot välfärdssystemen 
ligger så nära uppsåtliga handlingar att de är straffvärda. 
 En viktig nyhet med den nya lagen om vårdslöst bidragsbrott är såle-
des att även lagen tar sikte på ett grovt vårdslöst beteende.  
 
Andra brott 
Det är inte enbart bedrägeri och den nya bidragsbrottsregleringen som 
kan komma i fråga vid brott mot Försäkringskassan. Om förmånstaga-
ren framställer en falsk urkund eller ändrar en urkund kan hon eller han 
göra sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § BrB). För ansvar 
krävs att gärningen innebär fara i bevishänseende. Ett exempel är om 
förmånstagaren förfalskar eller ändrar ett läkarintyg. 
 Om i stället förmånstagaren framställer en oriktig fotokopia av en 
originalhandling och gör gällande att kopian överensstämmer med ori-
ginalet kan uppgiftslämnaren göra sig skyldig till missbruk av urkund 
(15 kap. 12 § BrB). 
 När uppgifter lämnas på heder och samvete, och uppgifterna visar 
sig vara osanna, kan uppgiftslämnaren göra sig skyldig till osann för-
säkran (15 kap. 10 § BrB). Med osann uppgift likställs att man förtiger 
sanningen. Vid grov oaktsamhet kan brottet i stället vara vårdslös för-
säkran. 
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Försäkringskassans kontroller 
Försäkringskassans kontrollverksamhet bygger på kontroller och utred-
ningar av misstänkta brott. Kontrollerna sker både innan och efter utbe-
talning. Eftersom målsättningen är att ”beslutet ska vara rätt från bör-
jan” (Försäkringskassan, 2006b) prioriteras kontroller innan utbetal-
ning. Kontroller efter beslut sker genom slumpmässiga eller riktade kon-
troller mot vissa ärendeslag (Försäkringskassan 2004:1/2007). Kontroll 
görs också av enskilda individer utifrån tips från allmänheten eller 
handläggare på Försäkringskassan (RiR 2006:20).  
 De riktade kontroller som genomfördes under den period som denna 
rapport undersöker (2004–2007) har bland annat gällt TFP, sjukpen-
ning, barnbidrag, tandvårdsförsäkring, äldreförsörjningsstöd och aktivi-
tetsstöd (Försäkringskassan, 2006c; Försäkringskassan, 2007b). Utifrån 
dessa kontroller görs sedan utredningar om misstänkta brott. En del av 
utredningarna leder till en brottsanmälan. Utifrån Försäkringskassans 
statistik för år 2007 gällde majoriteten (60 procent) av de ärenden som 
brottsanmäldes TFP.  
 De riktade kontrollerna av TFP får en stor betydelse för denna ut-
värdering eftersom omfattande kontroller, både före och efter utbetal-
ning, av detta ärendeslag gjordes under 2006 och 2007. Kontrollerna 
påverkade samverkan och hamnar därför i fokus i den här rapporten. 
En utförligare diskussion om Försäkringskassans olika typer av kontrol-
ler kommer att föras i kapitlet Selektion. 
 

Västmanlandsmodellen 
Västmanlandsmodellen syftar till att effektivisera handläggningen av För-
säkringskassans brottsanmälningar. Det som skiljer ärendehanteringen av 
bedrägerier mot Försäkringskassan är att anmälningen skickas direkt till 
åklagare i stället för till polisen. Åklagaren är förundersökningsledare ge-
nom hela utredningen. Polisen utreder brottsmisstanken, kontaktar bland 
annat arbetsgivare och håller förhör med den misstänkte.  
 Samverkansmodellen bygger på att utsedda personer hanterar ärende-
na på respektive myndighet. Syftet med de utsedda personerna är att alla 
ska vara insatta i bidragsbedrägerier, då behövs färre kompletteringar och 
ärendet utreds snabbare. Gemensamma utbildningar och träffar lyfts fram 
som ett sätt att skapa insikt i varandras arbete och lära känna varandra.  
 

Försäkringskassan
Kontrollgruppen

Åklagarmyndigheten
Utsedd åklagare

Polisen
Utsedd polis

Gemensamma utbildningar och träffar
 

Figur 1. Västmanlandsmodellens idealtyp. 

I kapitlet Mål kommer Västmanlandsmodellen att presenteras i detalj.  
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Tiden för Västmanlandsmodellen 
Som framgår av figur 2 infördes Västmanlandsmodellen i Skåne mer än 
ett år senare än i Västmanland, vilket visade sig få betydelse för samver-
kansmodellens genomslag.  

2005 2006 2007

Ny bidragsbrottslag: 
augusti 2007 

Västmanlands län

Skåne län

Första mötet för 
Västmanlandsmodellen: 

april 2005

Gemensam utbildning:
september 2005

Gemensam utbildning:
september  2006Gemensam strategi mot 

bidragsbedrägerier:
maj 2006

Gemensam utbildning:
januari 2007

Första mötet för 
Västmanlandsmodellen:

september 2006  
Figur 2. Tidslinje för Västmanlandsmodellen. 
 

Tidslinjen beskriver Västmanlandsmodellen från 2005 och fram till au-
gusti 2007, då den nya bidragsbrottslagen trädde i kraft.  
 

SAMEB 
Samverkan mot ekonomisk brottslighet, SAMEB, har funnits i de flesta 
regioner sedan mitten av 1990-talet, då samverkan reglerades i en för-
ordning (SFS 1995:736) om myndighetssamverkan mot ekonomisk 
brottslighet, som ersattes av en ny förordning (SFS 1997:899). SAMEB 
är uppdelat efter regioner, där ett eller två län ingår. Syftet med samver-
kansorganet är att följa utvecklingen på ekobrottsområdet, uppmärk-
samma nya inslag, ta initiativ till gemensamma aktioner samt analysera 
och utvärdera tidigare insatser.  
 SAMEB är ett forum där myndighetschefer träffas och diskuterar 
projekt mot ekonomisk brottslighet. Där förs också en diskussion om 
vilka resurser som ska avsättas samt vilka prioriteringar de olika myn-
digheterna är villiga att göra för att genomföra projekten. Det samarbe-
tet har sedan kommit att spilla över på andra områden, exempelvis 
samverkan mot bidragsbedrägerier i Västmanlands län och Regionalt 
Underrättelsecentrum (RUC) i Skåne län.  
 Arbetet i RUC går kortfattat ut på att genom myndighetssamverkan 
kartlägga och undersöka kriminella nätverk för att skaffa fram tillräck-
liga underrättelser som leder till åtal. Samverkan är i huvudsak inriktad 
på den grova organiserade brottsligheten. Den operativa verksamheten 
styrs av en resursgrupp som bestämmer vilka ärenden som ska priorite-
ras.  

Analysmodell 
Analysmodellen är framtagen med hjälp av tidigare forskning och teori 
om myndighetssamverkan. Modellen har förändrats under undersök-
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ningens gång, nya delar har tillkommit och andra har tagits bort i takt 
med att ny kunskap har inhämtats. Analysmodellen är uppdelad i fyra 
delar som redovisas nedan. 
 
Mål  
Den statliga förvaltningen styrs sedan ett antal år tillbaka med hjälp av 
mål- och resultatstyrning (Sundström, 2003). Det innebär kortfattat att 
regeringen styr myndigheterna genom att ställa upp mål som myndighe-
terna ska arbeta för att uppnå. Målformuleringen är en process där var-
je nivå har ett inflytande över hur målen ska nås. Målen ser därför olika 
ut beroende på var de formuleras: övergripande i regleringsbrevet, mer 
verksamhetsinriktade i interna styrdokument och som föremål för indi-
viduella bedömningar på handläggarnivå. Definitionen av mål bygger 
således på att de ska uppnås genom den operativa verksamheten.11 
 De mål som studeras i den här utvärderingen är dels målen och de 
förväntade effekterna för Västmanlandsmodellen, dels Försäkringskas-
sans, Åklagarmyndighetens och Polisens interna mål för hanteringen av 
bidragsbedrägerier.  
 
Samverkan 
Samverkan innebär att olika aktörer samarbetar för ett visst syfte. Sam-
verkan innebär regelbundna träffar där man utbyter kunskap och erfa-
renheter (jfr Forkby, 2007). Behovet att samverka uppstår ofta för att 
man vill lösa problem, som fallet är med Västmanlandsmodellen.  
 I utvärderingen studeras hur samverkan fungerar i praktiken mot 
bakgrund av att Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Polisen 
har olika organisationskulturer. Vidare påverkar olika prioriteringar 
och resurser.  
 
Selektion 
Selektion är ett begrepp som används för att belysa ett urval, i detta fall 
av ärenden som avser misstanke om bidragsbedrägerier. I hela kontroll- 
och rättskedjan sker en selektering av ärenden: ett urval som baseras på 
olika faktorer hos var och en av myndigheterna utefter ärendets gång 
(Korsell, 2003). Selektionen är ofta ett utslag av de enskilda tjänste-
männens utrymme att fatta beslut om ett ärende. Finns det skäl att göra 
en anmälan? Ska förundersökning inledas?  
 I utvärderingen beskrivs urvalet och hanteringen av bedrägerier mot 
Försäkringskassan – selektionen – i Västmanlandsmodellen.  
 

                                                  
11

 Inom framför allt Försäkringskassan används ibland andra begrepp som mått och riktvärden för 
att följa upp hanteringen av misstänkta brott. Begreppet mål kommer fortsättningsvis att använ-
das ändå eftersom intervjupersonerna på Försäkringskassan uppfattar dem som målsättningar. 
Mått, riktvärden eller mål är liknande begrepp som alla syftar till att styra verksamheten.  
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Effekter 
En effekt är skillnaden mellan ett faktiskt resultat och ett resultat som 
skulle ha uppstått om det inte funnits något projekt (Vedung, 1998). 
Mätningen av effekter utgår från vilket resultat som kan vara en följd av 
Västmanlandsmodellen och vilket som är en följd av andra satsningar.  
 Rapportens disposition följer som tidigare nämnts analysmodellen 
men med den skillnaden att effekterna redovisas först. Därefter kommer 
målen, samverkan och selektion i de följande kapitlen.  
 

Mål
Formella mål
• Västmanlandsmodellens mål
• Förväntade effekter 
• Nationella mål för myndigheten

Informella mål
•Tjänstemännens bedömningar

Samverkan
• Former av samverkan
• Organisationskultur 
• Beroenden mellan myndigheter
• Resurser 
• Prioriteringar
• Sekretesshinder

Effekter

Selektion
• Beslutskedjor 
• Beslutsfattarens diskretion
• Typ av kontroll och impuls
• Resurser
• Bedömning av misstänktes 

karaktär 

 
 
Figur 3. Analysmodell över samverkan. 
 
I en utvärdering är samverkansmodellens mål grundläggande när man 
studerar vilka effekter samverkan mot bidragsbedrägerier får. Samver-
kan är det verktyg som myndigheterna använder för att uppnå de egna 
och gemensamma målen. För att undersöka hur samverkan fungerar i 
praktiken studeras vilket urval av ärenden som hanteras (selektion). 
Samspelet mellan mål, selektion och samverkan leder fram till de effek-
ter som samverkan enligt Västmanlandsmodellen har. 
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2. Effekter 
Detta kapitel går händelserna något i förväg och redovisar resultatet av 
utvärderingen och diskuterar effekterna av Västmanlandsmodellen. I de 
följande kapitlen om mål, samverkan och selektion beskrivs de bakom-
liggande orsakerna till effekterna närmare. 
 För att kunna beskriva effekterna av Västmanlandsmodellen görs en 
jämförelse mellan åren 2004 och 2007, i syfte att täcka in perioden in-
nan och efter det att samverkan inleddes. När resultatet kommer från de 
förundersökningar som analyserats jämförs ärenden från 2004 med 
ärenden från 2006/2007.  
 Överlag är det svårt att avgöra om ett resultat är en effekt av Väst-
manlandsmodellen eller av andra förändringar som skett inom myndig-
heterna eller samhället i stort.  
 Västmanlandsmodellen förväntas leda till fler anmälningar, ökad lag-
föring, högre kvalitet på Försäkringskassans anmälningar samt snabbare 
handläggning och kortare genomströmningstider hos Försäkringskas-
san, Polisen och åklagarkamrarna (Åklagarmyndigheten 2005:21). Har 
dessa förväntningar infriats?  
 Denna studie har inte möjlighet att besvara frågan om huruvida 
samverkan lett till minskat fusk – vilket också nämns som en förväntad 
effekt – eftersom det skulle kräva en omfattande undersökning av möjli-
ga förändringar av den faktiska brottsligheten. Däremot förs i det näst 
sista kapitlet ett resonemang om vilken preventiv effekt modellen kan 
tänkas ha.  
 

 

Försäkringskassan anmäler fler ärenden 
Statistik från såväl Försäkringskassan som Brå visar att antalet anmälda 
bedrägeribrott mot Försäkringskassan har ökat mellan 2004 och 2007. 
Enligt Försäkringskassans egen statistik lämnade handläggarna år 2004 
in 930 brottsanmälningar i hela landet. Detta kan jämföras med 4 769 
anmälningar under 2007. Som diagram 2 visar äger ökningen rum på 
ett likartat sätt i de två undersökta länen även om nivåerna skiljer sig åt. 
Den största ökningen sker under 2007 då Västmanlandsmodellen var 
införd. Antalen i diagrammet är inte viktade utifrån befolkningsmängd 
vilket medför att nivåerna i länen eller i hela landet inte bör jämföras 
med varandra.  

Avsnittets frågor 
Uppfylls de förväntade effekterna för Västmanlandsmodellen? 
Vilka effekter beror på Västmanlandsmodellen?  
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Diagram 2. Antalet brottsanmälningar som Försäkringskassan gjort 2004–2007 enligt 
Försäkringskassans egen statistik.  
 

Den officiella kriminalstatistiken som tillhandahålls av Brå över antalet 
anmälda bedrägeribrott mot Försäkringskassan visar på högre nivåer i 
hela landet.12 Flera faktorer kan antas förklara skillnaden mellan För-
säkringskassans och Brå:s statistik. Den största skillnaden i nivåer kan 
bero på polisens registrering av brott, där en anmälan från Försäkrings-
kassan kan kodas som flera brott hos polisen om det inträffat vid flera 
tillfällen.13 Därutöver kan anmälningar om bedrägerierna mot Försäk-
ringskassan ha kommit till polisen från andra än Försäkringskassan 
själv och därför inte registrerats hos polisen. Värt att notera är också att 
i Försäkringskassans statistik över anmälningar ingår andra brott än de 
som hos polisen kodas som bedrägerier (med kod 0927): exempelvis 
bedrägligt beteende och osann försäkran.14  
 När Brå:s statistik över antalet anmälda bedrägeribrott mot Försäk-
ringskassan (med brottskod 0927) viktas utifrån befolkningsmängd är 
nivåerna för hela landet och länen jämförbara. Som framgår av dia-

                                                  
12

 Under 2007 anmäldes 8 552 bedrägeribrott mot Försäkringskassan i hela landet. I Västman-
lands län anmäldes 400 brott och i Skåne län 645 brott.  
13

 Utifrån brottsanmälan ska polisen registrera en eller flera brottskoder samt rätt antal brott. Vid 
brott mot Försäkringskassan ska varje bedrägligt utkvitterad ersättning räknas som ett brott. En 
anmälan kan därför komma att innehålla flera brott beroende på hur många tillfällen det gäller. Vid 
en tidigare studie av bedrägerier mot Försäkringskassan (Brå 2005:10) visade sig polisens kod-
ning av antalet brott vara kraftigt underrapporterad. Detta skulle kunna innebära att om polisen 
under 2007 börjat koda bedrägerierna korrekt i större utsträckning kan det förklara en del av den 
stora ökningen. Den reella ökningen av antalet ärenden kvarstår säkerligen, det framgår inte minst 
från Försäkringskassans statistik.  
14

 Försäkringskassans statistikenhet menar att mätinstrumenten till en början var osäkra och 
bygger på manuell rapportering från de olika länen, vilket gör att siffrorna bör behandlas med viss 
försiktighet. Vid undersökningen av de brottsanmälda ärendena visade sig dessutom flera vara 
felkodade, det vill säga andra bedrägerier än de mot Försäkringskassan hade också registreras 
med brottskod 0927. I vårt urval i Skåne var exempelvis felkodningen 20 procent för 2004 och 
åtta procent för 2006/2007. Detta kan naturligtvis också påverka statistiken.  
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grammet är utvecklingen i Västmanlands län mest utmärkande. Från att 
11 bedrägerier per 100 000 invånare anmäldes 2004 anmäldes för mot-
svarande andel invånare 161 bedrägerier 2007. Vid en jämförelse mel-
lan de två länen och hela landet har ökningen av brottsanmälningar va-
rit störst i Västmanlands län och mindre i Skåne än i landet i stort.  
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Diagram 3. Antalet anmälda brott (bedrägerier) mot Försäkringskassan (brottskod 
0927) per 100 000 invånare åren 2004 till 2007.  
 
I landet i stort har antalet anmälda bedrägerier mot Försäkringskassan 
ökat. I snitt är den fyra gånger högre 2007 än 2004. I Västmanlands län 
observeras en kraftigare ökning, där antalet anmälda brott är 15 gånger 
högre 2007 än 2004. I Skåne har det skett en tredubbling av antalet 
anmälda brott från 2004 till 2007.15 
 Att Försäkringskassan anmäler fler bedrägerier beror inte främst på 
att Västmanlandsmodellen har införts, utan på Försäkringskassans öka-
de resurser och riktlinjer om att alla misstänkta brott ska anmälas. Den 
anmälda brottsligheten är extremt känslig för variationer i kontrollåt-
gärder (jfr Brå 2004:3; Korsell, 2003). Däremot ger flera av intervjuerna 
med Försäkringskassans personal skäl att anta att samverkan med polis 
och åklagare gett ökad motivation till att göra en brottsanmälan.  
 Bland intervjupersonerna är meningarna delade om huruvida det är 
positivt med fler anmälningar. I Västmanlands län nämns det av alla tre 
myndigheterna som en positiv effekt av samverkan. Flera poliser och 
åklagare i Skåne poängterar däremot att det innebär en påfrestning för 
deras resurser.  
 

                                                  
15 Västmanlands län är dock inte det län som jämförelsevis gör flest anmälningar per 100 000 
invånare. När alla län i Sverige jämförs märker Västerbottens län ut sig. Under 2004 anmäldes 
inga brott alls men under 2007 gjordes 275 anmälningar per 100 000 invånare, vilket är det 
största antalet i hela landet.  
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Men det går ju inte riktigt i takt kan man säga, att de skapar nya resurser och 
satsar mycket på detta vilket innebär att det blir mer jobb både för åklagare och 
för polis. Men här satsas det inte extra.  

Polis, Skåne län 
 

Problemet anses oftast inte vara antalet anmälningar utan bristen på 
resurser att hantera det ökade inflödet. Intervjupersonernas upplevelser 
av bristande resurser diskuteras närmare i kapitlet Samverkan. 

 

Bättre kvalitet på Försäkringskassans 
anmälningar 
I intervjuer med tjänstemän framhålls oftast den förbättrade kvaliteten 
på Försäkringskassans anmälningar som en väsentlig effekt av samver-
kan. Försäkringskassan gör mer utredningsarbete innan anmälan skick-
as iväg och åklagare och poliser har framfört synpunkter på hur Försäk-
ringskassan ska förbättra sina anmälningar.  
 

Ja det är ju bättre nu än det var tidigare för de [Försäkringskassan] har ju fått 
besked om vad vi vill ha. Och vad som behövs för en komplett anmälan. Så de 
utreder ju mer nu, de går ju längre tillbaka och de ringer arbetsgivaren och får ut 
frånvarorapport.  

Polis, Skåne län 
 

Att färre ärenden behöver kompletteras med ytterligare uppgifter från 
Försäkringskassan är en följd av den förbättrade kvaliteten. Även i de 
förundersökningar som studerats från Skåne och Västmanlands län blir 
den förbättrade kvaliteten tydlig. I 2006/2007 års förundersökningar 
var Försäkringskassans anmälningar mer kompletta och lättare att 
överblicka än de från 2004. Vidare var de från 2006/2007 mer standar-
diserade och innehöll mer information. Ibland innebär det att poliser 
enbart behöver hålla ett förhör med den misstänkte. Detta till skillnad 
från 2004 års förundersökningar då poliser fick komplettera Försäk-
ringskassans brottsanmälningar med uppgifter från exempelvis arbetsgi-

Sammanfattning 
• Försäkringskassans egen statistik visar att antalet brottsanmälningar 

har ökat. Samma bild ger Brå:s statistik över antalet anmälda brott.  
• Ökningen beror främst på Försäkringskassans extra resurser och att 

alla brottsmisstankar ska anmälas. 
• Ökningen kan också bero på att samverkan motiverat Försäkrings-

kassan att anmäla fler ärenden. 
• Ökningen av antalet anmälda brott är större i Västmanlands län än i 

Skåne län.  
• Det stora inflödet av anmälningar från Försäkringskassan har skapat 

negativa reaktioner hos vissa poliser och åklagare. Orsaken till de ne-
gativa reaktionerna tillskriver de bristande resurser.  
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vare, något som Försäkringskassan i större utsträckning själv gör i dag. 
Polis och åklagare poängterar ofta att deras arbete har underlättats av 
att anmälningarna blivit bättre.  
 

Försäkringskassan skickar med en lång text. Det är det här som gäller, det är på 
grund av att reglerna ser ut så här och därför har han gjort fel. Så att det är inget 
som vi behöver ta reda på utan man blir servad hela tiden. 

Polis, Västmanlands län 
 
I intervjuer med Försäkringskassans personal framkommer vid flera till-
fällen att de ansträngt sig att skriva anmälningar på ett sätt som under-
lättar för polis och åklagare att driva ärendet vidare.  
 

Vi är öppna för vad det ska stå i en anmälan. Jag tänker alltid på hur jag kan 
presentera det här på ett sånt pedagogiskt och bra sätt för åklagaren och polisen 
och disponerar dem efter det.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
De flesta är helt eniga om att kvaliteten på anmälningarna avsevärt har 
förbättrats. Däremot råder det något delade meningar om vad den för-
bättrade kvaliteten på anmälningarna bidrar till. Något förenklat har 
polisen och åklagaren en uppfattning om att den förbättrade kvaliteten i 
första hand effektiviserar och underlättar deras arbete, vilket kan inne-
bära att de snabbare kan skriva av en brottsmisstanke. Försäkringskas-
sans personal ser i stället den förbättrade kvaliteten som ett sätt att öka 
andelen ärenden som leder till lagföring. De båda uppfattningarna be-
höver naturligtvis inte utesluta varandra, men tyder på att man ser lite 
olika på målen för samverkan.  
 Tidigare studier visar att kvaliteten på Försäkringskassans brottsan-
mälningar inte var avgörande för att fler anmälningar skulle leda till 
åtal. Det som däremot hade betydelse var om det fanns en god dialog 
mellan Försäkringskassans tjänstemän, poliser och åklagare (Brå 
2005:10). I vilken utsträckning Försäkringskassans ärenden leder till 
åtal och lagföring utvecklas i ett senare avsnitt, men först en analys av 
handläggningen och rutinerna inom de tre samverkande myndigheterna. 
 

 
Sammanfattning 
• Såväl intervjupersonerna som förundersökningsprotokollen talar för en 

ökad kvalitet på Försäkringskassans anmälningar.  
• Samverkan mellan myndigheterna anses förbättra kvaliteten. 
• Polisen och åklagaren menar att deras arbete underlättas och effektivi-

seras av bättre underlag från Försäkringskassan. 
• Försäkringskassan anser att den förbättrade kvaliteten på anmälning-

arna ska leda till fler åtal.  
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Effektivare handläggning 
Inom alla tre myndigheterna nämner de flesta intervjupersonerna effek-
tivare handläggning som en effekt av Västmanlandsmodellen. Den för-
bättrade kvaliteten på Försäkringskassans anmälningar kommer ofta 
fram som förklaring till att handläggningen i dag går snabbare och ef-
fektivare än tiden innan Västmanlandsmodellen infördes.  
 

Försäkringskassan gör det huvudsakliga jobbet. De ser till att deras ”paket” som 
kommer in håller en hög kvalitet. De som tittar på det här har en upparbetad 
kompetens. De är inte rädda för att jobba med de här ärendena, de vet vad de 
ska göra vilket gör att handläggningen går mycket snabbare, kvaliteten blir 
mycket bättre. Det blir inte liggande hos andra åklagare utan den åklagare som 
får det här vet ju precis vilka åtgärder som ska vidtas. Samma gäller ju hos poli-
sen så att handläggningen och kvaliteten på ärendena blir mycket bättre och så 
tillbaka till åklagaren. Snabbare, effektivare med höjd kvalitet.  

Åklagare, Västmanlands län 
 
Att det finns utsedda personer på respektive myndighet anses också ha 
lett till att hanteringen av Försäkringskassans ärenden effektiviserats. De 
tydliga direktiven som kommer från åklagaren anser flera poliser vara 
en faktor som underlättar arbetet och skyndar på hanteringen av ären-
det.  
 

Ja det är de jag pratar om som går direkt till åklagaren, där han ger direktiv. 
Och då hinner vi med, det är inga problem eftersom de är lätta att utreda. I och 
med att man får direktiv direkt så behöver ingen tycka det är svårt, man vet pre-
cis vad man ska göra.  

Polis, Skåne län 
 
Det finns dock ytterligare en aspekt av en effektivisering av handlägg-
ningen. Hawkins (2002) menar att det hos tjänstemän finns en rädsla 
för att om hanteringen av ärendet går för snabbt kan ärendet gå förlo-
rat, att ett ärende exempelvis inte leder till åtal eftersom förberedelsear-
betet gjorts för slarvigt. Denna åsikt framkommer hos Försäkringskas-
san i Skåne län, där polisen satt upp ett mål att ärendet ska klaras av på 
30 dagar.  
 

Jag har sagt så här, från vår sida att alltså vi har ingen önskan om att det ska bli 
klart inom 30 dagar eller något sådant, det kan ta tre månader. Vår främsta 
önskan är att det ska leda till åtal eller strafföreläggande. Om det sen tar tid, låt 
det göra det, men den negativa konsekvensen kan vara att man lägger ner i stäl-
let för att gå över 30-dagarsmålet.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län 
 
Försäkringskassans främsta mål är således inte att ärendehanteringen 
ska gå fort med en kort genomströmningstid, utan att ärendet ska leda 
till åtal eller strafföreläggande.  
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Genomsnittliga handläggningstider 
För att fastställa om handläggningstiderna för bedrägerier mot Försäk-
ringskassan minskat i och med samarbetet mellan Försäkringskassan, 
Polisen och Åklagarmyndigheten har information inhämtats från myn-
digheterna. Den sammanlagda genomströmningstiden för Försäkrings-
kassans ärenden kommer inte att mätas utan uträkningarna är gjorda på 
respektive myndighet. På grund av att förundersökningsledarskapet för 
bedrägerier mot Försäkringskassan under den undersökta perioden har 
flyttats mellan polis och åklagare i vissa län men inte i andra, vilket kan 
förändra handläggningstiden, går det inte ge en bild av hela landet 
(Åklagarmyndighetens författningssamling 2005:9). Av den anledningen 
kommer jämförelser endast att göras i Skåne län och Västmanlands län, 
där förundersökningsledarskapet under hela perioden legat hos åklagar-
na. 16  
 Figur 4 ger en bild av hur ärendets handläggning mäts hos respektive 
myndighet. Som framgår ligger polisens handläggningstid inom Åkla-
garmyndighetens totala tid. Vissa bidragsbedrägerier kommer dock ald-
rig utredas av polisen om åklagaren beslutar att inte inleda förunder-
sökning.  

Försäkringskassan

Från impuls om 
misstanke om brott 

till polisanmälan

Åklagarmyndigheten

Polisen

Från inkommet ärende 
till beslut i åtalsfrågan

Från ärendets inskrivning 
till slutredovisning till åklagaren

 

Figur 4. Handläggningen av ett ärende där åklagare både är mottagare av anmälan 
och förundersökningsledare. Inom Åklagarmyndighetens genomströmningstid ligger 
Polisens utredningstid.   

Försäkringskassan 
Försäkringskassans handläggningstider när det gäller misstanke om 
brott finns endast att tillgå från år 2006. En jämförelse kan ändå göras 

                                                  
16

 Det gäller inte åklagarkammaren i Helsingborg som därför har tagits bort i jämförelsen av 
genomströmningstider. Efter samtal med åklagarledningen på de olika kamrarna framkom att i 
samtliga åklagarkammare i Skåne förutom kammaren i Helsingborg hade förundersökningsledar-
skapet för bedrägeri mot Försäkringskassan alltid legat hos åklagaren. I Helsingborg följde de 
dock fördelningscirkuläret 2005:9 (Åklagarmyndighetens författningssamling) och flyttade över 
förundersökningsledarskapet till polisen och tog sedan tillbaka det den 8 februari 2007 i och 
med införandet av Västmanlandsmodellen.  
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mellan 2006 och 2007.17 Tiden från att en impuls18 om brott kom till 
Försäkringskassans kännedom till att utredningen avslutades har för-
längts från 2006 till 2007.19 Även i Västmanlands län har handlägg-
ningstiderna ökat medan de är oförändrade i Skåne län.20  
 Försäkringskassans handläggningstider kan emellertid sägas ha 
mindre att göra med samverkan och mer med tilldelade resurser. Den 
något förlängda handläggningstiden i hela landet beror troligtvis på att 
när Försäkringskassan utvecklar sin kontrollverksamhet utreds och av-
slutas även äldre impulser som blivit liggande. Det ger en lång hand-
läggningstid för dessa ärenden vilket påverkar den genomsnittliga tiden.  
 
Åklagarmyndigheten 
Eftersom Åklagarmyndigheten inte är indelad efter län utan kammare är 
det svårt att ge en sammantagen bild av förändringen i Skåne. I alla 
kamrar utom en sker en minskning av genomströmningstiden mellan 
2004 och 2007.21 I en kammare sker däremot en ökning.22 Kammaren i 
Västmanlands län har nästan samma genomsnittstid 2004 som 2007, 
däremot är de båda årens genomsnittstider i Västmanlands län kortare 
än de i Skånes kamrar och den i landet.23  
 Statistiken från länen och hela landet ger därmed inget enkelt svar på 
om samverkan mellan myndigheterna lett till förkortade genomström-
ningstider. I Skåne län sker dessutom minskningen redan innan Väst-
manlandsmodellen införs och beror troligtvis på andra faktorer.  
 Att genomsnittstiderna inte minskat i Västmanlands län, trots att 
Försäkringskassans förbättrade anmälningar liksom speciellt utsedda 
personer anses effektivisera handläggningen, kan vara en följd av det 
ökade inflödet av anmälningar. Det vill säga om ett större antal ärenden 
ska handläggas, men personerna som ska utföra detta inte är fler än ti-
digare, blir det svårt att förkorta genomströmningstiden trots att effek-

                                                  
17

 Jämförelsen gäller redovisning av samtliga impulser och utredningar under 2006 och 2007. 
Ärenden som varit felkodade eller där ena eller båda datumen saknats har sorterats bort. Bortfal-
let blev då 3 procent för 2006 och 0,3 procent 2007. 
18

 Begreppet ”impuls” avser en misstanke om felaktig utbetalning inom Försäkringskassan. Im-
pulser kan uppkomma på olika sätt vilket diskuteras i kapitlet Selektion. 
19

 Den genomsnittliga tiden för 2006 var 125 dagar, och 2007 var genomsnittstiden 159 dagar.  
20

 I Västmanland var den genomsnittliga handläggningstiden 128 dagar 2006 och 151 dagar 
2007. I Skåne var den genomsnittliga handläggningstiden 190 dagar under 2006 och 166 dagar 
under 2007.  
21

 Avser genomsnittligt antal dagar från inkommen anmälan till beslut i åtalsfrågan.  
22 I södra Skånes åklagarkammare (tidigare Malmö 2) har det skett en förändring från 211 dagar 
2004 till 345 dagar 2007, det är den enda kammaren där en ökning ägt rum. Åklagarkammaren i 
Kristianstad har minskat medelvärdet för genomströmningstiden från 263 dagar 2004 till 53 
dagar 2007. Organisationen i Skåne har förändrats något under den studerade perioden. Åkla-
garkammare "Malmö" har ersatt det som tidigare kallades för "Malmö 1" och "Malmö 3". Vid en 
jämförelse med de sistnämnda och ”Malmö” har här också skett en minskning mellan 2004 och 
2007.  
23

 Den genomsnittliga tiden för Västerås kammare var 157 dagar 2004 och 161 dagar 2007.  
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tiviteten ökat. Naturligtvis kan även delar av förändringarna som skett 
på åklagarkamrarna var en följd av andra händelser som skett lokalt 
eller centralt inom Åklagarmyndigheten.  
 Myndighetssamverkan enligt Västmanlandsmodellen kan med andra 
ord ha effektiviserat hanteringen av ärendena, även om den genomsnitt-
liga handläggningstiden per ärende inte minskat, eftersom antalet ären-
den som ska behandlas blivit fler.   
 
Polisen 
Information om genomströmningstider har också inhämtats från Poli-
sen. I Skåne län har genomströmningstiderna minskat med nästan 50 
procent. Minskningen i Skåne län skulle kunna ses som en effekt av må-
let om att Försäkringskassans ärenden ska klaras av inom 30 dagar. Po-
lisens utredning av dessa ärenden i hela landet har säkerligen förenklats 
både av att Försäkringskassan under 2007 utreder mer innan ärendet 
anmäls och av att anmälningarna är mer kompletta.  
 Handläggningen för polisen i Västmanlands län angående bedrägeri-
er mot Försäkringskassan är nästan oförändrad mellan 2004 och 2007. 
Däremot har Västmanlands län betydligt kortare genomströmningstider 
totalt än Skåne län.24  
 Utöver analysen av genomströmningstider centralt från Polismyndig-
heten gjordes en undersökning av handläggningstiden för de ärenden 
som ingick i det ursprungliga urvalet av förundersökningar från Väst-
manlands och Skåne län.25 Av ärendehistoriken i förundersökningspro-
tokollet har det första datum då det registrerats hos polisen och det sista 
då ärendet avslutades för polisens del noterats.  
 Sammanställningen av ärenden i Västmanlands län visar då på en 
klar förkortning av handläggningstiderna för polisen.26 I Skåne är för-
kortningen från tiden före samarbetet till efter att det inletts än mer 
markant.27 Genomströmningstiderna från de förundersökningar som 
ingick i urvalet är således väsentligt kortare 2006/2007 än de officiella 
siffrorna som inhämtades från Polisen. Skillnaden dem emellan kan bero 
på att det är relativt få ärenden i länen och då kan ett par extremt långa 
ärenden, som inte fanns med i vårt urval, ge ett stort utslag på det tota-
la.28 Värt att notera är att de senare förundersökningar som analyserats 

                                                  
24

 I Skåne län var den genomsnittliga tiden 372 dagar under 2004 och 202 dagar 2007. För 
Västmanland var motsvarande siffror 109 för 2004 och 114 för 2007. 
25

 Dessa siffror bör ses med mer försiktighet då det endast är 157 ärenden totalt som ingått i 
urvalet.  
26

 År 2004 var den genomsnittliga handläggningstiden i Västmanland 282 dagar och för 
2006/2007 var den 95 dagar.  
27

 År 2004 var den genomsnittliga handläggningstiden i Skåne 405 dagar och 2006/2007 var 
den 120 dagar. Om de förundersökningar som var ifrån 2006 räknas med, då samverkan knap-
past kan ha haft en effekt på genomströmningen, blir i stället tiden 72 dagar.  
28

 Möjligtvis kan också de felkodade ärenden som uteslöts ur vårt urval dra upp genomsnittsti-
den.  
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har varit avslutade ärenden som inleddes under 2006 eller 2007. Det 
skulle därför kunna vara ett tecken på att den officiella statistiken inne-
håller många ärenden som släpar efter från tidigare år, medan förunder-
sökningarna är relativt nya ärenden som bättre speglar den förändring 
som skett.  
 

Sammanfattning 
• Hanteringen av Försäkringskassans ärenden har blivit effektivare se-

dan Västmanlandsmodellen infördes till följd av bättre anmälningar 
och av att man har utsedda personer som arbetar specifikt med dessa 
ärenden. Tydliga direktiv från åklagare underlättar också polisens ar-
bete.  

• Uträkningen av genomsnittliga handläggningstider på respektive myn-
dighet ger däremot inga entydiga besked om vilken effekt Västman-
landsmodellen haft. Försäkringskassans handläggningstider har ökat 
något, troligtvis som en effekt av att äldre impulser behandlades när 
kontrollverksamheten förstärktes. Åklagarmyndighetens och Polisens 
genomsnittliga genomströmningstid har minskat i Skåne län, men är 
oförändrad i Västmanlands län. 

 

Ökad lagföring 
Som en förväntad effekt av myndighetssamverkan mot bidragsbedräge-
rier framhålls ökad lagföring. Lagföring är ett samlingsbegrepp för de 
sammanlagda åtalen som lett till fällande dom, strafförelägganden29 och 
åtalsunderlåtelser (Brå 2006:1). I Brå:s officiella lagföringsstatistik går 
det inte att utläsa hur många personer som lagförts enbart för bedräge-
rier mot Försäkringskassan. Däremot framgår andelen strafföreläggan-
den som presenteras nedan. För att få en bild av hur antalet lagföringar 
förändrats mellan åren 2004 och 2007 används i stället Åklagarmyn-
dighetens statistik.30  
 
Ökning av antalet och andelen strafförelägganden 
I tabell 1 framgår att såväl antalet som andelen som godkänt strafföre-
läggande har ökat fram till och med 2006. Ökningen av andelen är mest 
markant mellan 2005 och 2006. Därefter vänder trenden och andelen 
anmälda bedrägeribrott som lett till strafförelägganden minskar. 
 

                                                  
29

 Ett strafföreläggande innebär att en åklagare utfärdar böter eller villkorlig dom utan domstols-
förhandling (Brå, 2006:1). En misstänkt person kan godkänna ett strafföreläggande för att undvi-
ka rättegång.  
30

 Lagföring anges i Åklagarmyndighetens statistisk som antalet beslut till skillnad från den offici-
ella lagföringsstatistiken som Brå har, vilken utgår från lagförda personer. Det vill säga fler lagfö-
ringsbeslut kan gälla per person. Åtalet behöver inte heller leda till fällande dom för att räknas 
som lagföring. 
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Tabell 1. Antalet anmälda bedrägerier mot Försäkringskassan, antalet strafföreläggan-
den och andelen strafförelägganden av antalet anmälda bedrägerier för åren 2004 till 
2007. 31 

  Antal anmälda 
brott 

Antal strafföre-
lägganden 

Andel strafföre-
lägganden 

2004 1 879 53 3 % 
2005 2 859 122 4 % 
2006 2 765 288 10 % 

Hela landet 

2007 8 552 619 7 % 
2004 227 5 2 % 
2005 289 5 2 % 
2006 197 54 27 % 

Skåne län 

2007 645 92 14 % 
2004 28 3 11 % 
2005 81 7 9 % 
2006 51 38 75 % 

Västmanlands län 

2007 400 34               9 % 
 
Troligtvis kan ökningen av ärenden som anses enkla att utreda och där 
det anses enkelt att bevisa att brott föreligger leda till fler strafföreläg-
ganden. En ökad andel bedrägerier av enkel karaktär där påföljden 
stannar vid böter eller villkorlig dom i kombination med böter gör det 
också möjligt att utfärda strafförelägganden. Av intervjuerna framgår 
att de flesta misstänkta personer i förhör med polisen medger att felet 
uppkommit och de blir då tillfrågade om de godkänner ett strafföreläg-
gande. Tidigare ostraffade personer kan tänkas godkänna ett strafföre-
läggande i större utsträckning än andra eftersom ett strafföreläggande 
anses mindre socialt skadligt än att medverka i en rättegång (jfr Korsell, 
2003).  
 Samverkan mellan myndigheterna inleddes inte förrän tidigast 2006 i 
stora delar av landet men kan ändå ha haft en effekt på andelen straffö-
relägganden. Samverkan kan ha bidragit till att polisen som håller i för-
höret i större utsträckning arbetar för att få ett godkännande av ett 
strafföreläggande. Skälet skulle vara att om den misstänkte personen 
erkänner brott och det inte finns några komplikationer i ärendet föreslår 
polisen en lösning som både tillgodoser den misstänktes behov och de 
samverkande myndigheternas intresse av att avsluta ärendet på effekti-
vast möjliga sätt. Den ökande andelen är troligtvis också en följd av att 
även eftersläpande ärenden från tidigare år behandlades då samverkan 
och den gemensamma satsningen satte igång. 
 Ökningen av andelen strafförelägganden under 2006 i Västmanlands 
län är än mer markant. I Västmanland var samverkan mellan myndighe-
terna mer etablerad under 2006, vilket ger ytterligare belägg för att 
samverkan faktiskt påverkar andelen strafförelägganden. Andelen straff-

                                                  
31

 Ett brott kan generera flera beslut då flera personer misstänks för samma brott. När det gäller 
bedrägerier mot Försäkringskassan är det dock mycket ovanligt att flera personer misstänks för 
samma brott.  
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förelägganden beror också på att en stor del av ärendena gällde TFP, 
där brottet typiskt sett begås av tidigare ostraffade personer, gäller små 
belopp och är förhållandevis enkla att utreda. 
 Den nedgång som sedan sker av andelen strafförelägganden av samt-
liga anmälda brott mellan 2006 och 2007 är troligtvis både en följd av 
det ökade inflödet av anmälningar och av att fler av de ärenden som 
anmäldes inte blev föremål för förundersökning, utan skrevs av direkt.  
 
Ökat antal lagföringar  
Nedan följer en granskning av hur antalet och andelen lagföringar ut-
ifrån Åklagarmyndighetens statistik har förändrats mellan 2004 och 
2007. Statistiken visar att antalet lagföringsbeslut av bedrägerier mot 
Försäkringskassan kraftigt ökat. Under 2004 var antalet beslut som lett 
till lagföring 326 medan antalet hade ökat till 1 587 år 2007. Antalet 
har även ökat avsevärt i Skåne och Västmanlands län.32  
 Det kraftigt ökade antalet inkomna ärenden innebär inte per auto-
matik att andelen lagföringar också ökar. Statistiken över andelen lagfö-
ringsbeslut av samtliga avlutade beslut33 visar snarare på en ojämn ut-
veckling, vilket illustreras i diagram 4. Det låga antalet ärenden främst 
gällande Västmanlands och Skåne län gör att diagrammet bör avläsas 
med viss försiktighet. Som tidigare påpekats sker alltid en fördröjning 
av ärenden, det vill säga de som inkom under en period behöver nöd-
vändigtvis inte vara de som lagförs under samma period. 
 

                                                  
32

 Åklagarmyndighetens statistik är inte uppdelad på län utan kammare; för enkelhets skull pre-
senteras siffrorna ändå per län. I Skånes län har statistiken från de olika kamrarna slagits ihop. I 
Skåne län var antalet lagföringsbeslut 39 under 2004 och 198 under 2007. Motsvarande siffror 
för Västmanlands län var 8 lagföringsbeslut år 2004 och 105 lagföringsbeslut år 2007. 
33

 Antal beslut avser både beslut om att inte inleda förundersökning, att förundersökningen läggs 
ner, att åtal inte väcks och att det blir ett lagföringsbeslut. Med lagföringsbeslut avses godkänt 
strafföreläggande, beslut om åtal samt åtalsunderlåtelse. Som tidigare nämnts behöver lagföring, 
enligt Åklagarmyndighetens sätt att mäta, inte innebära att personen blivit dömd utan innefattar 
även åtal där personen blivit friad. 
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Diagram 4: Statistik från Åklagarmyndigheten över andelen brottsmisstankar som av-
slutats med lagföring gällande bedrägerier mot Försäkringskassan 2004–2007 i för-
hållande till samtliga beslut. 
 
Utvecklingen sker på ett någorlunda likartat sätt i hela landet och Skå-
ne, även om nedgången skiljer sig åt mellan 2004 och 2005 samt mellan 
2006 och 2007. Minskningen börjar i båda fallen innan Västmanlands-
modellen infördes och förklaringen bör därför sökas någon annanstans. 
Minskningen som sker mellan 2006 och 2007 i såväl hela landet som 
Skåne län och Västmanlands län är däremot troligtvis en följd av att 
inflödet av Försäkringskassans anmälningar ökade och att en del av des-
sa inte var att beteckna som brott.  
 Utvecklingen i Västmanlands län skiljer sig markant från hela landet 
och Skåne län fram till 2007. Ökningen av andelen lagförda i Västman-
land fram till och med 2006 är troligtvis en följd av att antalet strafföre-
lägganden ökade samtidigt som antalet inkomna ärenden minskade. 
Detta skulle kunna vara en effekt av samverkan som påbörjats vid den-
na tidpunkt. Åklagarmyndigheten och polisen hade förändrat sina ruti-
ner vilket möjliggör fler strafförelägganden samtidigt som inflödet från 
Försäkringskassan ännu inte ökat. När inflödet sedan tilltar under 2007 
till följd av Försäkringskassans förstärkta kontrollverksamhet sjunker 
andelen lagföringar kraftigt.  
 Det ökade inflödet under 2007 ger en lägre andel lagförda än 2006 
för såväl de två länen som hela landet. De ärenden som man inte hunnit 
handlägga under 2007 hamnar i balans till 2008 och om man hinner 
hantera dessa under året kan lagföringsandelen gå upp.  
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Varför lagförs inte fler? 
Det råder delade meningar hos intervjupersonerna om huruvida sam-
verkan kan ha haft en positiv effekt på andelen åtal och lagföringar. 
Precis som statistiken visar talar flera intervjupersoner om hur det öka-
de antalet anmälningar har påverkat antalet och andelen åtal och lagfö-
ringar. En del menar att sedan samverkan inleddes har fler lagförts men 
att andelen inte påverkats. Andra menar att effekten av fler lagföringar i 
form av fällande domar ännu inte kan märkas på grund av väntetiden 
till tingsrätten.  
 En ytterligare förklaring till att inte fler lagförs menar vissa intervju-
personer är att andelen ärenden där förundersökning inte inleds har 
ökat. En åklagare i Skåne län säger att det ”har ju blivit en väldig 
mängd som vi bara skriver av med vändande post”. Utifrån åklagarens 
statistik går det att avläsa att andelen ärenden som inte leder till förun-
dersökning utifrån alla beslut i åtalsfrågan har ökat mellan 2004 och 
2007.34 Störst är ökningen i länen mellan år 2006 och 2007. Den främs-
ta anledningen till att allt fler ärenden inte leder till förundersökning är 
troligtvis den typ av ärenden som Försäkringskassan anmält, vilket dis-
kuteras mer i detalj i kapitlet Selektion. 
 I likhet med vad som framgår av den tidigare enkätundersökningen 
av Västmanlandsmodellen menar en del åklagare att Försäkringskassans 
blanketter behöver förändras så att uppsåt lättare kan bevisas (FK, RPS 
och ÅM, 2007). 
 Som tidigare nämnts fanns en förväntan bland Försäkringskassans 
personal att den förbättrade kvaliteten på brottsanmälningar skulle leda 
till en ökad lagföring. Tidigare forskning visar dock att kvaliteten på 
Försäkringskassans anmälningar inte påverkar lagföringsfrekvensen 
nämnvärt (jfr Brå 2005:10).  

Anmälningsrutinerna är alltså jättebra. Men fortfarande så återstår samma di-
lemma om jag får uttrycka mig så, för oss som alltid jobbar i rättsmaskineriet. 
Hur bevisar vi saker och ting? Vi kan ju inte bara åtala folk bara för att vi tror 
att folk har gjort sig skyldiga till brott utan beviskravet är precis likadant i alla 
mål. 

Åklagare, Skåne län 
 
Som uttalandet visar betyder inte ett förbättrat material från Försäk-
ringskassan att det automatiskt leder till åtal, utan problemet med att 
bevisa uppsåt kvarstår. Den förväntade effekten att lagföringen ska öka, 
åtminstone andelen lagföringar, är mer beroende av vad Försäkrings-
kassan anmäler än hur deras anmälningar ser ut. Selekteringen av ären-

                                                  
34

 I Skåne län ledde sju procent, år 2004, en procent år 2005, två procent år 2006 och elva 
procent år 2007 av besluten inte till förundersökning.  Motsvarande siffror för Västmanlands län 
är tre procent år 2006 och tolv procent år 2007. För år 2004 och år 2005 inleddes förundersök-
ning i alla ärenden. Observera att uträkningen gäller relativt få beslut, främst avseende de tidigare 
åren, vilket gör den mer osäker. Helsingborg ingår inte i uträkningen eftersom förundersöknings-
ledarskapet förändrats under den undersökta perioden.  
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den inom Försäkringskassan blir därför nödvändig för att den förvänta-
de effekten ska uppnås.  
 Denna rapport kan inte ge några entydiga svar på vad som är orsa-
ken till att inte fler anmälningar leder till lagföring, utan kan främst be-
lysa de uppfattningar som framkommer i intervjuerna. Det finns där-
emot belägg för att en viktig faktor för att öka andelen lagföringar är 
att Försäkringskassan gör en bedömning av i vilken grad den försäkrade 
medvetet har brutit mot reglerna eller inte. Vid denna bedömning kan 
en god dialog mellan myndigheterna om övergripande riktlinjer vara 
viktig (jfr Brå 2005:10).  
 

 

Effekter – resultat i fokus 
• Försäkringskassan gör fler brottsanmälningar under 2007 än åren 

2004 till 2006. Västmanlands län anmäler fler brott per 100 000 in-
vånare än Skåne län och landet i stort, vilket kan vara en följd av 
samverkan.  

• Försäkringskassans anmälningar håller en högre kvalitet. Tillsam-
mans med att det finns utsedda personer leder den förbättrade kvali-
teten på anmälningarna till en effektivare ärendehantering. 

• Andelen strafförelägganden har ökat markant i Västmanlands län 
mellan 2005 och 2006, vilket tolkas som en effekt av samverkan 
mellan myndigheterna och en hög andel enklare brott (TFP) som be-
gås av tidigare ostraffade personer. En nedgång av andelen sker där-
emot under 2007 som en följd av det ökade inflödet av ärenden.  

• Antalet lagföringsbeslut har enligt Åklagarmyndighetens statistik 
ökat från 2004 till 2007. Andelen lagföring av beslut i åtalsfrågan 
har däremot minskat i landet under perioden.  

 

Sammanfattning 
• Antalet och andelen strafförelägganden ökar i hela landet mellan 

åren 2004 och 2006, mest markant i Västmanlands län. Föränd-
ringen i Västmanlands län är troligtvis en effekt av samverkan.  

• Antalet lagföringsbeslut ökar kraftigt i hela landet mellan åren 2004
och 2007. Det ökade inflödet av ärenden har däremot inneburit att 
andelen lagföringsbeslut av samtliga avslutade beslut minskar i hela 
landet.  

• Andelen lagföringar beror mer på vilken typ av ärende som anmäls
än vilken kvalitet Försäkringskassans anmälningar håller. 
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3. Mål  
I detta avsnitt studeras målen för Västmanlandsmodellen. En jämförelse 
kommer sedan att göras med hur målen är formulerade inom SAMEB. 
 

Formella mål 
 
 
 
 
Västmanlandsmodellens mål  
I maj 2006 lanserade Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen och Riks-
åklagaren en gemensam strategi mot bidragsbedrägerier och en viktig 
del är att Västmanlandsmodellen skulle införas över hela landet. Av 
strategin framgår att brotten mot socialförsäkringarna hotar att under-
gräva förtroendet för välfärdsstaten och bidragsbedrägerierna måste 
därför prioriteras. Syftet med strategin är att stärka förmågan att utreda 
misstänkta bidragsbedrägerier.  
 
Målen för Västmanlandsmodellen är följande:  

• Särskilt utsedda personer på Försäkringskassan, Polisen och 
Åklagarmyndigheten ska handlägga frågor om bidragsbedräge-
rier. 

• En gemensam utbildning ska hållas för dem som utsetts.  
• Brottsanmälningarna ska göras direkt till åklagare. 
• Åklagaren är också förundersökningsledare.  

 
Förväntade effekter 
De förväntade effekterna som samverkan enligt Västmanlandsmodellen 
antas uppnå är:  

• Fler anmälningar. 
• Högre kvalitet på Försäkringskassans anmälningar. 
• Snabbare handläggning hos Försäkringskassan och Polisen. 
• Kortare genomströmningstider hos åklagare.  
• Ökad lagföring. 
• Minskat fusk. 

 

Avsnittets fråga 
Vilka mål finns för Västmanlandsmodellen? 
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Myndigheternas mål 

 
Försäkringskassans regleringsbrev 
I regleringsbreven anges på ett övergripande plan de frågor som regering-
en anser ska prioriteras under kommande budgetår (Sundström, 2003; 
Vedung, 1998; Hetzler, 1988).  
 I Försäkringskassans regleringsbrev för året 2006 anges som ett mål 
att fusk inte får förekomma (RB 2005). För att minska fusket fick För-
säkringskassan i uppdrag att under 2006 lämna en redogörelse för hur 
den avser få till stånd ett mer likartat arbete mellan länen mot misstänk-
ta brott (Försäkringskassan, 2006b). Alla ärenden där Försäkringskas-
san misstänker brott ska polisanmälas (Försäkringskassan, 2006a).  
 
Åklagarmyndighetens regleringsbrev 
Regeringens mål för Åklagarmyndigheten under året 2006 reglerades i 
ett antal prioriterade områden (RB 2005).35 Inget av områdena handlar 
om bedrägerier eller om prioritering av brott mot välfärdsstaten. Regler-
ingsbrevet innehåller däremot andra mål som kan kopplas till Västman-
landsmodellen.  
 Åklagarmyndighetens regleringsbrev (RB 2005) för budgetår 2006 
talar om en generell satsning på att fler brott ska leda till lagföring. 
Åklagarmyndighetens mål är att redovisa de särskilda åtgärderna för att 
öka lagföringen, vilka åtgärder som har vidtagits för att genomström-
ningstiderna ska vara fortsatt korta samt att förstärka och vidareutveck-
la samverkan mellan bland annat polis och åklagare (RB 2005). 
 
Rikspolisstyrelsens regleringsbrev 
Rikspolisstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2006 har som övergri-
pande mål att kvaliteten ska höjas på brottsutredningsverksamheten och 
en större andel av de anmälda brotten ska leda till lagföring. Även här 
finns i återredovisningskravet en specifikation på prioriterade områden36 
där bidragsbedrägerier inte ingår. Andra mål som anges för Rikspolis-
styrelsen är att förkorta genomströmningstiderna och att underlätta 
ärendehanteringen för rättsväsendets myndigheter (RB 2005). 

                                                  
35

 De prioriterade områdena är utan inbördes rangordning narkotikabrott, vålds- och sexualbrott, 
särskilt brott mot kvinnor och barn, ekonomiska brott, brott mot miljön, brott som ofta begås av 
ungdomar, brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska 
inslag samt olaga diskriminering (Åklagarmyndighetens RB, 2005). 
36

 De prioriterade områdena är våld mot kvinnor och barn, hatbrott och miljöbrott (Rikspolisstyrel-
sens RB, 2005). 

Avsnittets frågor 
Vad säger myndigheternas regleringsbrev om Västmanlandsmodellen? 
Vilka mål har myndigheterna som berör myndighetssamverkan?  
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Regleringsbreven inte samstämmiga i allt  
Då Försäkringskassan har som ett prioriterat område att alla misstankar 
om brott ska polisanmälas, genererar det en mängd anmälningar till 
polis och åklagare. Polis och åklagare har emellertid andra prioriterade 
områden än bidragsbedrägerier. Skillnaden i prioriteringsområden inne-
bär därför svårigheter för Försäkringskassan att nå sitt mål, samtidigt 
som mängden brottsanmälningar från Försäkringskassan kan skapa 
problem för Åklagarmyndigheten och Polisen att nå sina. När målen 
inte är samstämmiga kan det påverka samverkan negativt. 
 Emellertid finns andra mål i regleringsbreven som stimulerar sam-
verkan. Västmanlandsmodellen förväntas öka lagföringen, effektivisera 
handläggningstiderna hos polisen samt ge kortare genomströmningsti-
der hos åklagarna. Målen i regleringsbreven ligger därför nära de för-
väntade effekterna av Västmanlandsmodellen.  
 Låt oss nu gå vidare och granska de mål som myndigheterna själva 
ställt upp för samverkan och bekämpning av bidragsbedrägerier. 
 
Försäkringskassans egna mål 
Försäkringskassan har som mål att alla misstänkta brott ska anmälas 
och att 50 procent av de anmälda brotten ska leda till åtal eller straffö-
reläggande (Försäkringskassan, 2007a).  
 Dessa mål är motstridiga. Om Försäkringskassan anmäler ”allt” 
minskar andelen strafförelägganden och åtal eftersom åtskilliga miss-
tankar inte utgör brott eller går att styrka.37 När tröskeln för att anmäla 
brottsmisstankar blir lägre når färre misstankar upp till den bevisning 
som krävs för strafföreläggande eller åtal (Korsell, 2003). Om i stället 
Försäkringskassan valde ut de fall som håller ”hög kvalitet” skulle det 
generera färre anmälningar men en högre andel lagföringar. En intervju-
person på Försäkringskassan i Västmanlands län illustrerar. 
 

Om jag jobbar med kvaliteten så tar jag bara de som har god kvalitet. Annars 
om jag anmäler alltihop och då klarar jag det målet men jag klarar inte att 50 
procent ska lagföras. 

Tjänstemän på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Åklagarmyndighetens egna mål 
För åren 2006 och 2007 är målen ett ökat antal lagföringar och kortare 
genomströmningstider för bedrägeribrott (Åklagarmyndighetens Verk-
samhetsplan, 2006; 2007). För 2006 gäller målen alla typer av bedräge-
rier medan bidragsbedrägerier pekas ut som ett prioriterat område för 
2007.  
 

                                                  
37

 I Försäkringskassans styrdokument, uppföljningar eller regleringsbrev står det inte att allt ska 
polisanmälas. Däremot står det att alla misstänkta brott ska polisanmälas.   
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Polisens egna mål 
I Skåne län har polismyndigheten som mål att handläggningstiden för 
utredning av skäligen misstänkt person för bidragsbedrägerier ska vara 
klar för slutdelgivning inom 30 dagar (Polismyndigheten i Skåne län, 
2007).  
 Polisen i Västmanlands län har som mål för 2007 att lagföringen ska 
öka vid bedrägerier mot trygghetssystemen (Polismyndigheten i Väst-
manlands län, 2007).  
 
Mål för genomförandet av samverkansmodellen  
Enligt ett missiv (2006-05-31) från Rikspolisstyrelsen ska varje polis-
myndighet i landet införa Västmanlandsmodellen under 2006. Åkla-
garmyndigheten har som mål att modellen ska vara genomförd under år 
2007 (Verksamhetsplan, 2007). Försäkringskassan har målet att Väst-
manlandsmodellen ska vara genomförd 2006 i samtliga län (Försäk-
ringskassan 2006b).  
 

Mål på tjänstemannanivå 

 
Försäkringskassans handläggare 
Målet att alla misstänkta brott skulle anmälas uppfattades av Försäk-
ringskassans handläggare som att ”allt” skulle anmälas, även felaktiga 
utbetalningar. Följden blev många brottsanmälningar i onödan som 
ledde till stor arbetsbelastning för polis och åklagare, vilket negativt på-
verkade samverkan mellan myndigheterna.  
 På Försäkringskassan i Skåne län uppfattade tjänstemännen den ge-
mensamma strategin som att åklagare och polis skulle prioritera deras 
ärenden. En intervjuperson anser att Västmanlandsmodellen innebär att 
”vi i princip skulle öka samarbetet och att polis och åklagare skulle pri-
oritera våra ärenden”.  
 
Åklagarna 
De flesta åklagare i de båda länen hänvisar till målen med Västman-
landsmodellen: ökad lagföring, snabbare handläggningstider och ökad 
effektivitet. De ska, som en åklagare i Västmanlands län uttrycker det, 
”få in fler ärenden, utreda fler och öka lagföringen, helt enkelt”. I Skåne 
tolkar de målen på liknande sätt.  

Det ska bli effektivare och snabbare handläggning. Så har jag uppfattat det, nå-
gon slags effektivitetshöjning  

Åklagarmyndigheten, Skåne län  

Avsnittets frågor 
Hur formulerar enskilda tjänstemän myndighetens mål? 
Hur påverkas samverkan av tjänstemännens bild av myndighetens mål? 



 

 42 

En del åklagare i Skåne uppfattade i likhet med Försäkringskassans 
tjänstemän att de skulle prioritera bidragsbedrägerier före andra brott. 
Åklagarna i Skåne ser det som ett problem och en åklagare menar att de 
inte har någon möjlighet att låta Försäkringskassans ärenden få förtur 
på grund av andra prioriteringar som häktningar och ungdomsmål. 
Samverkan kunde därför ifrågasättas av åklagare. 
 

Det blir alltså väldiga problem, för jag sitter ju med mycket annat än detta. Jag 
sitter med mord, jag sitter med försök till mord och sitter med grova narkotika-
brott och jag sitter med våldtäkter och hela den biten. Då uppkommer frågan, 
vad ska jag prioritera nu? Ska jag nu prioritera någon som har lurat till sig ett 
tusen kronor hos Försäkringskassan och lägga mord och våldtäkter åt sidan? Då 
blir det problem va.  

Åklagare, Skåne län 
 
På ledningsnivå i Åklagarmyndigheten menar man att det inte handlar 
om att ge förtur till Försäkringskassans ärenden utan att ”prioritera 
upp” dem i den mening att de ska behandlas av rättsväsendet i större 
utsträckning än vad som tidigare var fallet.  
 I Västmanland uppfattar åklagarna inte prioriteringen som ett lika 
stort problem. Det kan bero på att Åklagarkammaren i Västerås är ini-
tiativtagare till Västmanlandsmodellen. I Skåne län däremot har model-
len införts ovanifrån, vilket leder till att åklagarna i högre grad upplever 
prioriteringen som att de måste ge förtur till dessa ärenden före andra, 
som de ser det, viktigare ärenden.  
 
Poliserna 
Poliserna i Västmanlands län menar att målet är att höja uppklarnings-
procenten för alla ärenden. Både i Västmanland och i Skåne är ett in-
formellt mål att utredningen ska ske tidsmässigt så nära brottet som 
möjligt. Det är, som en polis uttrycker det, svårare att klara upp ju läng-
re tid som går mellan brott och utredning.  
 

Mål inom SAMEB 

 
SAMEB:s mål framgår av förordningen (1997:899) som reglerar myn-
dighetssamverkan mot ekobrott och de gemensamma strategier som tas 
fram på möten i respektive region. Projekt som drivs inom ramen för 
SAMEB kan formuleras genom ledningsgruppen. Mål kan dock uppfat-
tas som motstridiga även inom SAMEB.  
 

Avsnittets frågor 
Vilka mål har SAMEB? 
Vilka likheter och skillnader finns mellan SAMEB och Västmanlands-
modellen?  
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Målen är inte i fas med varandra, ta det tydliga exemplet att Skatteverket ju ofta 
är väldigt tidiga och lägger fast projekt som ska genomföras och inom ramen för 
det finns också vissa mål. Där ligger ju inte åklagarna i fas och inte polisen hel-
ler. Polisen har kanske, från Rikspolisstyrelsen, fått i uppdrag att ta hand om 
vardagsbrotten, misshandel på stan alltså, och då kan det finnas ett problem 
med att ta fram resurserna som ska prioriteras. 

 Åklagare, Västmanlands län  
 
Uttalandet ovan belyser ett problem som också finns i Västmanlands-
modellen. Målen hos en myndighet stämmer inte alltid med mål och 
prioriteringar hos en annan. Inom SAMEB finns däremot en större möj-
lighet att diskutera dessa problem på ledningsnivå.  
 En skillnad mellan målen inom SAMEB respektive Västmanlands-
modellen är att målen för SAMEB i större utsträckning är gemensamma. 
SAMEB i Västmanlands län har till och med en egen verksamhetsplan. 
Fördelen med gemensamt formulerade mål är att myndigheterna kan 
besluta hur mycket resurser som behöver frigöras och vilka möjligheter 
de har att delta i projekt.  
 

Ett mål är att gemensamma insatser ska riktas mot de mest brottsliga och i för-
sta hand mot pågående verksamhet. Insatserna ska prioriteras av de samverkan-
de myndigheterna, som också ska säkerställa att det ska finnas tillräckliga resur-
ser för insatserna av den egna myndigheten så att man drar åt samma håll, det är 
det som är vitsen med det hela. 

Tjänsteman Länsstyrelsen, Västmanlands län 
 
Uttalandet belyser de fördelar som upplevs inom SAMEB i Västman-
lands län. De gemensamma besluten bygger på ett gemensamt mål. Som 
uttalandet också visar är det viktigt att myndigheterna säkerställer att 
det finns tillgängliga resurser för att uppfylla målen. 
 
Mål inom RUC 
Inom SAMEB i Skåne län fördelar resursgruppen uppdrag och resurser 
till den operativa verksamheten i Regionalt underrättelsecentrum 
(RUC). Resursgruppen är en förlängning av ledningsgruppen inom SA-
MEB och består av myndighetschefer från de myndigheter som finns 
representerade i RUC.  
 

Vi är ju styrda av en ledningsgrupp och eftersom det är flera myndigheter som 
arbetar tillsammans är det ett kollektivt chefskap. I resursgruppen sitter resurs-
ägarna från de ingående myndigheterna och bestämmer tillsammans vilka ären-
den som ska hanteras. De bestämmer över resurstilldelningen, vilka begräns-
ningar som finns och vad det nu månde vara.  

Polis, Skåne län 
 
Fördelarna med resursgruppen är alltså att målet för den operativa 
myndighetssamverkan regleras av gemensamma beslut och resursfördel-
ningar.  
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SAMEB och Västmanlandsmodellen 
En framgångsfaktor för SAMEB i både Västmanlands och Skåne län, är 
möjligheten att gemensamt formulera mål och fördela resurser. Inom 
Västmanlandsmodellen finns inte den möjligheten då det saknas en ge-
mensam styr- eller ledningsgrupp. Samverkan enligt Västmanlandsmo-
dellen möter också en del problem till följd av skilda målsättningar.  
 

Sammanfattning 
Skillnader mellan SAMEB och Västmanlandsmodellen: 
• Målen i SAMEB anpassas i högre grad efter de andra myndigheterna.  
• Inom SAMEB är målen gemensamt formulerade och hänsyn tas till  

myndigheternas resurser. 
• SAMEB har en gemensam styr- och ledningsgrupp.  

 
 

Mål – resultat i fokus  
• Enligt regleringsbreven är bidragsbedrägerier ett prioriterat område 

för Försäkringskassan men inte för Åklagarmyndigheten och Polisen. 
När målen inte är samstämmiga kan det försvåra samverkan. Åkla-
garmyndighetens och Polisens mål att öka lagföringen samt korta 
handläggnings- och genomströmningstiderna kan dock lättare upp-
nås när myndigheterna samarbetar, vilket således stimulerar samver-
kan.  

• Försäkringskassans mål att alla misstänkta brott skulle anmälas upp-
fattades av handläggare som att ”allt” skulle anmälas. Det ledde till 
att polis och åklagare fick många onödiga brottsanmälningar.  

• Åklagarna, främst i Skåne, uppfattade målet att bidragsbedrägerier 
skulle hanteras före andra brott, som de ansåg hade högre prioritet. 
Samverkan kunde därför ifrågasättas. 

• Till skillnad mot Västmanlandsmodellen finns inom SAMEB ett fo-
rum för att diskutera mål och resurser. Det ökar förutsättningarna 
för en effektiv samverkan.  
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4. Samverkan  

I detta kapitel skiftas fokus från myndigheternas mål till hur Försäk-
ringskassan, Polisen och Åklagarmyndigheten i praktiken samverkar 
mot bidragsbedrägerier.  
 

Västmanlandsmodellen  
 

Avsnittets fråga 
Uppnås målen med särskilt utsedda tjänstemän och gemensam utbildning? 

 
 
Särskilt utsedda tjänstemän 
Västmanlandsmodellen innebär att särskilt utsedda handläggare på För-
säkringskassan ska skicka brottsanmälningar till särskilt utsedda åkla-
gare. Åklagaren fattar beslut om huruvida förundersökning ska inledas 
eller inte. Om förundersökning inleds skickas anmälningen vidare till 
särskilt utsedda poliser som utreder ärendet. Polisen skickar sedan till-
baka det färdigutredda ärendet till åklagaren som fattar beslut om even-
tuellt åtal eller strafföreläggande. 
 Särskilt utsedda personer innebär en specialisering, vilket antas leda 
till en effektivare hantering av ärendena. Många av intervjupersonerna 
framhöll att tjänstemännen på Försäkringskassan som är utsedda att 
skriva och granska brottsanmälningar bör besitta en viss juridisk kun-
skap. Att åklagaren kan använda sig av juridiska termer i kontakten 
med Försäkringskassan bedöms underlätta kommunikationen. Vad som 
anses viktigt av poliser och åklagare är dock att de utsedda tjänstemän-
nen på Försäkringskassan har god kunskap om de olika socialförsäk-
ringarna.  
 
Gemensam utbildning för utsedda tjänstemän 
Det andra målet i den gemensamma strategin är att de utsedda perso-
nerna ska få en gemensam utbildning. Både i Västmanlands och i Skåne 
län har en gemensam utbildning genomförts för de utsedda personerna i 
samband med att samverkansmodellen infördes.  
 Många av tjänstemännen i Västmanlands län pekar särskilt på vikten 
av att utbildningen var gemensam, vilket gav en förståelse för de andra 
myndigheternas arbete. 
 

När det här startades så hade man träffar, dels för att lära känna varandra som 
personer, det blir ju lättare kontaktvägar så. Men också för att få en förståelse 
för vars och ens arbetsuppgifter. Vi hade två eller tre dagar, där vi berättade om 
våra olika verksamheter. Vi från polisen berättade vad vi tyckte att vi behövde 
för att det skulle bli en så smidig utredning som möjligt, vad vi behövde för 
uppgifter från Försäkringskassan. Åklagaren berättade från sin synvinkel vad 
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åklagaren ville ha för att det skulle bli så bra slutprodukt som möjligt och För-
säkringskassan berättade om sin verksamhet.  

Polis, Västmanlands län  
 
Som polisen menar i uttalandet fyllde utbildningen också funktionen att 
tala om vad de olika myndigheterna krävde av varandra för att samver-
kan skulle fungera. Även om Västmanlands län inte har återkommande 
utbildningsdagar har tjänstemännen uppföljningsmöten då de träffas för 
att diskutera samverkan.  
 Eftersom den gemensamma utbildningen hölls i ett tidigt skede av 
samverkansprojektet har inte alla tjänstemän deltagit. En polis i Väst-
manlands län menar att även om det inte sker någon fortlöpande ge-
mensam utbildning av nya handläggare, förmedlas kunskapen till de nya 
utsedda poliserna inom myndigheten. Utbildningen blir då mer intern 
och inte gemensam tillsammans med de andra myndigheterna.  
 I Skåne län hade de också en gemensam utbildning. Skåne län hade 
dock sina utbildningsdagar senare än Västmanlands län eftersom sam-
verkan startade senare och därmed är det fler intervjupersoner som har 
deltagit. Under utbildningen gick de exempelvis igenom trygghetssyste-
met och hur Försäkringskassans lagstiftning ser ut. En handläggare på 
Försäkringskassan i Skåne län menar att det var bra att de hade en 
genomgång av sina försäkringar eftersom åklagarna tyckte att Försäk-
ringskassan ”har så röriga försäkringar”. Åklagare i Skåne län är också 
positiva till utbildningen:  
 

Vi hade en gemensam utbildning så till vida att Försäkringskassan pratade om 
sina försäkringar och vi pratade om den juridiska biten och polisen pratade om 
sitt. Så det var ju bra.  

Åklagare, Skåne län  
 
Poliser i Skåne län är också positiva till den gemensamma utbildningen. 
En effekt som framhölls var att Försäkringskassans anmälningar har 
blivit bättre och några poliser menar att det beror på de riktlinjer som 
drogs upp under utbildningen. De gemensamma utbildningarna har 
också skapat kontaktytor som byggs upp genom att handläggarna träf-
far varandra. En polis i Skåne län uttrycker det så här:  

 
Har polisen fått in ett ärende om någonting som vi undrar över så vet vi ju vem 
vi ska ringa till och dom kontakterna har vi byggt upp genom att vi har gemen-
samma möten, vi hade en gemensam utbildning där samtliga av handläggarna 
var med. Lär man känna en och har träffats då är det lättare att föra en diskus-
sion.  

Polis, Skåne län 
  
En åklagare i Skåne län understryker även att den gemensamma utbild-
ningen var bra för att de olika handläggarna hade en möjlighet att ”lära 
känna varandras ansikten och inte bara via papper och telefonröster-
na”.  
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Alla utsedda tjänstemän i Skåne har inte deltagit i den gemensamma 
utbildningen. Dock poängteras att nya utsedda tjänstemän får den rele-
vanta kunskapen av kollegor inom myndigheten.  
 
Gemensamma träffar 
I Västmanlands län har de tre myndigheterna avstämningsmöten cirka 
två gånger per år. Under dessa möten finns möjlighet att diskutera sam-
verkan och gemensamt lösa eventuella problem. Det är tydligt att både 
gemensamma utbildningar och möten ökar förutsättningarna för sam-
verkan eftersom de utsedda tjänstemännen får större kunskap om var-
andras arbetssätt och funktion i samhället. Eftersom samverkan inleddes 
senare i Skåne län var de gemensamma träffarna på handläggarnivå inte 
lika etablerade när intervjuerna genomfördes. 
 
För- och nackdelar med utsedda personer  
Tidigare forskning visar att en negativ konsekvens av att utse särskilda 
personer till att arbeta med vissa ärenden i förlängningen leder till isole-
ring och ineffektivitet. I och med att samverkan ligger utanför den egna 
organisationen kan den bli nedprioriterad i förhållande till andra verk-
samhetsområden (Hetzler m.fl., 1995). Hur överhängande denna risk är 
beror på vilken typ av samverkan som genomförs.  
 Samverkan kan delas upp i sekventiell samverkan, som kan liknas 
vid ett stafettlopp, där informationen går från myndighet till myndighet, 
och parallell samverkan, där man arbetar tillsammans hela vägen (Puon-
ti, 2004).  
 Västmanlandsmodellen karaktäriseras av sekventiell samverkan. Ett 
ärende om misstanke om bedrägeri går som en stafettpinne från Försäk-
ringskassan till åklagare, som lämnar över stafettpinnen till polisen, som 
skickar tillbaka den till åklagare för beslut om åtal.  
 Denna form av samverkan har sina nackdelar eftersom den tenderar 
att bli personbunden (Sahlin, 2000). Samverkan är beroende av att vissa 
personer, oftast eldsjälar, sitter på samverkans nyckelpositioner. Sekven-
tiell samverkan är beroende av individuella nätverk där exempelvis en 
polis har ett kontaktnät med andra myndighetspersoner, som han eller 
hon använder sig av vid olika utredningar (Puonti, 2004).  
 Tjänstemännen som intervjuats tyckte emellertid inte att det fanns en 
personbundenhet eftersom Västmanlandsmodellen är så pass etablerad. 
Däremot ansågs det vara en risk att samverkan skulle stanna upp om en 
eller flera nyckelpersoner slutade samtidigt, men man menade ändå att 
samverkan skulle fortsätta så fort det var en ny på positionen. Å andra 
sidan poängterade intervjupersonerna i Västmanlands län att det var bra 
om tjänstemän som jobbade med Västmanlandsmodellen var engagerade.  
 

Det handlar mer om rätt person på rätt plats, men det måste inte vara jag, det 
måste inte vara NN på åklagarkammaren, det måste inte vara NN på polisen. 
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Det går säkert bra att ersätta oss med andra, det är mer att själva tanken ska 
finnas där. 

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Även i Skåne län ansåg intervjupersonerna att Västmanlandsmodellen 
inte var beroende av eldsjälar. Att samverkan inte känns hotad på grund 
av personbundenhet beror på att det finns klara direktiv om att Väst-
manlandsmodellen ska finnas i alla län (jfr Benson och Cullen, 1998). 
Det hade varit en större risk att Västmanlandsmodellen skulle rinna ut i 
sanden om den bara hade varit en valmöjlighet.  
 Trots att intervjupersonerna inte tycker att Västmanlandsmodellen 
är särskilt personbunden drar vi slutsatsen, utifrån observationer och 
samtal med intervjupersoner, att de utsedda individerna i Västman-
landsmodellen har stor betydelse för samverkan. Intervjupersonerna har 
lång erfarenhet av den egna myndigheten. Samtidigt har de, framför allt 
i Västmanlands län, etablerade kontakter och tidigare erfarenheter av 
att samverka med andra myndigheter. Med andra ord, Västmanlands-
modellen är inte personberoende, men samverkan underlättas om de 
utsedda tjänstemännen har en viss erfarenhet av och positiv attityd till 
samverkan.  
 

Nära samverkan i Västmanlands län 
Samtliga tre myndigheter i Västmanlands län har särskilt utsedda tjäns-
temän och därmed uppfylls det målet. I Västmanlands län är tjänste-
männen som samverkar mycket entusiastiska, de tror på samverkans-
modellen och har täta kontakter. De har till synes en avslappnad rela-
tion till varandra och en bra dialog. 
 

Ja dialogen är bra. Det finns inget att anmärka på. Är det något man undrar 
över är det bara att lyfta luren och ringa. Man behöver inte fundera någonting 
på att man kanske kommer med en dum fråga eller nåt sånt där. 

Polis, Västmanlands län 
 
Samverkan i Västmanlands län kan till och med ses som parallell sam-
verkan, som handlar mer om ett nära samarbete mellan olika individer. 
Poliser kontaktar åklagare eller andra myndighetspersoner och sedan 
arbetar de tillsammans med fallet (Puonti, 2004). I Västmanlands län 
finns utsedda åklagare och poliser som i stort sett arbetar heltid med 
dessa ärenden.  
 På Försäkringskassan i Västmanlands län har de nära kontakt med 
åklagaren och polisen. Polisen ringer ofta till Försäkringskassans kon-
trollgrupp om de undrar över någonting som gäller socialförsäkringar 
och misstänkta bedrägerier. Att poliserna visste vem på Försäkringskas-
san de kunde ringa uppfattades som mycket positivt.  
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Det är inte bara värdet av det som behandlas på mötet utan det är de kanaler 
som man arbetar upp också, nu vet jag så att säga, vilka personer som finns hos 
polisen som jag kan vända mig till på en gång. 

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län  
 
Utredare på Försäkringskassan kan också i generella termer diskutera 
med åklagare om vad som bör anmälas och vad som inte bör anmälas. 
Detta ger en starkare samverkan och större förståelse mellan åklagare 
och Försäkringskassan, särskilt i frågan om varför vissa ärenden av-
skrivs och andra inte.  
 Småskaligheten i Västmanlands län gör det också möjligt att ha så 
täta kontakter. Åklagarkammaren och Försäkringskassan ligger i sam-
ma hus och Polisen bara ett stenkast därifrån. Tjänstemännen känner 
varandra på ett mer personligt plan och refererar till varandra med för-
namn. Uttalandet nedan illustrerar relationen mellan Försäkringskassan 
och åklagare i Västmanlands län. 
 

Vi ska träffas nästa vecka med åklagaren och diskutera det här, vad vi ska ha för 
beloppsgränser, vad kan vara rimligt överlag för dem. En av grejerna för att den 
här modellen fungerar så bra i Västmanland, det är att vi hela tiden tar hänsyn 
till varann så att man ska få en rimlig arbetsbelastning, att man inte anmäler sa-
ker på ren rutin eller så.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
När Försäkringskassan arbetar tätt med åklagaren förvandlas stafett-
pinnen till en mer parallell samverkan då frågor hela tiden bollas fram 
och tillbaka. De tre pilarna mellan Försäkringskassan och åklagare i 
figuren nedan symboliserar den täta samverkan. Pilen från Polisen till 
Försäkringskassan står för polisernas kontakt med Försäkringskassan. 
 

FörsäkringskassanFörsäkringskassan

Kontrollgruppen

Åklagarmyndigheten

Utsedd åklagare

Polisen

Utsedd polis

 
Figur 5. Samverkan i Västmanlands län. 
 

Alla projektmål är inte uppfyllda i Skåne län 
I Skåne län ser det annorlunda ut än i Västmanlands län. Skillnaderna 
bygger mycket på att Skåne är större än Västmanland, både till yta och 
folkmängd. Organisationen skiljer sig också. Skåne län har fyra åkla-
garkammare och Västmanlands län bara en. Det finns fem polisdistrikt i 
Skåne län, i Västmanlands län bara ett. Skåne har dessutom fler större 
städer, och samverkansmodellen tillämpas på ett annat sätt.  
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 Försäkringskassan skriver sina anmälningar centralt i länet som 
skickas ut till respektive åklagarkammare, som i sin tur delar ut det på 
olika polisdistrikt. Det är med andra ord inte lika centraliserat som i 
Västmanlands län. På Försäkringskassan i Skåne län finns två särskilt 
utsedda handläggare som har kontakt med polis och åklagare. Precis 
som i Västmanlands län ansågs det som positivt av åklagare och poliser 
att det var utsedda tjänstemän på Försäkringskassan som skrev brotts-
anmälningarna.  
 Åklagarkamrarna i Skåne län har valt olika metoder, varav de flesta 
har särskilt utsedda åklagare som arbetar med Försäkringskassans an-
mälningar. En åklagarkammare som tidigare hade en särskilt utsedd 
åklagare att handlägga Försäkringskassans brottsanmälningar, har nu 
valt att sprida ärendena på flera åklagare.  
 Malmöpolisen har, bland annat på grund av att bedrägeriroteln an-
ses vara överbelastad, löst uppgiften på ett annat sätt. Vid intervjutillfäl-
let i november 2007 fanns inte särskilt utsedda poliser utan Försäk-
ringskassans ärenden delades ut på olika närpolisområden. 
 I Skåne län benämns inte samverkanspartnerna med förnamn, vilket 
kan uppfattas som ett tecken på att samverkan inte är lika tät som i 
Västmanlands län. Det är också fler personer som samverkar i Skåne. 
Det finns även variationer inom Skåne län i hur man har valt att tilläm-
pa modellen.  
 En nackdel är att Försäkringskassan tappar kontakten med ärendet 
från att de lämnar över det till åklagare som distribuerar ärendet vidare 
till polisen som i sin tur lottar ut det på handläggare som inte är särskilt 
utsedda att arbeta med bidragsbedrägerier. Med andra ord, stafettpin-
nen som ska gå mellan speciellt utsedda tjänstemän blir liggande innan 
den når en utredare på polisen eftersom det uppstår en osäkerhet om till 
vem stafettpinnen ska överlämnas. Genom att ärendet lottas ut bland 
poliser i Malmö försvinner specialkompetensen hos polisen. Tanken 
bakom modellen, att särskilt utsedda utredare ska arbeta med bidrags-
bedrägerier för att öka effektiviteten, uteblir. Figur 6 beskriver samver-
kan i Malmö.  
 

Försäkringskassan
Kontrollgruppen

Åklagarmyndigheten
Utsedda åklagare

Polisen
Kompletterar Försäkringskassans 
anmälan enligt åklagarens direktiv

Närpolis-
område

Närpolis-
område

Närpolis-
område

Ärendet lottas ut på poliser som 
håller förhör

 
Figur 6. Samverkan i Malmö. 
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SAMEB 
Inom SAMEB finns också olika typer av samverkan. Lednings- eller re-
sursgruppen på chefsnivå samverkar mer sekventiellt genom att träffas 
regelbundet för att utbyta information och bestämma vem som ska göra 
vad i samverkan.  
 Inom ramen för SAMEB har det startats operativa grupper, och det 
Regionala underrättelsecentrat (RUC) i Skåne är en av dem. Arbetet 
inom RUC kännetecknas av ett samarbete i form av en parallell samver-
kan. Representanter från olika myndigheter tillbringar ibland mer än 
halva sin arbetsvecka på RUC där de arbetar sida vid sida. På operativ 
nivå uppfattas det som positivt att arbeta parallellt. En polis menar att 
det gemensamma arbetet leder till en ständig kompetenshöjning samti-
digt som de kommer bort från ”stuprörstänkandet” i myndighetsvärl-
den.  
 Inom ramen för SAMEB i Västmanlands län arbetar myndigheterna i 
utredningsgrupper. Enligt en polis kännetecknas det arbetet av en paral-
lell samverkan, då poliser och åklagare arbetar tillsammans med kon-
trollmyndigheter som Skatteverket. 
 

Sammanfattning 
• Gemensamma utbildningar skapar insikt om de olika myndigheternas 

roller och funktioner. Både i Västmanland och i Skåne har gemen-
samma utbildningar genomförts, man alla som arbetar med försäk-
ringsbedrägerier har inte gått utbildningen. 

• Att ha särskilt utsedda personer på Försäkringskassan, Åklagarmyn-
digheten och Polisen ökar effektiviteten eftersom de får en vana att 
hantera försäkringsbedrägerier.  

• I Västmanlands län har alla tre myndigheterna utsedda personer och 
det finns täta kontakter mellan myndigheterna.  

• I Skåne län finns det flera olika åklagarkammare och polisdistrikt som 
arbetar med Försäkringskassans bedrägerier till skillnad från i Väst-
manlands län. Detta beror delvis på skillnad i geografiska avstånd och 
folkmängd. I Skåne är det inte heller alltid särskilt utsedda poliser som 
arbetar med utredningarna. 

• Det operativa arbetet inom SAMEB sker i nära samverkan och tjäns-
temännen kan dra nytta av varandras kompetens i sitt dagliga arbete. 
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Organisationskulturer i samverkan 
 

Avsnittets fråga 
Hur påverkas samverkan av myndigheternas olika organisationskultur? 

 
Att Försäkringskassan, Åklagarmyndigheten och Polisen samverkar i 
Västmanlandsmodellen innebär att tre olika organisationer med olika 
tradition, kultur och skilda interna mål påverkar samarbetet (Christen-
sen m.fl., 2004).  
 Från tidigare forskning vet vi att organisationer som uppfyller om-
givningens krav försäkrar sig mot att bli ifrågasatta och genom det blir 
legitima (Korsell, 2003). Det tar lång tid att bygga upp förtroende och 
goda relationer, vilket gör att organisationen förändras långsamt på 
grund av rädsla att försämra relationerna med andra organisationer 
(Ahrne och Papakostas, 2002).  
 Nästa alla intervjupersoner hade arbetat inom sin myndighet i minst 
20 år. Den långa erfarenheten stärker organisationskulturen, eftersom 
de tjänstemän som arbetat länge har en stor säkerhet i vad myndigheten 
har för roll och funktion i samhället (jfr Christensen m.fl., 2004). Åkla-
garmyndigheten och Polisen är brottsbekämpande myndigheter, medan 
Försäkringskassan är en utbetalande myndighet.  
 

… det är ju så klart svårare för dem [Försäkringskassan] att titta på vad som är 
brott och vad som inte är brott, det är klart, det är inte så konstigt, medan en 
annan kan vara helt borta när det gäller föräldrapenning eller så. 

Polis, Västmanlands län 
 
Polisens uttalande ovan belyser hur de olika myndigheternas uppgifter 
skiljer sig åt. Polisen och Åklagarmyndigheten har av givna skäl ett nära 
etablerat samarbete. 
 

Polis och åklagare har ju alltid gått hand i hand, fram och tillbaka även om vi 
har olika uppfattningar och meningar om det hela. Det nya är att Försäkrings-
kassan har fått en del i processen, för innan har det bara kommit in en anmälan.  

Polis, Skåne län 
 
Försäkringskassan har en annan funktion och specialisering i samhället 
och skiljer sig mer från de andra två myndigheterna. Det kan ta sig ut-
tryck i kommunikationsproblem:  
 

Vi tänker ju mer juridiskt än Försäkringskassan gör. Så är det ju. De är ju en 
annan myndighet. Så ibland kan det säkert bli missförstånd, men på det stora 
hela tycker jag samverkan fungerar väl.  

 Åklagare, Skåne län 
 
Myndigheternas olika roller kan skapa vissa problem för samverkan i 
form av konflikter och missförstånd.  
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Social legitimitet  
Försäkringskassan har genomgått en förändring, som delvis beror på att 
myndigheten försöker stärka sin sociala legitimitet och acceptans i sam-
hället (jfr Hatch, 2002; Korsell, m. fl., 2007). Försäkringskassans för-
ändring är ett svar på omgivningens krav (jfr Powell och DiMaggio, 
1991), det vill säga att i större utsträckning bekämpa felaktiga utbetal-
ningar av socialförsäkringen.  
 När Försäkringskassan arbetar mer för att stoppa felaktiga utbetal-
ningar och göra polisanmälningar får de en positiv respons från allmän-
heten, enligt intervjupersonerna. Detta bidrar också till att Försäkrings-
kassans sociala legitimitet stärks.  
 Åklagare och poliser har däremot andra arbetsuppgifter, som ofta 
handlar om grövre brott än bidragsbedrägerier. En del intervjuade poli-
ser och åklagare ansåg därför inte att arbetet mot bidragsbedrägerier 
kändes lika motiverande. En annan aspekt är att åklagarna inte kan 
komma för nära Försäkringskassan i samverkan eftersom det kan upp-
fattas av de åtalade att åklagaren är partisk. 
 

Åklagare och Försäkringskassan har ett utbyte av information, det känns udda 
att samarbeta alltför mycket med målsäganden [Försäkringskassan], vi ska ju 
ändå vara opartiska, vi ska ju inte vara Försäkringskassans förlängda arm.  

Åklagare, Skåne län 
 

Åklagaren måste ha en suverän och objektiv roll i samhället och inte gå 
Försäkringskassans eller någon målsägandes ärenden. Om åklagare upp-
lever att de inte är opartiska leder det till ett legitimitetsproblem. Lik-
nande kan sägas om Försäkringskassan som tappar i legitimitet om de 
påverkar polisen och åklagaren för mycket. Med andra ord kan en 
sammanblandning av roller leda till legitimitetsproblem hos både åkla-
gare, poliser och tjänstemän på Försäkringskassan.  
 
Samverkan, en tradition i Västmanlands län 
De intervjuade tjänstemännen i Västmanlands län tycker inte att skill-
naderna mellan de olika myndigheterna har någon större betydelse för 
samverkan. En intervjuperson från Försäkringskassan anmärkte att de 
olika myndigheterna har olika mål, men att det finns en respekt för var-
andras roller och mål i samhället. En åklagare var av samma åsikt: 
 

… normalt ska det ju vara lättare att samarbeta inom myndigheten för där har 
man ju alltså i stort sätt samma mål. Samma tänk, va. Medan andra myndighe-
ter har andra målsättningar med sin verksamhet så det kan ju vara svårare. Men 
när man väl sätter sig ner och börjar diskutera så brukar det gå ganska bra. 

Åklagare, Västmanlands län  

Åsikten att Västmanlandsmodellen fungerar bra i mötet mellan myndig-
heter med olika organisationskulturer är genomgående i Västmanlands 
län. Det beror delvis på att det finns en tradition av myndighetssamver-
kan i Västmanlands län och att de olika representanterna från myndig-
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heterna sedan tidigare har upparbetat goda relationer. Ända sedan SA-
MEB bildades i Västmanland har Försäkringskassan varit en inbjuden 
representant, vilket är unikt. Steget var därmed inte så stort till att För-
säkringskassan, åklagarkammaren och polisen började samarbeta ge-
nom Västmanlandsmodellen. I andra län har Försäkringskassan inte 
varit representerad i SAMEB från början utan har tillkommit på senare 
år.  
 
Samverkan i Skåne län 
Försäkringskassan i Skåne län började inte delta i SAMEB förrän år 
2006 (SAMEB, 2007) och har därmed inte på samma sätt som Försäk-
ringskassan i Västmanlands län samverkat lika länge. Däremot har 
myndighetssamverkan naturligtvis skett på andra sätt. Som framkom i 
föregående avsnitt fungerar Västmanlandsmodellen i Skåne län inte lika 
bra som i Västmanlands län. Detta kan delvis bero på att Försäkrings-
kassan i Skåne län inte har haft en lika långtgående samverkan med 
andra myndigheter inom SAMEB.  
 I Skåne län är de poliser och åklagare som vi intervjuat mer negativa 
till att arbeta med bidragsbedrägerier än de vi talat med i Västmanlands 
län. En del poliser som arbetar i Västmanlandsmodellen anser att bi-
dragsbedrägerier är resurskrävande och att det finns andra brott som de 
hellre vill utreda: 
 

Jag har ju alltid sysslat med traditionell brottsbekämpning så att säga. Det här är 
ju viktigt också men jag tycker det tar sådan fruktansvärt lång tid, de här eko-
brotten över huvud taget och sen händer det ju ingenting heller. Men jag är ju 
inte intresserad så det kanske är därför. Jag är mer för att ut och hjälpa folk som 
blir nedslagna och så vidare. 

Polis, Skåne län 
 

Uttalandet ovan visar hur en del poliser kan vara mindre engagerade att 
arbeta med bidragsbedrägerier eftersom det finns andra brott som känns 
viktigare. Naturligtvis skiljer sig attityden till bidragsbedrägerier hos 
polisen på individnivå.  
 Vad denna studie visar är att där det finns en god samverkan mellan 
polis och andra myndigheter på operativ nivå, är poliser mer positiva till 
att utreda bidragsbedrägerier. Polisen i Västmanlands län är mer posi-
tivt inställda till att utreda misstankar om bidragsbedrägeri än polisen i 
Skåne län där samverkan inte är lika upparbetad. 
 

Sammanfattning 
• De tre myndigheterna i studien har olika organisationskulturer och 

traditioner som kan påverka samverkan.  
• Långvariga relationer mellan myndigheter skapar ett gynnsammare 

klimat för samverkan. I Västmanlands län där samverkan är mer eta-
blerad än i Skåne är också tjänstemännen mer positivt inställda.  
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Beroende mellan myndigheter 
Avsnittets fråga 
Hur påverkas samverkan av myndigheternas mål? 

 
Polisen och Åklagarmyndigheten har alltid haft ett behov av varandras 
arbetsinsatser, medan Försäkringskassan har varit mer fristående. Till 
följd av Västmanlandsmodellen har Försäkringskassan, Polisen och Åkla-
garmyndigheten gemensamma mål och blir därmed beroende av varand-
ra (jfr Ahrne, 1999).  
 
Skånepolisens 30-dagarsmål 
Som tidigare nämnts har Polisen i Skåne län satt upp ett mål att Försäk-
ringskassans ärenden ska vara klara för slutdelgivning inom 30 dagar. 
En del poliser i Skåne menar att målet är svårt att nå eftersom åklagarna 
har så mycket att göra och inte slutför Försäkringskassans ärenden 
inom rimlig tid. 

 
… från början så hade jag ju 30 dagar på mig. Och jag har gjort vad jag skulle 
inom två veckor. /…/ Men jag har ärenden som har legat hos åklagaren i sex 
månader och jag har inte fått beslut ännu.  

Polis, Skåne län 
 
Inställningen till 30-dagarsmålet varierar dock. En del poliser menar att 
målet är diskutabelt eftersom andra ärenden hamnar i balans.38 Det är 
svårt att motivera varför de ska ta Försäkringskassans ärenden före 
andra misstänkta brott. Andra poliser är inte lika negativa, eftersom 
målet sätter press på polisen att arbeta snabbare med Försäkringskas-
sans relativt enkla ärenden. Eftersom åklagarkamrarna inte har samma 
30-dagarsmål som Polisen hamnar försäkringskassebedrägerier lätt i 
balans hos åklagarna. 
 

… den här typen av mål ska vi kunna driva genom maskineriet på 30 dagar. /…/ 
Men hinner jag inte med av andra skäl, ja då är de 30 dagarna fullständigt 
omöjliga att uppfylla. Jag har ju själv sett här nu, ja det var vissa utredningar 
som har kommit in för två månader sen, som polisen hade gjort klart och vänta-
de på mitt slutgiltiga direktiv. 

Åklagare, Skåne län 
 
Som uttalandet ovan illustrerar bidrar åklagarnas balanser till att poli-
sen inte kan nå 30-dagarsmålet. För att uppnå detta mål är polisen be-
roende av att åklagaren tar sig an bidragsbedrägerierna med förtur. 
  

                                                  
38

 Med balans menas när ärenden kommer in till polisen och åklagarkammare men som inte ut-
reds med en gång. Det vill säga, ärendena läggs på hög (i balanser) och det kan ta tid innan de 
utreds. 
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Försäkringskassan är beroende av Åklagarmyndigheten 
Ett annat exempel på hur mål skapar beroenden är Försäkringskassans 
mål att 50 procent av alla polisanmälningar ska leda till åtal eller straff-
föreläggande. Därför strävar Försäkringskassans tjänstemän efter att 
upprätta anmälningar av så hög kvalitet som möjligt.  
 

Vi ska underlätta för polis och åklagare att det blir lättare att behandla anmäl-
ningen och målet är helst att så mycket som möjligt går till åtal. Det ska vara så 
väl underbyggt att åklagaren kan ta det till åtal.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 

Sammanfattning 

• De olika målen skapar ett beroende mellan myndigheterna i sam-
verkan eftersom de behöver varandras kunskap och arbetsinsatser 
för att uppnå målen. 

 
 

Skillnad i resurser kan påverka samverkan 
Avsnittets fråga 
På vilket sätt påverkas samverkan av skillnader i myndigheternas re-
surser? 

 
Även om samverkan leder till fördelar för myndigheterna krävs också 
resurser (jfr Sahlin, 2000). Skillnaderna mellan de samverkande myn-
digheterna är stora i fråga om resurser. Försäkringskassan har sedan 
2005 i hela landet tillsatt 300 personer i syfte att stärka kontrollverk-
samheten av felaktiga utbetalningar (Försäkringskassans RB 2005). Som 
nämnts var det främst TFP som kontrollerades. Åklagarmyndigheten 
eller Rikspolisstyrelsen har däremot inte tilldelats särskilda finansiella 
medel för att hantera Försäkringskassans anmälningar (ESV 2007:19). 
Denna ojämnhet i resurser påverkar samverkan.  
  

[TFP–kontrollen] innebär att den [Västmanlandsmodellen] utsätts för påfrest-
ningar. Därför att det blir väldigt många ärenden som vi polisanmäler. Det blir 
många ärenden för polis och åklagare. Jag har inget belägg för att säga att det 
blir balanser, men jag förstår att det blir påfrestningar inom Åklagarmyndighe-
ten som tar emot våra polisanmälningar. 

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Resursbrist är ständigt återkommande i samtal med intervjupersonerna. 
I Västmanlands län uppfattas dock inte resursfördelningen mellan myn-
digheterna som ett lika stort problem som i Skåne. Det kan bero på att 
myndigheterna i Västmanlands län startade samverkan innan de extra 
resurserna sköts till och därmed kunde utveckla den existerande sam-
verkan. Med andra ord, kontakterna och Västmanlandsmodellen var 
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redan etablerade i Västmanland till skillnad från i Skåne, där starten av 
samverkan och den omfattande TFP-kontrollen sammanföll med var-
andra.  
 Åklagare i Skåne anser att Försäkringskassans resurstillskott ställer 
till med problem i samverkan eftersom det skapar balanser. Åklagaren i 
uttalandet nedan beskriver hur skillnader i resurser mellan myndighe-
terna ter sig i praktiken: 
 

Försäkringskassan har erhållit ökade medel för att man ska kunna plocka fram 
så mycket som de misstänker kan utgöra brott i sin verksamhet. De har fått mer 
utredningsresurser och det innebär att Försäkringskassan kan göra fler anmäl-
ningar. Det innebär ju att jag, på mitt bord, får mycket fler anmälningar. Av 
dem som kommer in beslutar jag att en stor del ska gå till polisen. Eftersom det 
är jag som ska besluta om åtal ska väckas eller inte, innebär det att jag plötsligt 
översköljs av utredningar som kommer in från polisen eller att polisen tar kon-
takt med mig. ”Här är utredningar som du har satt igång och nu har vi kommit 
så och så långt, kan vi få ytterligare direktiv hur vi ska hantera detta?” Då växer 
högen hos mig. 

Åklagare, Skåne län 
 
Västmanlandsmodellen strävar efter att effektivisera handläggningen av 
Försäkringskassans ärenden. Dock upplever många intervjupersoner i 
Skåne län, särskilt inom polisen och åklagarkamrarna, Västmanland-
modellen som resurskrävande. 
 

Annars är det bara en handläggningsmodell som jag inte tycker har fallit så där 
jätteväl ut. Just det där att vi ska ta emot anmälningarna och anledningen var 
väl att det skulle gå snabbare, i stället har de blivit liggande bara för att vi ska 
göra bedömningen på råmaterialet om man ska inleda förundersökning eller inte 
för vi har så mycket annat att göra. 

Åklagare, Skåne län 
 
När myndigheter har olika stora resurser i ett samverkansprojekt är det 
av vikt att det redan finns upparbetade goda relationer mellan myndig-
heterna. En person från Försäkringskassan i Västmanland poängterar 
att det är viktigt att ha en god dialog när satsningar som TFP-kontrollen 
genomförs: 
  

Jag har pratat med åklagarkammaren: ”Du, vi känner att vi måste polisanmäla 
de här ärendena, men jag förstår och har respekt för om du skickar dem tillbaka 
med påskrivet att du inte går vidare med det, för att du har ditt regelverk så att 
säga.” Men det här är ju ett exempel på hur man kan göra, och vi är helt över-
ens liksom om det hela, så att jag vill inte tumma på när vi ska polisanmäla men 
jag kan också förstå att de andra myndigheterna har sitt regelverk och sina ad-
ministrativa rutiner. Utan när man har en sån bra samverkan så får man en för-
ståelse.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Uttalandet ovan illustrerar i det här fallet en god dialog mellan Försäk-
ringskassan och Åklagarkammaren i Västerås. När det finns skillnader i 



 

 58 

resurser och olika prioriteringar är det viktigt att det finns stor förståel-
se för varandras uppgifter för att minska risken för missförstånd som 
kan skada relationerna i samverkan. 
 
SAMEB och resurserna 
Grunden för samverkan i SAMEB är att alla deltagande myndigheter 
avsätter tillräckliga resurser för att projekten ska kunna genomföras. På 
samma sätt som intervjupersoner i Västmanlandsmodellen tycker de 
flesta intervjupersoner som arbetar inom SAMEB att det finns för små 
resurser för samverkan. Resurstilldelningen inom RUC är reglerad i ett 
avtal mellan myndighetscheferna i den så kallade resursgruppen.  

 
Resursgruppen gör ju bedömningarna, utifrån sin verksamhet i respektive myn-
dighet, vilka resurser som varje myndighet kan avsätta. Nu har de ju förbundit 
sig i den här överenskommelsen att avsätta vissa resurser.  

Polis, Skåne län 
 
Tjänstemän i RUC menar att det är bra att resurserna är avsatta från 
respektive myndighet men att det inte räcker. Resurser kommer alltid 
att betraktas som knappa då arbetsbelastningen regleras efter resurstill-
gången (jfr Lipsky, 1980).  
 Som tidigare påpekats är en viktig skillnad mellan SAMEB och 
Västmanlandsmodellen att det inom SAMEB finns en ledningsgrupp, 
som ofta består av myndighetschefer. Möjligheten att gemensamt disku-
tera fram lösningar där myndigheternas resursbrist är en faktor ses av 
flera intervjupersoner som positiv.  
 

Goda avsikter är alltid bra men finns det ingen möjlighet att genomföra dem har 
de inget stort värde. Möjligheten att genomföra dem är en resursfråga och efter-
som aldrig resurserna är tillräckliga så måste man gemensamt prioritera det man 
tycker är viktigt och kan man då enas inom SAMEB inför ett visst projekt, då 
kommer också myndighetscheferna att vara beredda att avsätta resurser.  

Åklagare, Västmanlands län  
 

Sammanfattning 
• Försäkringskassans mål att alla misstänkta brott ska anmälas tillsam-

mans med de extra resurserna skapar balanser hos åklagare och poli-
ser. 

• En god dialog inom samverkan minskar risken för missförstånd mellan 
myndigheterna. 

• Inom SAMEB finns diskuteras på ledningsnivå resurserna för att 
genomföra projekt. Detta kan skapa en smidigare samverkan eftersom 
myndigheterna är medvetna om vilka resurser de andra har och kan 
anpassa projekten därefter. 

 



 

 59 

Prioriteringar i samverkan 
 
Avsnittets fråga 
Hur påverkar olika prioriteringar samverkan? 

 
Olika mål och resurser skapar i praktiken olika prioriteringar av För-
säkringskassans ärenden inom de olika myndigheterna. Detta kan på-
verka samverkan och ett exempel är att det kan uppstå en ovilja eller 
uppgivenhet från Försäkringskassans håll att anmäla misstänkta brott 
om de tror att anmälningarna inte kommer att gå vidare (jfr Korsell, 
2003). 
 

Vi har blivit tillsagda att allt som fastnar i kontrollen tillfällig föräldrapenning 
skulle ju polisanmälas, och vi får tillbaka allt, det läggs ner. /…/ Ja, det kommer 
i stort med vändande post.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län 
 
Prioriteringar inom SAMEB  
Liksom i Västmanlandsmodellen är prioriteringarna i SAMEB kopplade 
till möjligheten för myndigheterna att avsätta resurser för samverkan. 
De resursdiskussioner som förs på mötena inom SAMEB handlar i hög 
grad också om prioriteringar.  
 

Den absolut viktigaste delen av SAMEB är enigheten om gemensamma priorite-
ringar, och jag tror att genom åren har det här blivit oerhört tydligt att här 
kommer man att göra vissa åtaganden som man sen då gemensamt siktar på.  

Åklagare, Västmanlands län 
 
Flera intervjupersoner inom SAMEB tycker att samverkansorganets 
främsta uppgift är att samköra målsättningar, resurser och prioritering-
ar. En polis på Ekobrottsmyndigheten menar att prioriteringarna bygger 
på en konsensus bland myndighetsföreträdarna om vad och vilka pro-
jekt som ska prioriteras inom SAMEB.  
 Inom RUC prioriteras de ärenden som myndigheterna har ett gemen-
samt intresse för. Då arbetet inom RUC styrs av beställningar från re-
sursgruppen har man tydliga prioriteringar att arbeta efter.  
 Vid en jämförelse med Västmanlandsmodellen visar det sig att den 
konflikt som uppstår då de operativa handläggarna känner att de gör fel 
prioritering inte behöver uppstå så länge som det finns en uppfattning 
om att prioriteringarna är gemensamma.  
 Myndigheternas egna prioriteringar och mål spelar en stor roll för 
samverkan inom SAMEB, både i Västmanlands och i Skåne län. Det 
finns inom SAMEB konflikter som har med prioriteringar att göra, men 
de har i viss mån åtgärdats genom ledningsgruppen.  
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Det finns en dragkamp mellan myndigheternas åliggande som ofta kommer från 
centralt håll och den samverkan som finns. Därför är det ju en vits med SAMEB, 
att man ska kunna göra prioriteringar och vara överens om att det här ska 
genomföras och då får man inte ta i för mycket, för man vet att det kommer 
målsättningar, projekt och uppdrag från annat håll. Polisen är ju ständigt utsatt 
för det här, det är en pågående dragkamp om resurserna, beroende på vad det 
är, har man fått ett antal mord så måste ju resurserna läggas på de morden. 

Tjänsteman på Länsstyrelsen, Västmanlands län 
 
Prioriteringar inom myndigheten skapar problem för samverkan inom 
såväl SAMEB som Västmanlandsmodellen. Skillnaden ligger i att det 
inom SAMEB finns en pågående dialog mellan myndigheterna om hur 
stor del en myndighet kan ha i samverkan. Även på denna punkt menar 
många intervjupersoner att det är en brist i Västmanlandsmodellen att 
den inte möjliggör diskussioner och beslut om prioriteringar och resur-
ser. Det skulle kunna gälla allt från inriktningen på Försäkringskassans 
kontrollverksamhet till hur stora resurser som Åklagarmyndigheten kan 
lägga ned på försäkringskassebedrägerier. 
 

Sammanfattning 
• Att de tre myndigheterna prioriterar Försäkringskassans ärenden olika 

mycket kan skada goda relationer i samverkan. 
• Inom SAMEB finns det ett forum för att diskutera myndigheternas oli-

ka resurser och prioriteringar.  
 

Sekretesshinder för samverkan 
Avsnittets fråga 
Är sekretesslagstiftningen ett hinder för samverkan? 

 
Under decennier har sekretesslagstiftningen uppfattats som ett hinder 
för vidgad och utvecklad myndighetssamverkan (Bergqvist 1997; EBM, 
2000; Brå 2003:10). Sekretesslagstiftningen anses som ett problem hos 
en del av intervjupersonerna, speciellt om samverkan skulle utökas till 
att omfatta fler myndigheter. 
 Emellertid pågår ett utvecklat informationsutbyte mellan myndighe-
terna. Regeringen föreslår nu en underrättelseskyldighet mellan myn-
digheter när det finns anledning att anta att en felaktig utbetalning har 
skett (regeringens lagrådsremiss, 2007; prop. 2007/08:48).  
 

… Alltså i samarbete mellan myndigheterna så är sekretessen det största proble-
met. Hade man kunna lätta på det, man för ju resonemang att man ska öppna 
upp sekretessen i varje fall när det gäller den grövre organiserade. /…/Vi har 
inga problem med sekretessen i den här [Västmanlands]modellen. För vi behöver 
inte begära in uppgifter utan Försäkringskassan levererar dem till oss eftersom 
det är en brottsmisstanke.  

Polis, Skåne län 
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I betänkandet om sekretess vid ekonomisk brottslighet (SOU 1999:53), 
gjordes bedömningen att sekretesslagstiftningen inte bör lättas upp men 
att kunskapen om tillämpningen av lagen däremot bör öka. Sekretessla-
gen anses svårtolkad, därför bör insatser göras för att öka kompetensen. 
Med andra ord, det är kunskapen om sekretesslagstiftningen och till-
lämpningen av denna som utgör hinder för myndighetssamverkan och 
inte själva lagstiftningen.  
 I Ekobrottsmyndighetens utvärdering av SAMEB betonas vikten att 
lära sig den befintliga lagstiftningen och utnyttja den på bästa sätt 
(EBM, 2000). En polis i Skåne län känner i sitt dagliga arbete av att 
kunskapen om sekretesslagstiftningen är bristfällig: 
 

Ibland är det ju sekretesshinder som kan göra saker svårt. /…/Men gentemot oss, 
den myndighet som anmäler någonting mot oss är ju rätt öppen med det de har. 
Jag tycker att ibland finns det hinder som är skapade av handläggare, enskilda 
medarbetare som inte har förstått och det är ju på alla nivåer. Man förstår inte 
varandras roller. /…/ Det är inte lagstiftningen det är fel på, det är ju inga hinder 
så. Man skapar hinder ibland och gömmer sig bakom sekretess. 

Polis, Skåne län 
 

Inom RUC i Skåne län menar man att tillräcklig kunskap kring sekre-
tesslagstiftningen löser många problem då myndigheter ska lämna över 
information till varandra. RUC innebär ett tätt samarbete mellan repre-
sentanter från olika myndigheter. De har löst överlämnandet av sekre-
tessbelagda uppgifter mellan sig genom att alltid, i varje enskilt ärende, 
göra en prövning gentemot generalklausulen i 14 kap. 3 § sekretessla-
gen.  
 

Generalklausulen säger att om samhällsintresset överväger intresset av att skyd-
da den enskilde så får sekretessen brytas och då resonerar vi på det här sättet att 
då vi jobbar med brottslighet på den här nivån, så är intresset större än att vi 
skyddar sekretessen.  

Polis, Skåne län 
 

Enligt vad som kommit fram framstår sekretesslagstiftningen inte som 
något hinder för samverkan enligt Västmanlandsmodellen. Skillnaden är 
att myndigheterna arbetar med anmälda brottsmisstankar. Men i en 
eventuell utökad samverkan till att omfatta andra myndigheter kan det 
vara en idé att öka kompetensen hos berörda myndigheter i tillämp-
ningen av sekretesslagen. Det framkom under en konferens om den nya 
bidragsbrottslagen i oktober 2007 att bland annat kommuners social-
tjänster var oroliga att bryta sekretessen på felaktigt sätt.  
 

Sammanfattning 

• Sekretesslagstiftningen är inte ett hinder för samverkan, men däremot 
kan tillämpningen av lagen vara bristfällig. Det kan motverkas genom 
att öka kunskapen om sekretesslagstiftningen. Om Västmanlandsmo-
dellen utökas till att omfatta fler myndigheter är kompetens om sekre-
tessreglerna ett viktigt inslag.  
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Samverkan – resultat i fokus 
• Västmanlandsmodellens mål, de utsedda tjänstemännen och den ge-

mensamma utbildningen anses överlag som positiva. Att ha utsedda 
tjänstemän skapar en effektivitet vid ärendehanteringen. Den gemen-
samma utbildningen ger tjänstemännen möjlighet till ökad förståelse 
för varandras roller i samhället. Det ger också tillfälle för rättsväsen-
det att lära sig mer om socialförsäkringar och för Försäkringskassan 
att skriva bättre brottsanmälningar. I Västmanlands län har tjänste-
männen även gemensamma möten där det finns utrymme att lösa 
eventuella samverkansproblem. 

• När olika myndigheter samverkar kan det uppstå problem i form av 
skillnader i arbetssätt, funktion i samhället och tradition. Vad denna 
studie har visat är att dessa problem går att överbrygga. Där samver-
kan är tät är också kommunikationen god. Dock är det viktigt att 
myndigheterna inte blandar ihop sina roller. Till exempel anses det 
problematiskt att åklagare arbetar för tätt med Försäkringskassan.  

• Olika mål, resurser och prioriteringar kan påverka samverkan nega-
tivt. Ökade resurser till Försäkringskassan skapar ökad arbetsbelast-
ning för åklagare och poliser. Inom SAMEB har man löst problemet 
genom att myndighetschefer träffas för att diskutera vilka resurser 
som finns att tillgå till olika projekt.  
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5. Selektion  
Hantering av ärenden i kontroll- och 
rättskedjan 

 
Selektion är ett begrepp som används för att belysa hur exempelvis vissa 
ärenden prioriteras framför andra. I kontroll- och rättskedjan finns all-
tid en form av selektering av ärenden: ett urval som baseras på olika 
faktorer och sker i var och en av myndigheterna under ärendets gång. 
Selektionen kan liknas vid ett löpande band där ärendena passerar från 
beslutsfattare på en myndighet till en beslutsfattare på nästa myndighet. 
Utmed bandet sorteras sedan ärenden bort som av olika anledningar 
inte håller måttet eller av andra skäl inte passar in. 
 Hanteringen av Försäkringskassans ärenden är grunden för Väst-
manlandsmodellen. Vilka ärenden som Försäkringskassan låter gå vida-
re till åklagare och polis får stor påverkan på hur Västmanlandsmodel-
len uppfattas. 
  Bedrägerier brukar betecknas som ett spanings- och ingripandebrott 
som innebär att en betydande del kommer till polisens kännedom ge-
nom olika kontrollåtgärder (Korsell, 2003; Brå 2004:3). Av stor bety-
delse är därför var Försäkringskassan sätter in sina kontrollresurser. 
Med andra ord, där strålkastarna riktas kommer också brott att upp-
täckas, medan andra områden förblir i mörker.  
 Urvalet av ärenden, medvetet eller omedvetet, som personer gör i 
kontroll- och rättskedjan, påverkas av en rad faktorer som belyses i det-
ta avsnitt. Selektion definieras som ett icke slumpmässigt urval av ären-
den (jfr Korsell 2003). Urvalet följer i stället ett mönster som påverkas 
av omständigheter som kontrollfunktioner och lagstiftning.  
 Selektion innebär också att tjänstemännen tillämpar det utrymme 
som finns för tolkningar och egna bedömningar (Benson och Cullen, 
1998). De handlings- och valmöjligheter en tjänsteman har brukar be-
nämnas diskretion, diskretionärt utrymme eller diskretionär makt 
(Hawkins, 1992). I intervjuerna är det tydligt att personer inom myn-
digheterna som arbetar med bedrägeriärendena har olika mycket diskre-
tionär makt. 
 

Västmanlandsmodellens beslutskedja 
Avsnittet belyser den selektion som sker när ett ärende går från Försäk-
ringskassan till åklagaren, till polisen och tillbaka till åklagaren. I det 

Avsnittets fråga 
Hur går hanteringen av Försäkringskassans ärenden till i Västmanlands-
modellen? 
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här sammanhanget har vi valt att benämna denna ärendegång i samver-
kan för beslutskedja, där varje myndighet gör sitt urval. Ju tidigare i 
beslutskedjan en tjänsteman kan göra sitt val, desto större makt och 
förmåga till selektion har hon eller han (Hawkins, 2002). För bidrags-
bedrägerier kan Försäkringskassan anses ha den största möjligheten till 
selektion eftersom de upptäcker brotten och genom olika processer väl-
jer ut vilka ärenden som ska utredas internt och sedan anmälas. Samti-
digt har åklagarna ett avsevärt utrymme genom att besluta i vilka ären-
den förundersökning ska inledas och senare leda till åtal (Försäkrings-
kassan 2005:10).39  
 Figur 7 beskriver de olika stegen i beslutskedjan som Försäkringskas-
sans bedrägeriärenden passerar. Hur kedjan är formad är en följd av 
Västmanlandsmodellen och hur samverkan är organiserad.  
 

Externa 
impulser 

Interna 
impulser

Interna 
kontroller

Åklagaren beslutar att 
förundersökning ska inledas 

Polisen gör en utredning

Åklagaren beslutar om åtal 
ska väckas eller om strafföre-

läggande kan utfärdas

Försäkringskassan utreder

Försäkringskassan 
polisanmäler

Ej misstanke om brott

Polisanmäler inte

Brottsmisstanken avskrivs

Utredningen visar att brott inte föreligger

Brottsmisstankar avskrivs

Åtal väcks eller strafföre-
läggande utfärdas

 
Figur 7. Flödesschema över Försäkringskassans ärenden: Från impuls till åtal. 
 
Inledningsvis uppstår en misstanke om bedrägeri genom vad som inom 
Försäkringskassan kallas impulser. Det kan vara interna impulser där 
den enskilde handläggaren på Försäkringskassan av en ren slump upp-
täcker något fel i ett ärende. Det kan också vara externa impulser: ano-
nyma tips från allmänheten, tips från andra myndigheter eller privata 
                                                  
39

 Av de 133 ärenden som polisanmäldes av Försäkringskassan år 2002 ledde enbart 23 till åtal 
varav 18 till fällande dom och fem till frikännande. Därutöver ledde fyra ärenden till ett godkän-
nande av strafföreläggande som räknas som en lagföring (Försäkringskassan 2005:10). 
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försäkringsbolag om personer som bör kontrolleras. Det första steget i 
figuren kan också innebära att misstanke uppstår utifrån de olika kon-
troller som Försäkringskassan gör för att upptäcka felaktiga utbetal-
ningar inom socialförsäkringen.  
 Därefter utreds impulsen om misstänkt brott av Försäkringskassan. 
Om misstanken om brott kvarstår och Försäkringskassan väljer att göra 
en brottsanmälan skickas ärendet vidare till åklagaren.  
 När ärendet kommit till åklagaren gör denne en bedömning och be-
slutar om förundersökning ska inledas eller inte. Om förundersökning 
inleds skickas ärendet till polisen med direktiv om vad som ska göras i 
ärendet. Polisen genomför i sin tur en utredning, håller förhör med den 
misstänkte och eventuellt med andra personer. Därefter går ärendet vi-
dare till åklagaren som beslutar om åtal ska väckas, alternativt straffö-
reläggande utfärdas eller om brottsmisstankarna ska skrivas av. Om åtal 
väcks går ärendet vidare till domstol, men den delen av hanteringen be-
rörs inte av denna utvärdering.  
 Figur 7 beskriver hur olika personer i kontroll- och rättskedjan selek-
terar fram ärenden. Innan ärendet ens lämnat Försäkringskassan har 
således en selektion ägt rum. Därefter hanteras de ärenden som man valt 
att brottsanmäla av åklagare och polis som också har möjlighet till se-
lektion.  
 
Åklagaren kvalitetssäkrar ärendena 
Att åklagaren i enlighet med Västmanlandsmodellen både är mottagare 
av anmälningarna och förundersökningsledare uppfattas som en viktig 
kvalitetssäkring av Försäkringskassans anmälningar. Det främsta skälet 
som framkommer i intervjuerna är att det blir en mer effektiv handlägg-
ning av ärendet genom att åklagaren i ett tidigt skede i rättsprocessen 
kan fatta ett beslut om huruvida ärendet ska gå vidare till förundersök-
ning eller inte. En åklagare talar om denna roll som ett ”filter”. Som 
tidigare nämnts menar dock några intervjupersoner att det inneburit 
ökad administration för åklagarkamrarna. Att förundersökningsledar-
skapet har lyfts över till åklagare innebär däremot mindre arbetsbelast-
ning för polisen.  
 En del poliser i Skåne län menar däremot att det är lite besynnerligt 
att åklagare ska vara förundersökningsledare i just Försäkringskassans 
bedrägeriärenden och inte i andra bedrägerier av enkel beskaffenhet.40 
En polis uttrycker det så här:  
 

Vi har en massa andra bedrägerier men i regel sköter vi ju dem själva i dag. Sen 
är det lite märkligt att i det ena bedrägeriet så är de [åklagarna] förundersök-
ningsledare, även om det är tre kronor, bedrägligt beteende och osann försäkran 
och allt vad det kan vara.  

Polis, Skåne län  

                                                  
40

 Enklare brott där polisen ofta är förundersökningsledare brukar benämnas som av enkel be-
skaffenhet. Vanliga bedrägerier är ett brott av enkel beskaffenhet.  
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För selektionskedjan innebär åklagarens förundersökningsledarskap att 
ärenden som inte beräknas kunna leda till åtal eller strafförelägganden 
sorteras bort på ett tidigt stadium. Som framförs i ett RättsPM från 
Åklagarmyndigheten (2007:15) kommer denna rutin troligtvis att för-
ändras i länen. Polisen kommer att vara mottagare av anmälningarna 
och i ett senare skede även bli förundersökningsledare. Till följd av att 
ärendena kommer att hanteras av särskilt utsedda poliser får de också 
en kvalitetssäkrande roll.  
 
Utrymme för egna bedömningar 
Möjligheten att göra egna bedömningar varierar bland de intervjuade 
tjänstemännen. En tjänsteman på Försäkringskassan menar att arbetet 
med misstänkta brott ger utrymme för individuella prövningar: 
 

I vanliga fall när man bedömer ärenden är det ganska reglerat. Och därför kan 
det vara lite roligt så där att man på den här konferensen säger att: ”Det här får 
ni bedöma helt själva. Det är helt individuellt i varje ärende.”  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Den individuella prövningen ger tjänstemannen på Försäkringskassan 
stora möjligheter att fatta egna beslut och selektera ärenden efter egen 
bedömning. De flesta poliser som utreder misstänkta bedrägerier mot 
Försäkringskassan menar tvärtom att de har liten möjlighet att påverka 
hur det går i ärendet eftersom de arbetar utifrån åklagarens direktiv. De 
har ingen möjlighet att inte hålla förhör eller avsluta en förundersök-
ning på eget initiativ.  
 Åklagaren har däremot en avgörande makt över om ett ärende ska 
gå vidare till åtal eller inte, men även om förundersökning över huvud 
taget ska inledas eller inte. De flesta åklagare menar dock att den be-
dömning som görs följer de krav och lagar de har att följa.  
 

Då det är uppenbart så beslutar jag att inte inleda förundersökning. Kraven för 
att inleda förundersökning är ju väldigt låga, vi måste ju inleda förundersökning 
om man kan misstänka brott. Så ibland inleder man ändå förundersökning och 
förhör den vederbörande och inser att det här går ju inte att driva och då lägger 
man ner det. Och oftast kan man kanske ana det redan från början. Vi har ju 
ändå den absoluta förundersökningsplikten att driva saker vidare så då måste 
man göra förundersökning.  

Åklagare, Skåne län 
 
Samtidigt som det råder förundersökningsplikt och åklagaren är hänvi-
sad till lagrum finns det alltid utrymme för tolkning och bedömning. 
Detta utrymme möjliggör åklagarens diskretionära makt. I och med att 
poliser har minst diskretionär makt i Västmanlandsmodellen läggs fokus 
på de andra två myndigheterna i detta avsnitt.  
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Riktlinjer påverkar beslutsfattarnas utrymme  
Att personer i kontroll- och rättskedjan har en diskretionär makt inne-
bär inte att de har helt fria händer att besluta i ärenden. Lagstiftning 
och riktlinjer utgör ramar för de beslut som fattas (Hawkins, 2002). 
Riktlinjer utgör därmed ett hinder mot diskretionär makt (Brown, 
1988). Tidigare forskning visar att vid bekämpning av ekonomisk 
brottslighet saknas ofta riktlinjer vilket leder till att polisen själv gör de 
val och den selektering som de anser lämpliga (Alvesalo, 2003). Över-
fört på samverkan mot bidragsbedrägerier kan tydliga riktlinjer om hur 
ärenden ska hanteras minska den diskretionära makten. Under perioden 
när kontrollgrupper på Försäkringskassan fick direktiv om att alla miss-
tänkta brott skulle anmälas, minskade det diskretionära utrymmet för 
de enskilda utredarna. I båda länen ansåg de sig tvingade att anmäla 
alla misstänkta brott och att inte göra en bedömning av varje ärende.  
 

Tidigare var det så inom Försäkringskassan att allt i princip skulle polisanmälas, 
och det gjorde ju att vi skickade iväg sånt som var omöjligt för dem [åklagarna] 
att bevisa uppsåt på. Nu har huvudkontoret svängt så att vi ska titta på om det 
finns en medveten handling från den försäkrades sida, vi ska inte reda ut uppsåt, 
det är ju rättsväsendets sak att bedöma det, men vi ska bedöma hur medveten en 
handling det är.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län 
 
Som uttalandet ovan belyser har de nya riktlinjerna från Försäkrings-
kassans huvudkontor gett större utrymme för tjänstemännen på Försäk-
ringskassan att göra egna bedömningar. Denna selektering grundar sig 
på en bedömning av hur ”medveten” den misstänktes handling kan an-
ses vara. Eftersom Försäkringskassan ska anmäla misstankar om brott, 
och inte felaktiga utbetalningar, är det rimligt att en allmän bedömning 
görs om ifall gärningen varit medveten eller inte (jfr Försäkringskassan 
2005:10). En sådan bedömning är inte samma sak som att pröva upp-
såtsfrågan. På Försäkringskassan är de också noga med att poängtera 
att de inte bedömer uppsåtsfrågan som ligger på åklagarens bord.  
 Att Försäkringskassan bedömer medveten handling anses viktigt av 
alla myndigheter. Att de har möjlighet att göra en första bedömning av 
ärendet underlättar för åklagare och poliser. Även om det finns en upp-
fattning om att Försäkringskassan i större utsträckning bör välja om ett 
ärende ska brottsanmälas eller inte, är de flesta åklagare och poliser 
noga med att påpeka att Försäkringskassan inte ska bedriva någon po-
lisutredning. Det får inte bli någon sammanblandning av roller. 
 

Sammanfattning 
• Försäkringskassan har som första instans i kontroll- och rättskedjan 

störst möjlighet att selektera fram ärenden som senare hanteras av po-
lis och åklagare.  

• Poliser har ett begränsat diskretionärt utrymme eftersom åklagaren är 
förundersökningsledare.  
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Vilka ärenden hanteras och prioriteras? 

 
I praktiken bygger samverkan på de ärenden som Försäkringskassan 
selekterar fram, en iakttagelse som delas av flera intervjuade poliser och 
åklagare. Selektionen inom Försäkringskassan sker i flera steg. Som 
framgår av figur 8 är det ett flertal personer som är involverade i ären-
det och har möjlighet att fatta beslut om det.  
 

Handläggning 
av försäkrings-

ärende

Utredning om
misstänkt brott

Återkrav

Polisanmälan 
skrivs och 
kvalitets-

kontrolleras

Indrag 
ersättning

Handläggare 1

Misstanke om
bedrägeri 

uppstår

Från handläggare 1  
interna kontroller

eller externa
impulser

Utredare 1 från 
kontrollgruppen

Handläggare 1 Handläggare 2 Utredare 2 från 
kontrollgruppen, 
samt eventuellt 

en kvalitets-
kontrollant  

Figur 8. Försäkringskassans hantering av ärenden om misstänkt bedrägeri. Från im-
puls till polisanmälan.  
 
Försäkringskassans kontroller och impulser 
De metoder som används för att upptäcka brott spelar en avgörande 
roll för vilka brott som upptäcks (Weisburd m.fl., 1991; Korsell, 2003). 
Enligt Riksrevisionens granskning använder sig Försäkringskassan i sin 
kontroll av bedrägerier av slumpmässiga kontroller41, selektiva kontrol-
ler42 av enskilda individer efter impulser samt mer riktade kontroller43 
(RiR 2006:20).  

                                                  
41

 Urvalen till kontrollerna görs slumpmässigt utifrån ett system för kvalitetskontroll som kallas 
Qben och baseras inte på någon riskanalys (RiR 2006:20).  
42

 Med selektiva kontroller menas de utredningar som görs av misstänkt fusk utifrån inkomna 
impulser. De selektiva kontrollerna föregås antingen av en intern impuls från handläggaren som 
ansvarar för utbetalning eller externa impulser från exempelvis allmänheten eller andra myndighe-
ter och privata försäkringsbolag. Det är endast inom de selektiva kontrollerna som alla förmåns-
slag inom Försäkringskassan kontrolleras (RiR 2006:20). 
43

 Riktade kontroller förekommer i särskilda fuskprojekt som baseras antingen på någon form av 
riskanalys eller indikationer på fuskproblematik inom enskilda ärendeslag som tillfällig föräldra-
penning, sjukpenning eller aktivitetsstöd (RiR 2006:20). 

Avsnittets frågor 
Vilka ärenden selekteras av Försäkringskassan och hanteras av de sam-
verkande myndigheterna? 
Vilka faktorer avgör om ett ärende kommer att hanteras inom Västman-
landsmodellen eller inte? 
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 De riktade kontrollerna av utbetalning av TFP har som nämnts fått 
stort utslag på den period som utvärderas. Under 2006 och 2007 gjorde 
Försäkringskassan omfattande kontroller av TFP. Oftast kontaktades då 
arbetsgivaren för att kontrollera uppgifterna som den försäkrade läm-
nat.  
 Utifrån intervjuer med tjänstemän som arbetar inom Västmanlands-
modellen och förundersökningarna som analyserats kan slutsatsen dras 
att majoriteten av de ärenden som hanterats inom samverkan har varit 
en följd av den riktade kontrollen av TFP. Dessa riktade kontroller har 
därmed fått en avgörande betydelse för vilka ärenden som selekterats.  
 Utifrån genomgången av förundersökningar om bedrägerier mot För-
säkringskassan i Västmanlands och Skåne län finns en större variation 
av ärendeslag 2004 än den andra jämförelseperioden 2006/2007, där 
nästan alla avsåg TFP.44  
 
Enkla ärenden med lägre belopp 
I intervjuerna finns en allmän bild om att de riktade kontrollerna och 
selektionen sker utifrån vad som är lättast att kontrollera, upptäcka och 
bevisa (jfr Brå 2005:10). Det är inte heller ovanligt att kontroller riktas 
mot det som är enkelt att upptäcka oavsett brottets allvarlighetsgrad 
(Korsell, 2003). TFP anses vara lätt att kontrollera medan skensepara-
tioner45, assistansersättning och sjukersättning anses svårt. På en fråga 
om vilken typ av ärendeslag som är vanligast menar en åklagare: 
 

Det är tillfällig föräldrapenning. Det är väl det de siktat in sig på verkar det som, 
det är väl lättast också att kontrollera. För just sjukpenning är det väl oftast att 
man jobbar svart och att det inte finns några papper och då blir ju själva utred-
ningen mycket svårare så klart. 

Åklagare, Skåne län 
 
Tidigare forskning tyder på att handläggare och tjänstemän i större ut-
sträckning arbetar med ärenden som är enkla eftersom de drivs av krav 
på effektivitet. Lipsky (1980) menar att tjänstemän tenderar att mäta sin 
arbetsinsats med kvantitativa mått, exempelvis förväntas en handlägga-
re utreda ett visst antal ärenden (jfr Canow, 2003).  
 Inom Försäkringskassan poängteras att även om TFP-ärendena ofta 
gäller lägre belopp än andra ärendeslag omfattar det sammantaget 
mycket stora belopp. För de samverkande myndigheterna blir denna 
inställning emellanåt svår att acceptera eftersom de hanterar varje ären-
de för sig. En polis i Skåne menar: 
 
                                                  
44

 Försäkringskassans egen statistik visar att andelen TFP av polisanmälda ärenden 2007 var 60 
procent. De flesta intervjupersonerna upplever däremot andelen som betydligt högre än vad 
statistiken visar. Andelen 2007 kan dock jämföras med att under åren 2004 till 2006 låg den runt 
30 procent.  
45

 En skenseparation innebär att två personer bor tillsammans men uppger för Försäkringskassan 
när de söker bidrag att de flyttat isär (Försäkringskassan 2006:4).  
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Sen kan jag tycka att på våra stora möten, Försäkringskassan tar till stora ord, 
att det här rör sig om miljarder. Men det är det ju inte frågan om i vår samver-
kan, den är ju operativ och i det enskilda ärendet rör det sig om 100 kronor. 
Alltså man kan inte driva en sak till rättegång eller strafföreläggande mot en per-
son för 250 kronor bara för att det i bidragssystemet fuskas med 10 miljarder. 

Polis, Skåne län 
 
Av de genomgångna förundersökningarna kan ytterligare slutsatser om 
belopp dras. År 2004 ligger det genomsnittliga beloppet på ca 20 000–
30 000 kronor.46 2006/2007 ligger de flesta beloppen runt 1 000–3 000 
kronor.47  
 De högre beloppen handlar nästan uteslutande om andra ärendeslag 
än TFP, som till exempel sjukpenning och bostadsbidrag. De högre be-
loppen sträcker sig ofta över längre perioder. Av de lägre beloppen är 
majoriteten misstänkta bedrägerier mot TFP. Analysen av förundersök-
ningarna ger tydliga signaler om att det under 2004 anmäldes brotts-
misstankar om mycket högre belopp än vad som gjordes under 
2006/2007. Det tycks inte enbart vara en fråga om att fler med lägre 
belopp anmälts, utan att majoriteten av ärenden är på belopp som är tio 
gånger mindre 2006/2007 än 2004.  
 I de förundersökningar som ingår i urvalet framkommer sällan andra 
brott än bedrägeri mot Försäkringskassan (kodade som 0927). I undan-
tagsfall kan brott som urkundsförfalskning eller vårdslös försäkran fö-
rekomma som ett sidobrott. Som tidigare nämnts gjordes ytterligare ett 
urval av förundersökningar där andra brott mot Försäkringskassan in-
kluderades, brott som ansågs vara mindre allvarliga än bedrägerier, som 
osann försäkran och bedrägligt beteende. Från 2004 återfanns dock en-
dast en sådan förundersökning i de utvalda länen. En överblick av för-
undersökningar om osann försäkran och bedrägligt beteende från 
2006/2007 ger en bild av mycket lägre belopp än de som återfinns i det 
första urvalet av förundersökningar. I båda länen gäller majoriteten av 
alla ärenden belopp under 800 kronor och flera var försök till bedräge-
ri. Sammantaget visar det dessutom att de bedrägerier som det inleddes 
förundersökning om under 2006 och 2007 skulle vara av ännu lägre 
belopp om brott som bedrägligt beteende och osann försäkran ingick i 
urvalet av förundersökningar.  
 Vissa intervjupersoner menar att Försäkringskassans satsning på enk-
la ärenden som TFP inneburit att allvarligare bidragsbedrägerier inte 
hanterats inom samverkan. Av intervjuerna med tjänstemännen på För-
säkringskassan framkommer att de flesta inte har en önskan att arbeta 
med enklare ärenden utan hellre med sådana som är svårare att utreda 
och som ger mer pengar tillbaka. Ett återkommande resonemang bland 
tjänstemän på Försäkringskassan är att kontrollerna och utredningen av 
TFP har tagit resurser från arbetet med andra ärenden.  

                                                  
46

 Det högsta beloppet 2004 är 700 000 kronor och det lägsta 1 600 kronor. 
47

 Det högsta beloppet 2006/2007 är 160 000 och det lägsta är 600 kronor. 
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… de har ju inte möjlighet att ta tag i alla de här tyngre utredningsärendena där-
för att de måste ha de riktade kontrollerna, TFP-kontrollerna.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Från alla tre myndigheter ifrågasätter flera intervjupersoner de kontrol-
ler som görs och de ärenden som selekteras genom kontrollerna. Flera 
tjänstemän på Försäkringskassan antyder att det inte alltid finns ut-
rymme att arbeta med impulser i den utsträckning som man önskar, 
utan resurserna har i stället lagts på riktade TFP-kontroller.  
 
Externa och interna impulser har mindre betydelse  
än riktad kontroll 
En tidigare analys av Försäkringskassans arbete med misstänkt brotts-
lighet tyder på ett klart samband mellan vilken typ av impuls som initie-
rade utredningen och vilket utfall utredningen fick (jfr Shapiro, 1984). 
Riktade kontroller, exempelvis av TFP, visade sig oftare leda till polis-
anmälan än andra impulser (Försäkringskassan 2006:12). Vissa inter-
vjupersoner menar att utredningar utifrån riktade kontroller prioriteras 
framför andra interna och externa impulser. I så fall är det inte märkligt 
att dessa prioriterade ärenden i större utsträckning leder till brottsanmä-
lan. 
 Vid genomgången av förundersökningarna framkommer också en del 
om de impulser som var startpunkten för misstanken. Från förunder-
sökningsprotokollen från 2004 i båda länen kommer impulserna från 
olika håll, till skillnad från dem från 2006/2007. De impulser som gene-
rerade de flesta förundersökningarna 2006/2007 var Försäkringskassans 
riktade kontroller. De misstankar om brott som uppstått utifrån kon-
troller av TFP är också de som gällt de lägre beloppen.  
 Denna studie ger inga starka belägg för att en viss typ av impuls i 
större utsträckning än andra leder till att ett misstänkt brott anmäls. 
Däremot är det tydligt att de impulser som kommer fram genom riktade 
kontroller av exempelvis TFP prioriteras, vilket säkerligen också medför 
att den typen av ärenden är de som i allra störst utsträckning hanteras i 
kontroll- och rättskedjan.  
 

Brist på resurser påverkar  
Resurser är en viktig faktor för hur många och vilken typ av ärenden 
som hanteras (Hawkins, 2002). Flera personer på Försäkringskassan 
nämner att innan det fanns resurser för att kontrollera om bedrägerier 
förekom så upptäcktes nästan inte heller några bedrägerier. En tjänste-
man på Försäkringskassan i Skåne ger en beskrivning av hur bristande 
resurser kunde leda till att inga bedrägerier utreddes.  
 

Levererar vi inga ärenden så får de ju inget att polisanmäla. Och gör vi ingenting 
så blir det ju inga återkrav och då blir det ju inga balanser och till slut blir det ju 
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inget fusk. Den visar noll, noll, noll. Allt vi skriver av blir ju till slut rätt ersätt-
ning, ingen åtgärd, men det säger ju inte att det inte var ett fusk. För de får ju 
inte veta på huvudkontoret att vi bara skriver av dem på grund av fruktansvärd 
arbetsbörda.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län  
 
Tjänstemännen är i behov av att kunna prioritera, vilket leder till att 
ärenden delas upp i aktiva och inaktiva kategorier. De inaktiva ärende-
na är de som tjänstemannen inte hinner ta itu med under normal arbets-
tid, de uppfattas ha låg prioritet (Lipsky, 1980). De flesta på Försäk-
ringskassan menar dock att de kan ta sig tid att arbeta så mycket med 
ett ärende som de önskar. Det har till följd att flera ärenden läggs på 
hög vid bristande personella resurser.  
 
Prognoser om ärendets potential 
Det finns en uppfattning hos dem som befinner sig tidigt i Försäkrings-
kassans kontrollkedja att de som handlägger ärendet senare i den inter-
na kedjan inte selekterar i någon större grad. Uppfattningen är således 
att de ärenden som utreds också är de som anmäls: ”Vi lämnar inga ef-
tergifter”, menar en person i Försäkringskassans kontrollgrupp i Väst-
manlands län. De som skriver brottsanmälningar och de som granskar 
dessa utför i själva verket en kraftig selektering. Denna selektering upp-
fattas ofta som nödvändig för samverkan, det vill säga för att åklagare 
och polis inte ska belastas med ärenden som ändå inte leder någonstans.  
 I flera intervjuer visar tjänstemän på Försäkringskassan förståelse för 
åklagarens arbete. De ärenden som Försäkringskassan väljer att ge till 
åklagaren måste denne hantera, men samtidigt finns möjligheten för 
åklagaren att selektera bort de ärenden som inte bedöms som möjliga 
att föra vidare. En person på Försäkringskassan beskriver dialogen med 
åklagaren om selektering av ärenden så här:  
 

Jag har några ärenden som jag ska fråga åklagaren om. Jag ska diskutera lite 
grann om principer, för om det här är något jag ska polisanmäla eller inte, för 
att jag är väldigt noga med att inte belasta åklagaren med onödiga ärenden om 
man så säger. Utan då drar jag dem rent allmänt så kan åklagaren då fundera på 
om det är värt att så säga uppta deras tid med. 

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Selektionen av ärenden beskrivs i flera fall ske i ett slags samförstånd 
med åklagare och poliser. Precis som utsagan ovan antyder finns det 
flera från Försäkringskassan som uttrycker att de i selektionen av ären-
den hela tiden har i åtanke vad som kommer hända senare i beslutsked-
jan. Trots detta samförstånd som nämns av flera intervjupersoner ut-
trycker åklagare och poliser en kritik mot Försäkringskassan om att de 
inte selekterar tillräckligt.  
 Att skriva en brottsanmälan är dessutom tidskrävande och Försäk-
ringskassans handläggare gör därför prognoser på vad som kommer att 
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hända med en anmälan hos åklagaren innan de lägger ned arbete på att 
upprätta en anmälan (jfr Korsell, 2003). En person på Försäkringskas-
san menar att när de själva gjort prognosen att ärendet inte kommer att 
gå vidare i rättskedjan borde de gallra bort det: 
 

För gör åklagaren samma bedömning som vi då tar han ju inte tag i det och då 
blir det ju ett ärende som läggs ned i stället för att vi skickar ärenden som vi tror 
att vi har framgång i. Det är bättre att skicka 50 ärenden och framgång i 45 än 
att skicka 150 och ha framgång i 45, alltså det gagnar ju ingen av oss att vi öser 
anmälningar över dem bara för att en person har fått för mycket pengar. 

Försäkringskassan, Skåne län 
 

Brist på kunskap påverkar 
Flera intervjupersoner menar att om polisen som utreder ärenden saknar 
kunskap om hur bedrägerier ska hanteras kommer utredningen att bli 
av sämre kvalitet (jfr Örnemark Hansen, 1995). En polis anser att om 
utredaren som ska hålla i förhöret inte har tillräcklig kunskap om dessa 
brott kommer åklagaren inte att kunna bevisa uppsåt och ärendet läggs 
ner: 
 

Ja ska vi få ut något av det och verkligen styrka uppsåtet så är det många gånger 
avhängigt vem som är förhörsledare. Om man ska lyckas. Man har vid många 
olika tillfällen blivit tvingade till att ha förhörsledare som inte riktigt klarar ut 
det och då blir ärendet nedlagt. Tyvärr är det så.  

Polis, Skåne län 
 
Polisens kunskapsbrist kan således påverka utfallet av ärendet. Flera 
nämner att i de fall det inte funnits utsedda poliser har det inneburit 
sämre förhör och för åklagaren blir det ”svårare att väcka åtal och bevi-
sa brott” (åklagare, Skåne län). Likaså om Försäkringskassans personal 
eller åklagaren inte har tillräckligt med kunskap kommer det att påver-
ka vilka ärenden som selekteras.  
 

Allt som blivit fel är inte brottsligt  
Under 2006 och 2007 anmälde Försäkringskassan misstankar om felak-
tiga utbetalningar som inte var att beteckna som brott.  
 

Det är ingen hemlighet och nu talar jag om att Försäkringskassan, eftersom det 
är de vi har haft hittills, drivits av sina ambitioner att i stort sett polisanmäla 
allt. Så fort det är frågan om återkrav och det inte finns någon naturlig förklar-
ing ska det anmälas som misstänkt brott. Man gör ingen egen gallring där och 
på sätt och vis ska man inte göra det heller, men å andra sidan drabbar det oss 
och man ser ganska snart att det brister i uppsåt, i alla fall utsikten att kunna 
bevisa ett brottsligt uppsåt, i framför allt låga belopp.  

Åklagare, Skåne län 
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Flera åklagare återkommer till att de ärenden som allra först sorteras 
bort är de som inte uppfyller förutsättningarna för att brott ska förelig-
ga. Det kan röra sig om att Försäkringskassan anmäler ett försök till 
bedrägeri, men att beloppet ligger under 800 kronor och då klassas som 
försök till bedrägligt beteende. Detta innebär att den försäkrade försökt 
tillskansa sig pengar från Försäkringskassan på oriktiga grunder men 
inte lyckats eftersom handläggare på Försäkringskassan upptäckt det 
innan utbetalning gjordes, till exempel genom en slumpmässig kontroll. 
Försök till bedrägligt beteende är inte straffbart. 
 En åklagare i Västmanlands län uttrycker det så här om anmälningar 
gällande försök till bedrägligt beteende: ”Vi har fått in stora luntor som 
vi bara får skriva av på löpande band, för det är inte brottsligt.” Vidare 
menar vissa åklagare att Försäkringskassan anmält en del ärenden där 
rekvisiten för brottet inte är uppfyllda, exempelvis att den misstänkte 
inte fått någon ekonomisk vinning av det inträffade. Det påverkar sam-
verkan genom att Försäkringskassans felaktiga bedömningar tar resur-
ser från åklagare och poliser.  
 Tjänstemän på Försäkringskassan nämner att Västmanlandsmodellen 
kommer att fungera mycket bättre i framtiden när Försäkringskassan i 
större utsträckning selekterar relevanta ärenden. Frånvaron av riktlinjer 
om vad som ska anmälas framförs även i de enkätsvar om Västman-
landsmodellen som samlats in av de tre myndigheterna (FK, RPS och 
ÅM, 2007).  
 På ett operativt plan uppfattas att Försäkringskassans personal i 
större utsträckning selekterar ärenden med de samverkande myndighe-
terna i åtanke medan Försäkringskassans riktade kontroller mot TFP 
inte anses ha samverkan i åtanke på samma sätt. Vissa poliser och åkla-
gare menar att de beslut som tagits på Försäkringskassans huvudkontor 
inte gjorts med effekter för Västmanlandsmodellen i åtanke. 

Avskrivna ärenden 
Överlag finns ett ogillande främst hos Försäkringskassans personal i 
Skåne över att deras mål med ökad andel åtal och strafförelägganden 
inte har uppfyllts. En medarbetare på Försäkringskassan i Skåne län 
säger att ”vi är lite grann besvikna, vi hade trott att betydligt fler skulle 
lagföras”.  
 Det stora antalet avskrivningar är återkommande i intervjuerna med 
alla tre myndigheter. Åklagare och poliser menar att det är typen av 
ärenden som Försäkringskassan anmäler som gör att många avskrivs. 
Flera tjänstemän på Försäkringskassan ser dock avskrivningarna som ett 
exempel på att samverkan mellan myndigheterna inte riktigt fungerar.  
 
Åklagarens svårighet att bevisa uppsåt 
Att bevisa att den misstänkte handlat uppsåtligt i syfte att lura till sig 
pengar är ett återkommande problem som åklagarna beskriver.  
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Ja det är ju de här TFP-ärendena, de rullar ju bara på. Det som är bökigt är ju 
frågan om det varit medvetet eller slarv. Det är ju själva uppsåtsbiten men ut-
redningsmässigt tycker jag inte det är några bekymmer.  

Åklagare, Västmanlands län 
 
Även om vissa ärenden ses som enkla att utreda kan det vara nog så 
svårt att bevisa att den misstänkte haft ett uppsåt. Problem som nämns 
är om det funnits motstridiga uppgifter från arbetsgivaren eller att den 
misstänkte haft krångliga arbetstider som försvårat möjligheten att fylla 
i blanketten på ett korrekt sätt. På ett liknande sätt nämner flera åklaga-
re att de selekterar bort ärenden som inte är tillräckligt underbyggda för 
fällande dom. En åklagare i Västmanlands län menar att de ”sållar bort 
och ser att det här kan vi driva, det här går vi vidare med”. 
 Åklagare menar ofta också att Försäkringskassan har problem att 
förstå att uppsåtet är svårt att bevisa. För att bedöma uppsåt krävs ett 
bra underlag, att det ska finnas bevis, inte bara att det skett en felaktig 
utbetalning. Den misstänkta personen ska ha förstått att han eller hon 
gjort fel i syfte att lura till sig pengar.  
 
TFP och små belopp 
I intervjuerna framkommer ofta att det finns ett utbrett missnöje över 
att de flesta ärenden gäller TFP. De flesta intervjupersoner resonerar om 
resurser och att kontrollerna och utredningarna av TFP ger lite pengar 
tillbaka.  
 

… men det är ju väldigt små belopp, om man utreder en misstanke om brott har 
man en grundläggande kostnad för all utredning. Om du har en TFP kanske du 
får ihop en tusenlapp eller två, kan du då lägga den på till exempel en som är 
misstänkt för att arbeta när han har sjukersättning kanske du får ihop en miljon. 
Just nu känns det som att man prioriterar de små beloppen.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län 
 
Främst hos polis och åklagare förekommer ett resonemang om huruvida 
det är värt att arbeta med ärenden med låga belopp. En polis i Västman-
lands län frågar sig: ”Borde vi egentligen hålla på med det här, med 
ärenden som är på 400 eller 500 kronor?” På frågor om ärenden med 
högre belopp prioriteras, svarar de flesta att de inte gör det. Som tjäns-
temän har de inte möjlighet att göra en sådan selektering. Däremot 
framkommer ändå i flera intervjuer att beloppet har viss betydelse när 
det gäller selektionen av ärenden. Under andra halvåret av 2007 började 
Försäkringskassan i större utsträckning sortera bort ärenden med lägre 
belopp, vilket framkommer i flera intervjuer.  
 

Det är klart att man måste prioritera efter pengarna också, är det ett ärende som 
är akut men det handlar om 500 kronor i månaden eller om det handlar om 
40 000 i månaden, det säger ju sig självt vad man prioriterar.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län 
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Även en del åklagare är av samma åsikt, att alltför låga belopp gör att 
förundersökning kanske inte inleds.  

 
Naturligtvis är det så att ju högre belopp, desto mer systematik, desto mer prio-
riterat. Ett tillfällighetsbrott med lågt belopp är inte lika prioriterat. Är det allt-
för låga belopp kanske man inte vill inleda förundersökning. 

Åklagare, Skåne län 
 
Intervjupersoner menar att en kontroll av andra ärenden än TFP både 
skulle vara mer kostnadseffektivt och gynna samverkan eftersom åkla-
gare och polis skulle var mer motiverade att arbeta med dessa ärenden. I 
dessa sammanhang nämns ofta skenseparationer som ett område dit 
mer resurser och kontroller bör riktas.  
 
Bevisning är en färskvara 
Vissa ärenden anses inte värda arbetsinsatsen eftersom de med största 
sannolikhet inte kommer att kunna leda till åtal då bevisningen är för 
gammal (jfr Korsell, 2003). Detta framförs i flera intervjuer med främst 
åklagare. En åklagare i Skåne län beskriver bevisning som en färskvara.  
 

Ett bedrägeri begånget sommaren 2003 och så kommer anmälan in hösten 2007. 
Brottet är inte preskriberat eftersom det är fem års preskription på den här typen 
av brott. Men när man då börjar titta på papperna och man förstår att: hur ska 
man kunna bevisa det här brottet? […] Bevisning är färskvara. Jag kan med min 
erfarenhet vara rätt så övertygad om att när vi frågar den personen om vad som 
hände för fyra och ett halvt år sen, de uppgifterna kommer inte att vara värda 
någonting när man kommer till en domstol efter fem år. Redan då kan jag göra 
bedömningen att vi aldrig kommer komma så långt att vi kan bevisa brottet, då 
stänger jag ned det redan från början. 

Åklagare, Skåne län 
 
En polis menar på liknande sätt att gamla ärenden inte är någon idé att 
arbeta med. Om den misstänkta personen dessutom har betalt tillbaka 
hela beloppet finner polisen i fråga det mindre angeläget att lägga resur-
ser på ärendet.  
 
Beslutsfattarens bedömning av den misstänkte 
Utöver de redovisade faktorerna som påverkar vilket urval av ärenden 
som främst personal på Försäkringskassan och åklagaren gör, finns yt-
terligare skäl som anges i intervjuerna. En åklagare menar att om perso-
nen som misstänks för ett brott redan avtjänar ett straff är det ingen idé 
att inleda en förundersökning:  
 

Jo det här försäkringsbedrägeriet kommer inte att ge en dag extra eftersom han 
redan har fått tre års fängelse. Det blir alltså meningslöst ur den synvinkeln, det 
blir slöseri med resurserna. Då beslutar jag att förundersökning inte ska inledas 
eftersom han har dömts för fängelse för ett annat brott och han får inte en dag 
extra i buren om man kan bevisa försäkringsbedrägeri.  

Åklagare, Skåne län 
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Flera på Försäkringskassan menar att man gör en bedömning av perso-
nen innan ett ärende brottsanmäls. Visar det sig att han eller hon har ett 
handikapp eller psykisk sjukdom som försvårat insikten om Försäk-
ringskassans regelsystem kan de välja att inte anmäla. Ytterligare ett 
skäl som vid några tillfällen nämns är om den misstänkta personen be-
finner sig utomlands. Rör det sig om små belopp är det inte möjligt att 
begära en person utlämnad till Sverige. Däremot uppger en tjänsteman 
på Försäkringskassan att dessa ärenden inte avskrivs helt utan bevakas 
regelbundet. 
 Utöver ovan beskrivna sätt att bedöma en misstänkt framkommer i 
intervjuerna att de personer som är misstänkta för bedrägerier mot För-
säkringskassan uppfattas som ”vanliga människor”, framför allt de som 
misstänks för bedrägeri mot TFP. En polis i Skåne län menar: ”Det är ju 
vanliga Svensson jag har att göra med och de blir ju livrädda när det 
kommer en kallelse att de ska till polisen.” Det finns en tanke hos flera 
poliser och åklagare om att inga ”riktiga” kriminella skulle ägna sig åt 
bedrägerier med TFP (jfr Holmberg, 2000). 
 

Bortsett från uppsåtsfrågan, så är det här ingen avancerad brottslighet på det 
sättet. Slipade brottslingar vabbar sig inte rika i första hand. 

Åklagare, Skåne län 
 
Det skulle kunna innebära att personer som misstänks för bedrägerier 
med TFP behandlas på ett mildare sätt inom rättskedjan än personer 
som misstänks för andra bedrägerier (jfr Hawkins, 2002). Likaså kan 
poliser och åklagares uppleva att deras sociala legitimitet försvagas av 
att arbeta med ”hederliga” jämfört med ”kriminella”.  
 
Bedrägligt beteende och osann försäkran 
Det första urvalet av förundersökningar innehöll sällan andra brott än 
bedrägeri mot Försäkringskassan (kodade som 0927). Utöver bedräge-
ribrottet kan i undantagsfall brott som urkundsförfalskning eller vårds-
lös försäkran förekomma som ett sidobrott. Ytterligare ett urval av för-
undersökningar gjordes där andra brott mot Försäkringskassan inklude-
rades, brott som ansågs vara mindre allvarliga än bedrägerier, som 
osann försäkran och bedrägligt beteende. Som tidigare nämnts var det 
ovanligt med sådana förundersökningar från 2004 i de utvalda länen 
medan det förekom mycket oftare i urvalet från 2006/2007. Den mest 
sannolika förklaringen är att den typen av brott inte alls anmäldes tidi-
gare. En del intervjupersoner menar att när ärendet väl anmälts men 
inte uppfyller rekvisiten för bedrägeri eller bedrägligt beteende finns 
möjlighet till åtal för osann försäkran.  
  

Sen är ju det så i dag att den här osann försäkran, rubriceringen blir så av åkla-
garen för att de gjort en anmälan på försök till bedrägeri och beloppet är under 
800 kronor. Då är det försök till bedrägligt beteende och det är inte straffbart 
och då väljer man den paragrafen osann försäkran och där finns ett oaktsam-
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hetsstycke som är vårdslös försäkran, därav kan det vara att man åtminstone vill 
utreda osann försäkran. 

Polis, Skåne län 
 
Osann försäkran blir i detta sammanhang vad som slarvigt skulle kunna 
kallas ”slaskbrott”. Om inget annat brott går att åtala för kvarstår det-
ta. Bland förundersökningarna finns flera anmälningar om osann för-
säkran, men om det senare inte skulle gå att bevisa personens uppsåt 
finns möjligheten till åtal eller strafföreläggande om vårdslös försäkran. 
Av genomgången av förundersökningarna att döma användes inte den-
na möjlighet att åtala för andra brott än bedrägerier i samma utsträck-
ning under 2004 som 2006/2007.  
 

 

Sammanfattning 
• De ärenden som hanteras inom samverkan till följd av selektion är 
 Främst TFP.  
 Främst mindre belopp. 
 Främst ärenden som anses lätta att utreda men där det är svårt att 

bevisa uppsåt. 
 Ärenden om bedrägligt beteende och osann försäkran hanteras of-

tare efter det att Västmanlandsmodellen infördes än före. 
 Bristen på resurser gör att andra impulser (externa och interna) än 

de som framkommer genom riktade kontroller mot TFP hamnar i 
balans och hanteras i mindre utsträckning. 

• Den viktigaste selektionsfaktorn är Försäkringskassans inriktning av 
kontroller mot TFP. 

• Enskilda tjänstemän på Försäkringskassan anser sig utföra en viss 
form av selektion för att inte belasta samarbetsparterna med ”onö-
digt arbete”. 

• De riktade kontrollerna mot TFP upplevs som ett problem av poliser 
och åklagare liksom att beloppen ofta är små och brotten mindre all-
varliga. Dessa kontroller anses inte ha beslutats om med samverkan i 
åtanke.  
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Vilka gärningspersoner selekteras fram? 
För att undersöka vilka gärningspersoner som selekteras fram – upp-
täcks, anmäls, utreds och lagförs – har de personer som misstänkts för 
bedrägerier och ingår i det första urvalet av förundersökningar jämförts 
med både registret över misstänkta personer och registret över lagförda 
personer. För att kunna göra statistiska beräkningar har de båda länen 
slagits ihop så att varje kategori blir något större till antalet och resulta-
tet säkrare.48 Åren har däremot skiljts åt för att kunna utläsa en eventu-
ell skillnad.  
 Tabellerna nedan visar utdrag ur misstankeregistret för personerna 
som förekommit i förundersökningarna för de båda länen under 2004 
och 2006/2007. Notera att de som har en misstanke registrerad är de 
som enbart är misstänkta för det bedrägeri mot Försäkringskassan som 
förekommit i de förundersökningar som studerats.  
 
Tabell 2. En jämförelse mellan de personer som förekommer i förundersökningarna 
från 2004 och 2006/2007 angående antalet brottsmisstankar.  

Personer som förekom i 
förundersökningarna från 2004 

Personer som förekom i 
förundersökningarna från 2006/2007 

Antal misstankar  Personer 
Andel 
n=40

Antal misstankar  Personer  
Andel  
n=88 

1 misstanke 30 % 1 misstanke 64 % 
2–3 misstankar 20 % 2–3 misstankar 24 % 
4–8 misstankar 18 % 4–8 misstankar 7 % 
9 eller fler misstankar 33 % 9 eller fler misstankar 6 % 
Totalt 100 % Totalt 100 % 

 
De personer som förekom i de tidigare förundersökningarna är som tyd-
ligt framgår av tabellen i större utsträckning tidigare misstänkta för fle-
ra brott än de som förekommer i de senare.49 Även i kategorin om nio 
misstankar eller fler är det en stor skillnad.  
 Misstankeregistret innehåller fler brott än som faktiskt leder till dom 
eller strafföreläggande. Att vara misstänkt för ett brott innebär inte att 
det kan räknas som en brottsbelastning, eftersom personen inte är 
dömd.  
 

                                                  
48

 Det sammanlagda antalet personer var 130 vilket kan jämföras med 157 förundersökningar. 
Samma personer förekom med andra ord i flera förundersökningar.  
49 Det finns däremot en möjlighet, för dem från förundersökningarna från 2004, att vissa av miss-
tankarna uppstått efter att de varit misstänkta för bedrägerier mot Försäkringskassan. 
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Tabell 3. En jämförelse mellan de personer som förekommer i förundersökningarna 
från 2004 och 2006/2007 angående antalet lagföringar.50 
Personer som förekom i 
förundersökningarna från 2004 

Personer som förekom i 
förundersökningarna från 2006/2007 

Antal tidigare lagföringar Personer 
andel 
n=40

Antal tidigare lagföringar Personer 
andel  
n=88 

Ingen tidigare lagföring 33 % Ingen tidigare lagföring 66 % 
1 tidigare lagföring 13 % 1 tidigare lagföring 11 % 
2–3 tidigare lagföringar 23 % 2–3 tidigare lagföringar 13 % 
4–8 tidigare lagföringar 28 % 4–8 tidigare lagföringar 9 % 
9 eller fler tidigare lagföringar 5 % 9 eller fler tidigare lagföringar 1 % 
Totalt 100 % Totalt 100 % 

 

Skillnaden som framgick mellan åren vad det gäller misstanke om brott 
kvarstår när det gäller lagföring. Personerna från de tidigare förunder-
sökningarna är i större utsträckning lagförda sedan tidigare, 67 procent 
jämfört med 34 procent. Dessa siffror kan jämföras med en tidigare un-
dersökning som fastslagit att omkring 24 procent av alla personer i landet 
förr eller senare kommer att straffas för brott (Brå 2000:3).51 De personer 
som förekommer i förundersökningarna från 2006/2007 ligger därmed 
något över normalpopulationens lagföringsfrekvens, men ändå relativt 
nära. De från förundersökningarna från 2004 ligger däremot mycket över 
det snittet.  
 En tidigare undersökning visade att hälften av alla personer som miss-
tänkts för bedrägeri mot Försäkringskassan var utan tidigare brottsbe-
lastning (Brå 2005:10).52 Andelen tidigare lagföring för personer miss-
tänkta för bedrägerier mot Försäkringskassan var därmed ännu lägre än 
2006/2007. I jämförelse framstår de personer som förekommer i förun-
dersökningarna från 2006/2007 som ännu mindre brottsbelastade. Den 
troligaste orsaken är den ännu större andelen ärenden som rör TFP. 
 Genomgången ger således belägg för att de personer för vilka förun-
dersökning inleddes 2006/2007 är registrerade för färre misstankar om 
brott och har färre tidigare lagföringar än de som förekom 2004. Denna 
förändring är knappast en effekt av Västmanlandsmodellen utan har att 
göra med kontrollen av TFP, där småbarnsföräldrar kontrolleras.  
 Omvänt skulle det dock kunna innebära att personer som är brottsbe-
lastade sedan tidigare inte har upptäckts eftersom kontroller har riktats åt 
                                                  
50

 Dessvärre går det inte att utläsa vilka som blivit dömda för det brott som förekom i förunder-
sökningarna som analyserats. Eftersom lagföringar inte registrerats för 2007 när utdraget gjordes 
borde kategorin för en misstanke automatiskt vara mindre för 2006/2007 än den för 2004 där 
eventuella lagföringar hunnit registrerats. Vilken betydelse detta får är svårt att avgöra, troligtvis 
kvarstår dock skillnaden mellan åren, om än något mindre.  
51

 Den undersökta gruppen bestod av hälften kvinnor och hälften män. Av de personer som före-
kommer i denna studie var drygt hälften kvinnor (58 procent år 2004 och 53 procent år 
2006/2007).  
52

 En förklaring som framhålls är den höga andel småbarnsföräldrar som misstänks för att ha 
fuskat med tillfällig föräldrapenning. 
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andra håll. Ett stöd för detta är att när det gäller de personer som haft 
fyra eller fler misstankar eller tidigare lagföringar syns en skillnad mellan 
2004 och 2006/2007 (jfr Brå 2000:3). Även antalsmässigt är de personer-
na något fler i förundersökningarna från 2004. En möjlig hypotes är att 
de grövre bedrägerierna mot Försäkringskassan i större utsträckning åter-
finns bland dessa personer, vilket således skulle innebära att de grövre 
bedrägerierna upptäckts och utreds i något mindre utsträckning under 
2006/2007 än under 2004. Skillnaden är dock relativt liten.53  
 En större variation i Försäkringskassans kontroller skulle troligtvis 
öka möjligheten att reda ut större bedrägerier och eventuellt även mer 
organiserade bedrägerier. De ärenden som då selekteras fram skulle 
också vara av större variation och troligtvis också ha en bredare preven-
tiv effekt (jfr Korsell och Nilsson).  
 

Sammanfattning 
Registerkörningen som genomförts ger en bild av att de personer som fö-
rekommer i förundersökningar från 2006/2007 är mindre brottsbelastade 
än de som förkom i förundersökningar från 2004. De från 2004 rör dess-
utom betydligt större belopp än de från 2006/2007. Förklaringen är det 
ökade inslaget av TFP-ärenden.  

 
 

Selektion – resultat i fokus 
• Myndighetssamverkan enligt Västmanlandsmodellen bygger på att 

åklagarna är mottagare av anmälningar och förundersökningsledare. 
Det möjliggör att åklagare på ett tidigt stadium kan ”filtrera” bort 
ärenden som inte bedöms vara värda att driva vidare. 

• Vilka ärenden som kommer att hanteras av de samverkande myndig-
heterna är främst beroende av vilka kontroller Försäkringskassan gör. 
Utöver dessa finns andra faktorer som påverkar vilka ärenden såsom 
selekteras som brist på resurser. I slutänden är det främst TFP med 
mindre belopp som hanteras i beslutskedjan. Dessa anses ofta lätta att 
utreda men det kan i vissa fall vara svårt att bevisa att handlingen 
skett uppsåtligen.  

• De ärenden som selekteras av Försäkringskassan skapar negativa reak-
tioner hos polis och åklagare, framför allt utifrån ett perspektiv om ef-
fektivitet. Att arbeta med ärenden med väldigt små belopp anses ta för 
mycket av polisens och åklagarens resurser. Samtidigt skapas ett ogil-
lande hos Försäkringskassan när många ärenden skrivs av. Det finns 
dock en tendens till att Försäkringskassan i större utsträckning tar 
hänsyn till att samverkan ska fungera i sin selektion av ärenden. 
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 För 2004 var det 20 personer som hade fyra eller fler misstankar och 2006/2007 var det elva 
personer. När det gäller lagföringar var det 13 personer 2004 som hade fyra eller fler lagföringar 
och nio personer 2006/2007.  
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6. Västmanlandsmodellens 
brottsförebyggande effekt  
Västmanlandsmodellen förväntas ha en preventiv effekt och så små-
ningom leda till minskat fusk (Åklagarmyndigheten 2005:21). I den ut-
värdering som nu genomförts går det inte att mäta den förebyggande 
effekten utan i det följande kommer snarare vissa resonemang att föras 
om huruvida modellen leder till minskad brottslighet.  
 I intervjuerna talas det både om en allmän- och en individualpreven-
tiv effekt. Den senare innebär att den enskilda individ som upptäckts i 
fortsättningen kommer att avhålla sig från brott. En polis i Skåne län 
menar att Västmanlandsmodellen också får en allmänpreventiv effekt 
om ”människor är medvetna om att när jag agerar bedrägligt mot För-
säkringskassan så är det mycket stor chans att jag lagförs”. 
 I de båda länen har Försäkringskassan använt media som ett verktyg 
för att tala om att det arbetas med att beivra den här typen av brott.  

 
Den mediala uppmärksamheten tror jag har en positiv inverkan, det är ju svårt 
att mäta, men när vi startade igång det här projektet så ville jag att vi skulle gå 
ut i tidningen för det gör ju att då kanske de som tänkt låter bli så att på det sät-
tet får det en preventiv effekt.  

Tjänsteman på Försäkringskassan, Västmanlands län  
 
Många intervjupersoner menar att den mediala uppmärksamheten har, 
eller åtminstone bör ha, en preventiv effekt i det att allmänheten får 
reda på att Försäkringskassan, polis och åklagare arbetar tillsammans 
för att stoppa bidragsbedrägerierna. Att sprida information om Väst-
manlandsmodellen anses därför viktigt.  
 Det finns en uppfattning inom Försäkringskassan om att den före-
byggande effekten uteblir då åklagare lägger ned förundersökningen 
utan att ha kontaktat den misstänkte. Den förebyggande effekten upp-
kommer i och med att den misstänkte förhörs.  
 

Preventionen ligger ju i att man blir kallad till ett förhör och sen då kanske be-
rättar för grannen och vänner: ”Det var hemskt, jag var hemma en dag och 
skrev fel på min blankett och blev kallad till polisen.” Alltså även om det blev 
brott ej styrkt så har man vunnit en prevention. 

Tjänsteman på Försäkringskassan, Skåne län 
 
Som Korsell och Nilsson (2003) skriver ger forskning däremot lite stöd 
för att sanktionernas stränghet spelar någon betydande roll för att av-
hålla människor från att begå brott. Däremot nämner de att det finns 
stöd för att den upplevda upptäcktsrisken har betydelse för viljan att 
följa lagen. Det skulle i så fall innebära att information om kontroller är 
viktigare för att avhålla från bidragsbedrägerier än vilken typ av sank-
tion som drabbar den försäkrade. Andra typer av konsekvenser av be-
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drägerier som administrativa sanktioner och att bli inkallad till samtal 
hos Försäkringskassan, vilket sker i dag, skulle kunna ha samma pre-
ventiva effekt.  
 Även vissa intervjupersoner diskuterar prevention i dessa termer och 
menar att den allmänpreventiva effekten uppstår vid information om att 
kontroller görs. En åklagare menar:  
 

Alltså, jag tycker att det är bra att man skriver om det så att man kan bibringa 
allmänheten den villfarelsen att det jobbas och det är farligt och man ska inte ta 
risken och fuska, det där kan ju ha en effekt.  

Åklagare, Skåne län  
 
Föreställningen om att bedrägerier mot Försäkringskassan får konse-
kvenser anses vara viktig för att avhålla människor från att begå bedrä-
gerier. Det finns en tanke om att det inte är kontrollerna eller straffsy-
stemet utan föreställningen om dessa kontroller och straff som har en 
preventiv verkan (jfr Clarke 1997; Brå 2007:23).  
 En tidigare studie visade att vid ett informationsutskick om kontrol-
ler av TFP minskade uttagen med 13 procent (IFAU 2006:9). Denna 
minskning behöver inte vara en följd av fusk54 men kan ses som ett teck-
en på att bara information om kontroller kan ha en stor preventiv ver-
kan. Denna erfarenhet lyfts också fram av Korsell och Nilsson (2003). 
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 Det kan exempelvis röra sig om att personer inte vill bli kontrollerade eller är rädda för att göra 
fel och därför avhåller sig från att begära TFP trots att de tidigare inte begärt för mycket pengar 
(jfr Johansson, kommande).  
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7. Slutsatser och förslag 
I detta avslutande kapitel diskuteras de positiva och negativa aspekter 
med Västmanlandsmodellen som kommit fram i tidigare kapitel.  
 Västmanlandsmodellen förväntas generera resultat. Effektivare ären-
dehantering, ökat antal anmälningar och bättre kvalitet på Försäkrings-
kassans brottsanmälningar är alla i någon form en effekt av Västman-
landsmodellen. Den har också lett till ökad lagföring, även om andelen 
lagföringar av samtliga avslutade beslut har minskat i landet i stort till 
följd av det ökade inflödet av ärenden.  
 Några av resultaten är en effekt av andra faktorer än Västman-
landsmodellen. Det ökade antalet brottsanmälningar är till stor del ett 
resultat av Försäkringskassans extra resurser och utökade kontrollverk-
samhet. Den ökade lagföringen skulle också kunna vara en effekt av det 
stora antalet brottsanmälningar.  
 I denna analys flyttas också Västmanlandsmodellen in i en miljö där 
bidragsbrottslagen straffrättsligt reglerar bidrag och andra stöd från 
långt fler myndigheter och organisationer än Försäkringskassan. De som 
innefattas av bidragsbrottslagen är utöver Försäkringskassan CSN, Mi-
grationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna, arbetslöshetskassor-
na och PPM. Frågan är hur samverkan bör organiseras med väsentligt 
fler aktörer, där vissa verkar lokalt, medan andra verkar regionalt eller 
centralt. Ett rimligt antagande är att bidragsbrottslagen kommer att leda 
till ett omfattande inflöde av brottsanmälningar. För att kunna utveckla 
förslag om samverkansformer mellan fler myndigheter har samtal förts 
med tjänstemän för ovannämnda myndigheter.  
 

Västmanlandsmodellens hörnstenar 
Särskilt utsedda personer 
Västmanlandsmodellen består av tre hörnstenar: särskilt utsedda perso-
ner, gemensamma utbildningar och återkommande träffar. Den första 
innebär att särskilt utsedda personer vid Försäkringskassan, åklagar-
kammare och polisen hanterar frågor kring bidragsbedrägerier. Särskil-
da utsedda handläggare skriver brottsanmälningar, särskilt utsedda 
åklagare är förundersökningsledare och särskilt utsedda poliser genom-
för förundersökningarna. De särskilt utsedda personerna behöver inte 
vara ”eldsjälar” utan det bör finnas en särskild funktion snarare än per-
son på respektive myndighet. På flera håll i landet övergår nu poliser till 
att bli förundersökningsledare, men det förändrar inte grundstrukturen 
med särskilt utsedda personer. 
 Tanken bakom principen med särskilt utsedda personer är att när en 
tjänsteman med någorlunda kontinuitet arbetar med bidragsbedrägerier 
ökar kunskapen och därmed effektiviteten. Rutiner arbetas helt enkelt 
upp, det finns kännedom om vem på respektive myndighet som har sär-
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skilda kunskaper i ämnet och det är lätt att lyfta luren och klara ut olika 
frågor. Det tar därför kortare tid att skriva anmälningar och utreda 
brotten, kvaliteten på arbetet höjs och genomströmningen blir snabbare. 
På detta sätt ”tjänar” alla myndigheter på att det finns särskilt utsedda 
personer, vilket bidrar till att motivationen kring samverkan bibehålls.  
 
Särskilt utsedda på alla myndigheter, a-kassor och kommuner 
Med bidragsbrottslagen kommer ”nya” aktörer som kan dra fördel av 
Västmanlandsmodellens första hörnsten. En utvidgad Västmanlands-
modell kan utan svårighet direkt överföras på andra myndigheter, a-
kassor och kommuner. På motsvarande sätt kan särskilt utsedda poliser 
och åklagare hantera bidragsbrotten från olika anmälare. Det spelar då 
mindre roll att vissa av bidragsbrottslagens myndigheter och a-kassor 
kommer att ta fram brottsanmälningarna centralt och ge dem lokalt till 
polisen eller åklagarkammaren beroende på var brottet har begåtts. Det 
viktigaste måste ändå vara att det finns namn på och telefonnummer till 
de särskilt utsedda personerna.  
 
Gemensamma utbildningar och återkommande träffar 
De två andra hörnstenarna i Västmanlandsmodellen är gemensamma 
utbildningar och återkommande träffar med de särskilt utsedda hand-
läggarna, åklagarna och poliserna. Utbildningar har många fördelar, 
den kanske viktigaste är att tjänstemän från olika yrkeskulturer möts 
och kan diskutera gemensamma frågor kring bidragsbedrägerier. På det-
ta sätt får de inblick i varandras roller och en förståelse för myndighe-
ternas olika funktioner. Det är också ett sätt för tjänstemännen att lära 
känna varandra, och det underlättar givetvis framtida kontakter. 
 En viktig effekt av samverkan är att kvaliteten på Försäkringskassans 
brottsanmälningar har förbättras. Konkret leder de gemensamma ut-
bildningarna till att Försäkringskassans tjänstemän lär sig vilka uppgif-
ter som är viktiga i en brottsanmälan och vilket underlag poliser och 
åklagare behöver för att kunna utföra sitt arbete. Gemensamma anmäl-
ningsblanketter har tagits fram som stöd.  
 Genom de gemensamma utbildningarna lär sig poliser och åklagare 
mer om socialförsäkringar och vilka krav som reglerna ställer på den 
försäkrade. Det är kunskaper som underlättar brottsutredningarna, vil-
ket också är till gagn för Försäkringskassan.  
 De gemensamma utbildningarna medför effektivitetsvinster. Den 
högre kvaliteten på Försäkringskassans brottsanmälningar innebär att 
polis och åklagare behöver begära in färre kompletteringar från Försäk-
ringskassan. Det sparar tid för alla parter. Försäkringskassans förhopp-
ning att den förbättrade kvaliteten skulle leda till fler åtal har dock inte 
infriats. Den ökade kunskapen om socialförsäkringarna gör att förun-
dersökningsledaren kan göra säkrare och snabbare bedömningar om det 
föreligger misstanke om brott och om förundersökning ska inledas eller 
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om ärendet ska skrivas av direkt. Det ökar effektiviteten och rättssäker-
heten i rättskedjan.  
 Av undersökningen framgår emellertid att inte alla särskilt utsedda 
tjänstemän genomgått en gemensam utbildning, utan att kunskapen i 
stället överförs från de tidigare utsedda tjänstemännen till nya kollegor 
inom den egna myndigheten. Det vore dock värdefullt om de gemen-
samma utbildningarna kunde genomföras med viss kontinuitet för att 
tillgodose de nyanställdas behov, inte minst för att möta andra yrkes-
grupper.  
 Utöver utbildningar är det värdefullt att tjänstemännen har åter-
kommande träffar. Under dessa möten kan de utsedda tjänstemännen 
diskutera gemensamma problem och förbättringar samt bygga vidare på 
samverkan. Västmanlandsmodellens tredje hörnsten, återkommande 
träffar, förankrar samverkansmodellen på lokal nivå och gör handläg-
garna delaktiga i samverkan, vilket bör underlätta det operativa arbetet.   
 
Utbildningar och möten kan inkludera fler aktörer  
På samma sätt som för Försäkringskassans tjänstemän behöver hand-
läggarna bakom bidragsbrottslagens olika välfärdssystem utbildning för 
att skriva anmälningar och ta fram underlag till poliser och åklagare. 
Bidragsbrottslagen innebär i sin tur ett behov av ökad kunskap hos poli-
ser och åklagare om andra bidragssystem än Försäkringskassans. När 
det gäller hörnstenarna gemensam utbildning och återkommande träffar 
är emellertid Västmanlandsmodellen svårare att tillämpa för de nya ak-
törerna än hörnstenen särskilt utsedda personer beroende på att anmäl-
ningar kan lämnas in från central, regional eller lokal nivå till polis eller 
åklagare över hela landet.  
 Ett underförstått inslag i Västmanlandsmodellen är att den har länet 
som grund och att den gemensamma utbildningen följaktligen ska vara 
på länsnivå, inte minst för att underlätta att alla ska lära känna varand-
ra. Länsvis utbildning är därför att föredra i de fall där det är möjligt. 
Kommunala handläggare bör naturligt kunna delta i gemensam utbild-
ning på länsnivå. Det kan också de handläggare i myndigheter och a-
kassor inom det län där de skriver sina anmälningar, låt vara att dessa 
tjänstemän inte på samma sätt som hos Försäkringskassan och kommu-
nerna har möjlighet att lära känna alla de poliser och åklagare som han-
terar deras ärenden runt om i landet. Mycket talar därför för att Väst-
manlandsmodellen på länsnivå kommer att kunna hantera de flesta ak-
törer enligt bidragsbrottslagen.  
 Ett komplement kan emellertid vara att ta initiativ till att då och då 
anordna en gemensam utbildning på nationell nivå. Regelbundna träffar 
bör hållas när det finns behov av att lösa praktiska samverkansproblem 
lokalt. Eftersom återkommande möten är Västmanlandsmodellens tred-
je hörnsten som förankrar samverkan kan det vara av vikt att träffar 
hålls där samverkan behöver förstärkas.  
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Ett konsekvent genomförande är en framgång för samverkan  
Västmanlandsmodellen har inneburit en effektivare hantering av bi-
dragsbedrägerierna i båda de undersökta länen, men framför allt i 
Västmanland, där antalet brottsanmälningar ökat särskilt kraftigt och 
hanteringen av Försäkringskassans ärenden har effektiviserats. En viktig 
förklaring till Västmanlands framgång är att man där på ett mycket mer 
konsekvent sätt utsett särskilda personer, genomfört gemensamma ut-
bildningar och återkommande träffar, själva hörnstenarna i Västman-
landsmodellen. Skåne har dock en mer komplex myndighetsstruktur än 
Västmanland genom sin storlek, exempelvis fyra åklagarkammare jäm-
fört med en i Västmanlands län.  
 

Hinder för samverkan, men också möjligheter 
Västmanlandsmodellen kan beskrivas som ett enkelt och ändamålsenligt 
sätt att i kontroll- och rättskedjan hantera de brottsmisstankar som 
uppstår och anmäls. Modellen är kraftfull eftersom den ökar motivatio-
nen för Försäkringskassans tjänstemän att anmäla misstankar om brott 
och för poliser och åklagare att utreda och lagföra brott. Även om en-
kelheten beaktas är ändå begränsningen med Västmanlandsmodellen att 
anmälningar görs utan att ta hänsyn till de samverkande myndigheter-
nas mål och resurser.  
 
Otydliga mål är ett hinder för samverkan  
Det första hindret för samverkan som undersökningen identifierat gäller 
således målen för Västmanlandsmodellen och hur de står i relation till 
myndigheternas individuella mål. Vad som särskilt bör beaktas är att 
mål som formuleras på en högre nivå kan uppfattas annorlunda på 
handläggarnivå. 
 En tydlig illustration är att Försäkringskassans mål, med en hög am-
bition när det gäller antalet anmälningar, av handläggarna tolkades som 
att ”allt” skulle anmälas, även felaktiga utbetalningar. Det skulle inte 
finnas utrymme för att utreda om handlingen var medveten eller inte. 
Följden blev att balanserna växte hos poliser och åklagare och tilltron 
till Västmanlandsmodellen skadades.  
 Ett annat exempel är att poliser och åklagare i Skåne tolkade att 
Västmanlandsmodellen innebar att bidragsbedrägerier skulle få en högre 
prioritet än vad som var meningen. Det ledde till att legitimiteten i sam-
verkansprojektet minskade. Syftet med Västmanlandsmodellen måste 
tolkas som att bidragsbedrägerierna skulle få en rimlig prioritering. Ti-
digare hade dessa brott blivit styvmoderligt behandlade av rättsväsen-
det.  
 Slutsatsen är därför att tydliga och klara målformuleringar är viktiga 
för att undvika feltolkningar. Myndigheternas mål med relevans för 
samverkan bör också vara samstämmiga med varandra, vilket är en 
brist med Västmanlandsmodellen. Visserligen kan mål vara formulerade 
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centralt, men det bör ändå många gånger finnas utrymme att anpassa 
målen till länsnivå.  
 
Grundligare underlag i brottsanmälningar 
Vilka ärenden som hanteras inom Västmanlandsmodellen är avhängigt 
Försäkringskassans kontroller. När Försäkringskassan till exempel sat-
sar stort på att kontrollera felaktiga utbetalningar av TFP är det också 
främst TFP som anmäls till rättsväsendet.  
 I denna undersökning är det tydligt att Försäkringskassans omfat-
tande TFP-kontroll påverkade polisers och åklagares arbetssituation 
med växande balanser som resultat. I Skåne, där samverkan inte var lika 
tidigt etablerad som i Västmanland, medförde TFP-satsningen att polis 
och åklagare ställde sig frågande till Västmanlandsmodellen. De ifråga-
satte alla TFP-ärenden med småbelopp.  
 Som ett led i den enkätundersökning om Västmanlandsmodellen som 
tidigare genomförts presenterade Åklagarmyndigheten rekommendatio-
ner om beloppsgränser (Åklagarmyndigheten 2007:21). När dessa till-
lämpas kommer troligtvis problemet som uppstår till följd av Försäk-
ringskassans selektering att bli mindre.  
 En av de förväntade effekterna av Västmanlandsmodellen var att 
Försäkringskassans brottsanmälningar skulle öka, vilket de också gjor-
de. Det ledde som bekant till ökade balanser hos polis och åklagare som 
hade svårt att hantera alla anmälningar. Försäkringskassan har nu blivit 
mer selektiv med vad de anmäler. Den här studien visar på vikten av att 
även de nya brottsanmälande myndigheterna, a-kassorna och kommu-
nerna gör ett tydligt urval i vad som anmäls. Urvalet, och en översiktlig 
utredning om handlingen är medveten hos den som begår brottet, leder 
till färre men mer substantiella brottsanmälningar som tar mindre resur-
ser i anspråk hos rättsväsendet. Det handlar således inte om att göra en 
brottsutredning utan att ta fram ett grundligare underlag för de brotts-
bekämpande myndigheterna, där det bland annat är åklagarnas uppgift 
att pröva uppsåtsfrågan.  
 Det finns anledning att anta att det inte är hur anmälningarna är ut-
formade utan vad som anmäls som har betydelse för om det kommer att 
leda till fler åtal eller strafförelägganden. Ett bättre urval av anmälning-
arna bör därför leda till fler lagföringar och färre avskrivningar. 
 
Förslag om gemensamt forum  
En möjlighet att undanröja problemen med att myndigheternas mål inte 
är samstämmiga och att hänsyn inte tas till varandras resurser kan ligga 
i en annan samverkansmodell, SAMEB. 
 SAMEB erbjuder ett forum för myndighetschefer att träffas för att 
diskutera mål, prioriteringar, projekt och resurser. Myndighetscheferna 
kan exempelvis utifrån vissa mål diskutera kontrollens inriktning och 
vilka resurser som står till förfogande. Översatt till bidragsbrottslagen 
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kan frågan vara om polis och åklagare klarar av att ta emot Försäk-
ringskassans ärenden med hänsyn till de kontrollinsatser som planeras. 
 Ett förslag är därför att diskutera förutsättningarna för att införa 
ytterligare en hörnsten för Västmanlandsmodellen enligt mönster från 
SAMEB, nämligen ett gemensamt forum. Det gäller att överläggningar 
också sker länsvis på chefsnivå för att i möjligaste mån fånga in mål och 
resurser. Det gemensamma forumet skulle kunna inkludera myndighe-
ter, a-kassor och kommuner som har intresse av att gemensamt arbeta 
mot bidragsbrott.  
 Med fyra hörnstenar mot bidragsbrott bör bidragsbrotten kunna 
hanteras på ett adekvat sätt i framtiden med avseende på kontrollverk-
samhetens inriktning, vilka brott som anmäls och hur många, vilket un-
derlag som ges in till polis och åklagare samt med vilken prioritet rätts-
väsendet ska ta sig an dessa brott.  
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