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Sammanfattning 
 
Bidragsbrottslagen trädde i kraft den första augusti 2007. Regeringen ville ha en 

lagstiftning som var anpassad till de förhållanden som föreligger vid brott mot 

välfärdssystemen. Det gamla bidragsbedrägeriet hade tre objektiva rekvisit, 

Vilseledande, disposition och förmögenhetsöverföring. Dessa objektiva 

förutsättningar skulle vara täckta av subjektiva rekvisit. Vid bidragsbedrägeri var 

det subjektiva förutsättningen uppsåt. Den nya lagstiftningen har två objektiva 

rekvisit, vilseledanderekvisitet och Farerekvisitet. Dessa objektiva förutsättningar 

ska vara täcka av uppsåt. Man lade även till en paragraf där de objektiva 

förutsättningarna skulle vara täckta av grov oaktsamhet. Jag ville genom 

användandet av traditionellt rättsvetenskapligt angreppsätt undersöka hur den 

nya lagstiftningen skiljde sig från de gamla bedrägeribestämmelserna. Jag ville 

även undersöka hur de objektiva rekvisiten i den nya lagen tillämpades i praxis 

och hur de subjektiva rekvisiten tillämpades.   
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1.1 Inledning  

 
Genom att lämna stöd till enskilda försöker samhället värna om den sociala 

tryggheten, ett sätt som samhället gör det på är genom bidrag. En person som 

genom att vilseleda får ett bidrag som den inte hade rätt till begår ett bidragsbrott. 

Bidragsbrott är en typ av förmögenhetsbrott riktat mot staten. Sedan 2002 har 

anmälda bedrägeribrott ökat med 165 %. 2011 anmäldes 9560 bidragsbrott vilket 

motsvarar en ökning med 10 % från 2010. Brott mot försäkringskassan står för 

ungefär hälften av de anmälda brotten. Brott mot försäkringskassan anmälningar 

ökade med 17 % mellan 2010 och 2011.1 Regeringen har velat ta ett krafttag mot 

bidragsfusket. Bland annat tillsatte man en speciell delegation (FUT-delegationen) 

i syftet att motverka felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan och 

arbetsmarknadsstyrelsen fick medel för att kunna förbättra kontrollsystemet.  

Bidragsbrottslagen var ett annat sätt som skulle hjälpa till att motverka felaktiga 

utbetalningar. Med en anpassad lagstiftning ville regeringen visa på allvaret med 

bidragsbrott. Man byggde upp lagstiftningen liknade bedrägeri bestämmelserna 

men gjorde några ändringar för att passa in i den aktuella situationen. Hur skiljer 

sig den nya lagen från de gamla bestämmelserna? Det finns många likheter men 

det som är intressant är skillnaderna. Bland annat blev grov oaktsamhet straffbart 

vilket många myndigheter var skeptiska till. Men tanke på ökningen av de anmälda 

bedrägeribrotten, tid och pengar som lagts på att motverka bidragsbrott och den 

summa som de totala felaktiga utbetalningarna beräknas uppgå till är det 

intressant att undersöka om man faktiskt lyckats eller är på god väg att lyckas 

motverka bidragsbrott. 

 

 

1.2 Syfte och avgränsning  

 
Syftet med denna uppsats är utreda hur den nya bidragsbrottslagstiftningen är 

uppbygg och hur den skiljer sig från bedrägerilagstiftningen. Det har gått fem år 

sedan bidragsbrottslagen trädde i kraft. Det kan ses som kort tid för att enhetlig 

praxis skulle hunnit bildas speciellt med tanke på den långa utredningstiden. Jag 

vill undersöka hur praxis har utvecklats för bidragsbrott enligt en nya lagen. Jag 

funderar även på vad som kan hjälpa till med att minska bidragsbrotten förutom 

lagsstiftningen. Lyckades regeringen med lagstiftningen eller finns det bättre sätt 

att motverka bidragsfusket?  Jag har valt att inte undersöka påföljdspraxisen. Vid 

studerandet av rättsfall på området framkom det att påföljdspraxisen bedömdes 

ungefär samma oavsett bakgrund till fallen och jag har på grund av det valt att inte 

närmare undersöka påföljdspraxisen. Men den vanligaste påföljden är villkorlig 

dom och böter. Jag ansåg att påföljden inte påverkade hur man byggde upp den 

nya lagen och att påföljderna inte skiljde sig mellan de gamla och nya 

bestämmelserna. I propositionen säger man även att man inte har för avsikt att 

                                                        
1 http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html 

http://www.bra.se/bra/brott--statistik/bedragerier-och-ekobrott.html
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ändra påföljdspraxisen. Jag valde också att bara undersöka bidrag för personligt 

bruk. Jag valde att bara undersöka bidrag för personligt bruk då 

Bidragsbrottslagen endast omfattar bidrags som är för personliga ändamål. 

 

1.3 Metod 
 
I denna c-uppsats har jag använt mig av traditionellt rättsvetenskapligt 

angreppsätt. Jag studerade lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Jag började 

med att läsa artiklar om bidragsbedrägeri. Jag började sedan läsa i doktrin och 

förarbetena om hur bestämmelserna var uppbyggda. Sist av allt gick jag igenom 

rättsfall. Jag valde ut de rättsfall som jag tyckte bäst förklarade bestämmelserna 

framförallt bidragslagens bestämmelser. Jag tog med de rättsfall som praktiskt 

visade på hur lagen användes och vilka problem som finns. Felaktiga utbetalningar 

omfattar i regel alla felaktiga utbetalningar oavsett orsak till det, det vill säga brott 

eller oavsiktliga fel (mänskliga faktorn). Användandet av begreppet felaktiga 

utbetalningar i denna uppsats är de felaktiga utbetalningar som sker som följd till 

ett brott. För brottsbalken har jag använt mig av den allmänt godtagna 

förkortningen BrB. Jag använder mig av bidragsbedrägeri för brotten innan 2007 

och bidragsbrott för brotten efter 2007. 
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2. Allmänt om bedrägeri  
 

Bedrägeri går under benämningen oredlighetsbrott, Det är en typ av 

förmögenhetsbrott. Gärningar som med psykiska medel riktar sig mot annans 

maktsfär. Gärningen ger ett trovärdigt intryck, Ytligt sett ser gärningen ut att vara 

rättsenlig. Bedrägeri innebär att en person, genom att vilseleda, får en annan 

person att göra en förlustbringande handling och därmed tillbereder sig själv 

vinning. Det finns tre objektiva rekvisit som ska uppfyllas för att det ska klassas 

som bedrägeri, Vilseledande, disposition och förmögenhetsöverföring. Rekvisitet 

vilseledande menas med att personen vilseleder offret genom att ge en felaktig 

uppfattning om något. Genom att exempelvis lämna en osann uppgift till någon 

såsom att en bil har gått mindre mil än vad den egentligen har. Vilseledande 

behöver inte vara en direkt lögn det kan även vara att man genom sitt handlande 

ger en oriktig föreställning. Att man exempelvis uppträder som om man har en vis 

behörighet fast man inte har det. Med rekvisitet disposition menas att någon på 

grund av vilseledande förtar någon en viss handling eller underlåtenhet. Det krävs 

alltså att dispositionen sker till följd av vilseledandet för att rekvisitet ska vara 

uppfyllt. Skulle handlingen företagits även om man inte har blivit vilseledd finns 

det ingen kausalitets samband mellan vilseledandet och disposition och då uppfylls 

inte brottsförutsättningarna för bedrägeri. Med rekvisitet förmögenhetsöverföring 

menas med att gärningsmannen får en ekonomisk vinning medan den vilseledda 

lider en ekonomisk skada. De objektiva förutsättningarna ska vara täckta av 

uppsåt. Bedrägeri delas in i tre grader, grovt bedrägeri, bedrägeri och bedrägligt 

beteende.2  

2.1 Bidragsbedrägeri innan 2007 
 

Innan lagen om bidragsbrott trädde i kraft augusti 2007 så dömdes brottet som 

bedrägeri enligt Brottsbalkens 9 kap 1-3 §§. Vid bidragsbedrägeri kan man inte 

skada den vilseledde. Skadan blir hos den som i vars ställe den vilseledda är. En 

tjänsteman vid exempelvis försäkringskassan lider ingen skada vid 

bidragsbedrägeri utan det är myndigheten/staten som lider skadan. Vid 

bidragsbedrägeri skadas aldrig en fysisk person utan endast juridiska personer.3 

 

2.1.1 Brottsbalken 9:1 
 

”Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet som 

innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars 

ställe denne är” 

 

                                                        
2 Wenneberg, Introduktion till straffrätt, s. 56 ff 
3 Örnmark Hansen, Bidragsbedrägeri, s. 41 
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Bidragsbedrägeribrott har tre objektiva rekvisit. Det första objektiva rekvisitet är 

vilseledanderekvisitet, Vilseledandet ska bedömas från den vilseleddes perspektiv. 

Avgörande är att den vilseledde har blivit vilseledd, inte hur utan att den har blivit 

vilseledd.4 Vilseledande kan ske genom en positiv handling eller underlåtenhet att 

handla. Exempelvis genom att lämna felaktiga uppgifter eller underlåta att lämna 

uppgifter som är obligatoriska eller inte anmäla ändrade förhållanden. Att även 

vilseledande kan ske genom underlåtenhet finns att hitta i doktrin och praxis. Vid 

underlåtenhetsbrott skiljer man på äkta och oäkta. Äkta underlåtenhetsbrott 

framgår i den brottsliga handlingen som finns i brottsbeskrivningen. Vid oäkta 

underlåtenhet är effekten kriminaliserad men handlingen är inte närmare 

beskriven i brottsbeskrivningen. Vid bidragsbedrägeri rör det sig om ett oäkta 

underlåtenhetsbrott. Det anses endas föreligga om den som underlåtit att handla 

har haft en rättslig plikt att handla.5 I NJA 1981 s 787 slår domstolen fast att för att 

kräva ansvar för bedrägeri måste speciella förhållanden föreligga så att 

underlåtenheten ter sig lika straffvärd som en positiv uppgift. Vilseledandet ska 

uppväcka en villfarelse. En villfarelse är när någon har en uppfattning om 

verkligheten som helt eller delvis är oriktig. Denna villfarelse leder till att den 

vilseledda utför en handling eller underlåtenhet. Detta kallas för disposition och 

det är det andra objektiva rekvisitet. Genom ordet ”förmår” kan man av lagtexten 

utläsa att det måste finnas ett kausalitet samband mellan vilseledandet och 

dispositionen. Bedrägeri föreligger inte om den vilseledde hade företagit 

dispositionen oavsett den egna villfarelsen. 6 Disposition rekvisitet vid 

bidragsbedrägeri uppfylls exempelvis om det på grund av en oriktig ansökan fattas 

ett felaktigt beslut och bidrag ges ut. På grund av detta beslut utbetalas ett bidrag 

till gärningsmannen som innebär en vinning för gärningsmannen men även en 

skada för den vilseledde eller i bidragsbedrägeri fallet den som gärningsmannen 

företräder. Det kallas för förmögenhetsöverföring och är det sista objektiva 

rekvisitet. Förmögenhetsöverföringsrekvisitet vid bidragsbedrägeri uppfylls alltså 

exempelvis när en myndighet betalar ut ett bidrag till gärningsmannen. 

Myndigheten lider en ekonomisk skada genom att betala ut ett bidrag felaktigt. 

Gärningsmannen får en ekonomisk vinning då den får pengar som den inte hade 

rätt till.7 

 

I BrB 1:2 står det att ” en gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivit, anses 

som brott endast om den begås uppsåtligen.” I BrB 9:1 finns det inget särskilt 

föreskrivit vilket betyder att det krävs uppsåt för att det ska vara ett brott. Uppsåt 

är således det subjektiva rekvisitet. Man skiljer på tre typer av uppsåt. 

Avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Vid avsiktsuppsåt (även kallat 

direkt uppsåt) är effekten syftet eller målet med handlingen. Exempelvis 

handlingen att lämna felaktig ansökan som har syftet att få ett bidrag man inte är 

berättigad till. För att det endast ska krävas ett avsiktligt uppsåt ska det synas i 

                                                        
4 Wennberg, Brottsbalken, En kommentar s. 9:4 
5 Ederstam SvJT 1997 s. 326 
6 Wennberg, Brottsbalken, En kommentar s. 9:4 
7 Örnmark Hansen, Bidragsbedrägeri, s. 45 
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lagtext med exempelvis uttrycket för att eller i avsikt att. Vid insiktsuppsåt (även 

kallat indirekt uppsåt) är man medveten om att handlingen kommer innebära en 

viss effekt men det är inte effekten som är syftet med handlingen. Exempelvis om 

man startar en brand i ett hus för att få ut försäkringspengarna. Att man inser att 

andra människor kan bli skadade av branden är ett indirekt uppsåt då deras 

skador är ett genomgångsled för det slutgiltiga målet att få ut försäkringspengarna.   

Vid likgiltighetsuppsåt (även kallat eventuellt uppsåt) har man insett risken för att 

viss effekt kan följa av handlingen. Men man är likgiltig till om effekten 

förverkligas. Likgiltighetsuppsåt föreligger om förverkligande av effekten inte 

utgjorde ett relevant skäl att avstå från handlingen. Exempelvis om någon 

knivhugger någon med avsikten att skada men är införstådd att risken finns att 

den dör, så är man likgiltigt till om den risken uppfylls. 8 

 

För att det ska vara ett bidragsbedrägeri ska de objektiva rekvisiten som ställs upp 

i BrB 9:1 vara täckta enligt de subjektiva rekvisiten i BrB 1:2. Det kallas för 

täckningsprincipen. Brottsrekvisiten ska vara täckta av uppsåt. Är inte alla 

objektiva rekvisit uppfyllda uppsåtligen så föreligger inget brott. 9 

Uppsåtsbedömningen ska göras med tanke på gärningsmannens uppsåt vid 

tidpunkten för den brottsliga handlingen.  

 

2.1.2 Brottsbalken 9:2 Bedrägligt beteende 
 
Är rekvisiten i BrB 9:1 uppfyllda men att det efter en helhets bedömning av 

skadans omfattning och övriga omständigheter bedöms som ringa ska man dömas 

för bedrägligt beteende. Vid bedömning av skadans omfattning är det beloppet 

som är grundande. Beloppsgränsen mellan bedrägeri och bedrägligt beteende bör 

ligga högre än gränsen mellan snatteri och stöld. Vilket låg på 800 kr men i NJA 

2009 s 586 höjde HD gränsen till 1000 kr 10 

 

2.1.3 Brottsbalken 9:3 Grovt bedrägeri  
 
Om rekvisiten i BrB 9:1 är uppfyllda och det efter en helhets bedömning av brottet 

bedöms som grovt ska man dömas till grovt bedrägeri. Vid helhets bedömningen 

ska man särskilt beakta om gärningsmannen missbrukat ett allmänt förtroende ex 

en ledamot av Sveriges advokatsamfund eller poliser. Har gärningsmannen använt 

sig av en falskhandling exempelvis ett förfalskat läkarintyg så ska det särskilt 

beaktas. Endast användandet av falsk handling gör dock inte automatiskt brottet 

grovt. I fallet NJA 1986 s 234 fick en person med hjälp av ett förfalskat postkvitto 

ut varor till ett värde av 3700 kr. I Högsta Domstolen var frågan om det skulle 

rubriceras som grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning eller bedrägeri och 

                                                        
8 Wenneberg, Introduktion till straffrätt, s. 30  
9 Wenneberg, Introduktion till straffrätt, s. 33 
10 Wennberg, Brottsbalken, En kommentar s. 9:45 
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urkundsförfalskning. De kvalificerande grunderna i BrB 9:3 ska inte tänkas på som 

uttömmande eller var för sig avgörande. Efter en helhets bedömning kom HD fram 

till att det var ett begränsat förmögenhets värde. Förfalskningen framstod inte som 

särskilt kvalificerande. Brottet hade dessutom ett drag av desperation då personen 

sagt att den var i ett trängande behov av kläder till barnen. HD ansåg att 

omständigheterna inte uppfyllde grovt bedrägeri och dömde därför personen för 

bedrägeri och urkundsförfalskning. Även vilseledande bokföring och om gärningen 

är av särskilt farlig art (riktar sig till allmänheten eller en stor grupp) är 

kvalifikations grunder. Skadan och värdet ska också tas i hänsyn. Gränsen i praxis 

har legat på 5 basbelopp. 11 

 

2.1.4 Brottsbalken 23:1 Försök till bedrägeri 
 
Om någon har börjat utförandet av ett bedrägeribrott men brottet inte fullbordats 

ska personen dömas för försök till bedrägeri. Det ska föreligga en fara för att 

brottet skulle fullbordats. Fara föreligger inte om det är omöjligt att uppfylla något 

rekvisit så kallat otjänligt försök. Föreligger inte fara för fullbordan kan det ändå 

bli talan om straffansvar som faran för fullbordan endast inte finns på grund av 

tillfälliga omständigheter.12 

 

2.1.5 Brottsbalken 23:3 Frivilligt tillbakaträdande. 
 
Vid försök till bedrägeri döms inte den som frivilligt avbryter gärningen så att 

brottet inte fullbordas. Det krävs att tillbakaträdande är av frivillig natur och att 

gärningsmannens aktiva handling gör att brottet inte fullbordas.13 

  

                                                        
11 Wennberg, Brottsbalken, En kommentar s. 9:48 
12 Wenneberg, Introduktion till straffrätt, s. 73 
13 Wenneberg, Introduktion till straffrätt, s. 78 



 8 

3. Allmänt om bidragsbrott 
 

Första augusti 2007 trädde en ny lag angående bidragsbedrägeri i kraft. 

Huvudbrotten fick benämningen bidragsbrott. Bidragsbrottet har två objektiva 

rekvisit som ska uppfyllas för att det ska vara ett bidragsbrott. Bidragsbrott begås 

av den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållande som 

man är skyldig att anmäla enligt lag. Fullbordan sker när den som genom handling 

eller underlåtenhet orsakar konkret fara för felaktig utbetalning. Uppsåt krävs för 

straffansvar. Vårdslöst bidragsbrott blir straffbart och då krävs endast grov 

oaktsamhet. Detta betyder att bidragsbrottslagen går längre än vad bedrägeri 

bestämmelserna gör.14 I propositionen menade man att det förekommer grovt 

oaktsamma beteenden som inte föranleder straffansvar i gällande rätt men som är 

straffvärdiga. En utvidgning av straffansvaret kan bidra till en standardhöjning av 

den enskildes ansökningar och anmälningar och då minska mängden felaktiga 

utbetalningar.15  

 

Även muntliga uppgifter kan föranleda ansvar. Till skillnad från bidragsbedrägeri i 

BrB 9:1 så ligger bidragsbrottets fullbordan tidigare och skiljer inte på fall som 

leder till ekonomisk vinning eller inte. Man ville undvika det problem som uppstod 

under bidragsbedrägeri med kausalitet mellan vilseledandet och dispositionen. 

Eftersom det är ett tidigt fullbordanskrav har man valt att inte ta med försök och 

förberedelse. 16  Återbetalningsskyldigheten som finns i den lagstiftning som 

reglerar bidraget står fritt från det straffrättsliga ansvaret. Man kan alltså dömas 

för bidragsbrott även om man fått återbetalningskrav eller betalat tillbaka de 

felaktiga utbetalningarna. 

 

Bidragsbrottslagen är en speciallag. Enligt lex specialis har bidragsbrottslagen som 

speciallag företräde framför bedrägeribestämmelserna i Brottsbalken som är mer 

generella. Det blir först om bidragsbrottslagen inte är tillämplig som bedrägeri 

enligt brottsbalken bör utredas.17 Exempelvis om det handlar om ett bidrag som 

ges till en person för att främja näringsverksamhet. Även fast det är ett bidrags ska 

det utredas efter bedrägeribestämmelserna i brottsbalken eftersom 

bidragsbrottslagen endast är tillämplig på bidrag som är för privat bruk. 

  

                                                        
14 Holmqvist, Bedrägeri i 2000-talet – Bidragsbrott s. 142 ff 
15 Prop 2006/07:80 s. 51 
16 Holmqvist, Bedrägeri i 2000-talet – Bidragsbrott s. 142 ff 
17 Prop 2006/07:80 s. 80 
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3.1 Bidragsbrott efter 2007  
 

3.1.1 Tillämpningsområde 1§ 
 
Lagen är tillämplig på de bidrag, ersättningar, pensioner och lån som enligt lag 

eller förordning beslutas av Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, Centrala 

studiestödsnämnden, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller 

arbetslöshetskassorna. Bidragen som omfattas ska vara bidrag som betalats ut för 

personligt ändamål. Det innebär att det betalas ut till enskilda individer för privat 

bruk. Det vill säga bidrag som betalas ut till enskilda individer med andra ändamål 

såsom främja näringsverksamhet ingår inte i lagens tillämpningsområde.18  

 

3.1.2 Huvudbrottet bidragsbrott 2§ 
 
“Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som 
han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar 
fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt 
belopp” 
 
Bidragsbrottslagen har två objektiva rekvisit. Vilseledanderekvisitet och 

Farerekvisitet. Det första objektiva rekvisitet vilseledande är samma som för 

bidragsbedrägeri men vid underlåtenhetsbrott har man i bidragsbrottslagen 

använt sig av ett äkta underlåtenhetsbrott. Det vill säga att i brottsbeskrivningen 

framgår straffansvaret för åsidosatt anmälningsskyldighet. Det andra objektiva 

rekvisitet är Farerekvisitet som innebär att det ska föreligga en konkret fara för 

felaktig utbetalning. En oriktig uppgift som sannolikt inte skulle upptäckas vid en 

rutinkontroll är tillräckligt för straffansvar. Någon konkret fara föreligger alltså 

inte om den oriktiga uppgiften avser en uppgift som regelmässigt kontrolleras. 

Myndigheternas kontroll uppbyggnad och funktion får stor betydelse för 

Farerekvisitets innehåll. Ett förbättrat kontrollsystem kommer i praktiken minska 

det straffbara området.  Ett fullbordat brott eller försöksbrott bestäms av den 

kontroll som görs av myndigheten. Om den oriktiga uppgiften upptäcks innan 

beslut har tagits klassas det som försöksbrott och ger oftast en lindrigare påföljd. 

Men gärningsmannen har gjort det den kan för att brottet ska fullbordas vilket har 

gjort att det är tveksamt om det är någon skillnad i klandervärde i de två fallen. 

Genom att ställa upp ett Farerekvisit ska båda fallen bedömas som fullbordat. 

Farerekvisitet gör att man valt att inte ta med försök till bidragsbrott då även 

försök anses var ett fullbordat brott. Eftersom det inte finns något särskilt 

föreskrivit om det subjektiva rekvisitet i 2§ så krävs det uppsåt enligt BrB 1:2 för 

att straffansvar ska utdömas. Uppsåtet ska täcka de två objektiva rekvisiten. 19  

 

                                                        
18 Prop 2006/07:80 s. 94 
19 Prop 2006/07:80 s. 78 ff 
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3.1.3 Ringa bidragsbrott 2§ 
 
För att man ska dömas till ringa bidragsbrott krävs det att rekvisiten i 2§ är 

uppfyllda. Sedan ska man göra en helhetsbedömnings och då särskilt beakta vissa 

omständigheter som kan göra att det bedöms som ett ringa bidragsbrott. Vid 

bedömningen om ringa bidragsbrott måste alla omständigheter beaktas. Gärningar 

med små belopp är det som främst räknas som ringa bidragsbrott. 

Gränsdragningen till ringa bidragsbrott kan vägledas av gränsdragningen mellan 

bedrägeri och bedrägligt beteende.20 

 

3.1.4 Grovt bidragsbrott 3§  
 
För att man ska dömas till grovt bidragsbrott enligt 3§ krävs det att man uppfyller 

rekvisiten för normalgraden i 2§. Sedan ska det göras en helhetsbedömning för att 

avgöra om det är ett grovt brott. Vid helhetsbedömningen finns det ett par 

kvalifikationsgrunder som är avgörande för rubriceringen av brottet. Vid 

bedömning ska man särskilt beakta hur stort belopp det rör sig om. Man ställer 

inte upp någon beloppsgräns men den gränsdragning som finns vid andra 

förmögenhetsbrott bör vara vägledande. Även om gärningsmannen använt sig av 

falska handlingar ska särskilt beaktas exempelvis använt ett förfalskat läkarintyg. 

Det ska även särskilt beaktas om gärningen ingått i brottslighet som utövas 

systematiskt eller i större omfattning. Är en av dessa kvalifikationsgrunder 

uppfylld betyder det dock inte att det behöver vara ett grovt bidragsbrott. En 

samlad bedömning ska göras av alla omständigheter.21  

 

3.1.5 Vårdslöst bidragsbrott 4§ 
 
De objektiva förutsättningar är samma som för huvudbrottet i 2§. Men istället för 

uppsåt som det subjektiva rekvisitet har man använt sig av grov oaktsamhet som 

det subjektiva rekvisitet. Gärningar som kan anses vara grovt oaktsamma är fall 

där gärningsmannen lämnat påtagligt felaktiga grundläggande uppgifter. Det kan 

vara avsevärt felaktiga inkomstuppgifter, uppenbart felaktiga uppgifter om boende 

eller familj och arbetsförhållanden. Vid aktiv handlings fall så är det i första hand 

medveten oaktsamhet som är straffbart som grov oaktsamhet. Normalt krävs det 

att gärningsmannen misstänkt att den lämnade uppgiften var felaktig eller att det 

förelåg en anmälningsskyldighet. Ett fall då omedveten oaktsamhet kan dömas 

som grov oaktsamhet är när gärningsmannen inte bemödat sig att kontrollera om 

betydelsefulla uppgifter är riktiga även om det funnits starka skäl att göra detta. 

När det gäller underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden som kan anses vara 

grovt oaktsamma är det i första hand gärningar där förhållanden ändras så att 

förutsättningarna helt eller delvis brister med hänsyn till förmånens syfte. 

                                                        
20 Prop 2006/07:80 s. 81 
21 Prop 2006/07:80 s. 82 s. 96 
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Exempelvis när en person med bostadsbidrag blir sambos men fortsätter uppbära 

bostadsbidrag utan att anmäla ändrade förhållanden. En omständighet som bör 

beaktas vid bedömningen om en underlåtenhet är grovt oaktsam är hur tydlig 

informationen om att anmäla ändrade förhållanden har varit.22 Kriminaliseringen 

gäller främst de fall då det krav som ställs upp i första ledet av 

likgiltighetsuppsåtet är uppfyllt. Det är fall där gärningsmannen har en misstanke 

om att en effekt kan inträffa. Den är medveten om risken men är inte likgiltig till 

om den effekten förverkligas. Den som är medvetet oaktsam räknar med att risken 

inte förverkligas.23 Mindre allvarliga fall döms inte till straffansvar. Bidragets 

storlek och samtliga omständigheter ska tas i bedömning. Belopp kring ett par 

tusen kronor bör inte förelägga straffansvar. Även fall där en regelmässig 

efterkontroll görs och återkrav är aktuellt bör ses som mindre allvarliga. 

Exempelvis en person som vid ansökan av studielån har uppgett att den kommer 

tjäna en viss summa under året. Vid efterkontrollen med hjälp av uppgifter från 

Skatteverket visar det sig att den tjänat betydligt mer och blir därmed 

återbetalningsskyldig. Då ska personen i regel inte dömas för vårdslöst 

bidragsbrott. Mindre allvarligt rekvisitet sträcker sig alltså längre än ringa 

rekvisitet i 2§.24 

 

3.1.6 Frivillig rättelse 5§ 
 

Om gärningsmannen innan utbetalning av ett felaktigt bidrag vidtar en åtgärd som 

gör att rätt beslut tas ska den inte dömas till ansvar. Det finns inget krav på vilken 

form den åtgärd som vidtas skall ha men den måste kunna hänföras till rätt ärende 

och vidtas innan förmånen utbetalas. Vid periodiska utbetalningar kan endast 

straffrihet gälla på de bidrag som ännu inte har betalas ut. De redan utbetalda 

bidragen kan alltså förelägga straffansvar. Detta är för att stoppa missbruk av 

regeln. Man ska inte kunna få exempelvis ett felaktigt bostadsbidrag, göra av med 

bidraget och sedan frivilligt rättar uppgiften för att slippa straffansvar och 

möjligheten till återkrav inte finns kvar. Om myndigheten startat en utredning om 

felaktig utbetalning och meddelat detta till personen i fråga kan man utesluta 

frivillighet. Frivillighet är alltså ett krav, man kan inte rätta en uppgift bara föra att 

stoppa utredningen och slippa straffansvar. Rättelsen ska ske utan yttre tvång. 

Frivilligheten kan jämföras med frivilligt tillbakaträdde vid försök, förberedelse 

och stämpling i BrB 23:3.25 

 

  

                                                        
22 Prop 2006/07:80 s. 83ff s. 97 s. 50 
23 Holmqvist, Bedrägeri i 2000-talet – Bidragsbrott s. 147 
24 Prop 2006/07:80 s. 97 
25 Prop 2006/07:80 s. 98 s. 85 
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3.1.7 Anmälningsskyldighet 6§  
 

Myndigheterna har enligt 6§ en skyldighet att göra en anmälan till polis eller 

åklagarmyndigheten om det misstänks att ett bidragsbrott har begåtts. Om det 

finns välgrundad anledning för att ett bidragsbrott har begåtts så ska en anmälan 

göras. Man kan således inte avstå från att göra en anmälan på grund av social 

hänsyn eller andra sanktioner som drabbar förmånstagaren. Myndigheterna ska 

göra en preliminär bedömning om de objektiva och subjektiva rekvisiten är 

uppfyllda. Huruvida bevisningen är tillräcklig för lagföring ska inte tas med i 

bedömningen. Det är åklagarens uppgift att avgöra om bevisningen är tillräcklig 

för att väcka åtal. 26 

  

                                                        
26 Prop 2006/07:80 s. 99 s. 88 
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4. Brottskonkurrens 

  
Andra straffbestämmelser som kan komma på fråga om man gjort sig skyldig till 

bidragsbedrägeri eller bidragsbrott.  

 

4.1 Olovligt förfogande- BrB 10:4 
 

Gärningsmannen förfogar över egendom som den har i sin besittning men 

äganderätten tillkommer annan. Det finns inget krav på att gärningsmannen ska få 

vinning och inte heller något krav på skada hos den som har äganderätt.27 

Bidragsbrottet konsumerar efterföljande olovligt förfogande det vill säga att man 

döms endast för bidragsbrott28 

 

4.2 Urkundsförfalskning- BrB 14:1 
 

Om man genom att skriva annan persons namn eller genom att falskeligen 

förskaffa sig annans underskrift eller på annat sätt framställer falsk urkund eller 

ändrar eller utfyller en äkta urkund kan man dömas till urkundsförfalskning. Med 

urkund menar man protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling som 

upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis. Det ställs ett krav på att 

åtgärden ska innebära fara i bevishänseendet. Vid bidragsbedrägeri är det vanligt 

att man använder sig av förfalskade läkarintyg, arbetsintyg och liknade. I BrB 9:3 

och bidragsbrottslagens 3§ kan man se att användandet av falska handlingar är 

något som ska beaktas skärkilt vid bedömningen om gärningen är grov.29 Har 

gärningsmannen använt sig av en falsk handling och därför dömts till grovt 

bedrägeri bör den i regel inte dömas för urkundsförfalskning. Citering av det 

lagrummet kan dock vara lämpligt.30 Om inte förfalskningsbrottet medfört att 

bidragsbrottet beaktas som grovt ska gärningsmannen dömas både för 

bidragsbrott och urkundsförfalskning.31 

 

4.3 Osann och vårdslös försäkran- BrB 15:10 
 

Den som i skriftlig utsaga, som enligt lag eller författning avges under ed eller på 

heder och samvete eller annan dylik försäkran lämnar osann uppgift eller förtiger 

sanningen, om åtgärden innebär fara i bevishänseende kan dömas för osann och 

vårdslös försäkran. Utsagan ska alltså vara skriftlig och ha en vis form enligt den 

aktuella lagen eller förordningen. Vid exempelvis lämnande av uppgifter för 

                                                        
27 Wenneberg, Introduktion till straffrätt, s. 65 
28 Prop. 2006/07:80 s. 80 
29 Prop. 2006/07:80 s. 32 
30 Wennberg, Brottsbalken, En kommentar s. 9:48 
31 Prop 2006/07:80 s. 80 
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studiestöd görs det i huvudregel på heder och samvete. Skulle en oriktig uppgift 

lämnas då kan man dömas för osann och vårdslös försäkran.32 Bidragsbrottet 

konsumerar osann och vårdslös försäkransbrott.33 

  

                                                        
32 Prop 2006/07:80 s. 33 
33 Prop 2006/07:80 s. 80 



 15 

5. Rättsfall 
 

HovR B 1005-09  
 
En person stod åtalad för grovt bidragsbedrägeri. Personen hade blivit beviljad 

förtidspension/sjukersättning då personens arbetsförmåga ansågs vara varaktigt 

nedsatt på grund av sjukdom. Om personen fick bättre arbetsförmåga skulle enligt 

lag ersättningen justeras efter det. Det var även lagstiftat om att förmånstagaren 

var skyldig att lämna uppgifter som var av betydelse för tillämpningen av lagen. 

Personen hade under tiden som den fått förtidspension/ sjukersättning bedrivit 

fastighetsförvaltning. Personen hade utfört förhållandevis omfattande arbete och 

har kunnat försörja sig på den arbetsinsatsen. Personen hade under lång tid haft 

bättre arbetsförmåga än det som antogs när beslutet togs. Försäkringskassan hade 

i beslutet informerat personen om att den var skyldig att anmäla till 

försäkringskassan om arbetsförmågan förbättrades. Tingsrätten ansåg att 

personen genom underlåtenhet vilselett företrädaren för försäkringskassan som 

då utgav felaktigt bidrag på sammanlagt 554 895 kr. Det innebar vinning för 

personen och skada för försäkringskassan. De objektiva förutsättningarna var 

således uppfyllda. När det gällde frågan om de var täckta av uppsåt ansåg 

tingsrätten att personen enligt omständigheterna insett att den inte hade rätt till 

bidrag i den omfattning som den arbetade och då i vart fall var likgiltig till om 

bidraget fortsatte att felaktigt betalas ut. När det gällde rubriceringsfrågan ansåg 

tingsrätten att beloppet talade för att det skulle bedömas som grovt men att 

brottet inte var systematiskt över tid. Tingsrätten bedömde det som icke grovt och 

dömde personen för bedrägeri enligt BrB 9:1. Fallet överklagades till hovrätten 

och frågan man tog upp där var om det skulle rubriceras som grovt bedrägeri. 

Hovrätten ansåg att det handlade om ett betydande belopp och att brottet inte 

ansågs systematiskt utfört. Det pågick dock under lång tid och några förmildrande 

omständigheter hade inte framkommit. Hovrätten bedömde det som grovt och 

ändrade tingsrättens dom och dömde personen för grovt bedrägeri enligt BrB 9:3. 

 

NJA 2007 s 973 
 

Frågan som är speciell i detta fall var om brottet skulle rubriceras som normalt 

bidragsbedrägeri eller grovt bidragsbedrägeri. Man använde sig av de gamla 

bidragsbedrägeriers bestämmelser då händelserna inträffade innan den nya lagen 

träde i kraft. En person hade vid 25 tillfällen med ungefär en månad i mellan fått, 

genom vilseledande, social bidrag felaktigt utbetalat. De felaktiga utbetalningarna 

uppgick totalt till 155 980 kr. Vid tingsrätten kom man fram till att alla objektiva 

och subjektiva rekvisit var uppfyllda. När det kommer till rubriceringsfrågan kom 

tingsrätten fram till att det rört sig om ett betydande belopp. Beloppet översteg det 

som enligt praxis normalt skulle vara grovt bedrägeri. Endast beloppet bör dock 

inte bli avgörande utan man gjorde en sammanvägning av övriga omständigheter. 
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Tingsrätten kunde inte finna något bevis på tjänstemans fel som kunde ha 

påverkat. Förfarandet var satt i system och skedde under lång tid. Tingsrätten 

dömde därför gärningen som grovt bedrägeri enligt BrB 9:3. Det överklagades till 

hovrätten som fastslog tingsrättens dom på samma grunder. Fallet överklagades 

till Högsta domstolen. Vid HD diskuterades endast frågan om rubricering. HD 

började med att försöka bestämma om ett eller flera brott hade begåtts. HD 

menade att gärningen hade riktat sig till en och samma målsägande och att 

tillvägagångssättet hade varit samma varje gång. Varje tillfälle var dock en 

avgränsad händelse då personen vid varje tillfälle upprättat en ny ansökan. Vid 

varje tillfälle var alla rekvisiten uppfyllda. Tidsintervallet på en månad över 2,5 år 

bör inte beaktas som ett brott. Varje tillfälle ska beräknas som ett brott. Personen 

hade alltså begått 25 stycken bidragsbedrägeri. Ser man till varje tillfälle för sig så 

kan inget tillfälle beaktas som grovt. Högsta enskilda belopp låg på ca 6300 kr och 

omständigheterna kan inte ses som kvalificerande. HD ansåg att det inte finns 

något stöd att personen har handlat enligt någon brottsplan eller att gärningarna 

skulle kunna ses som del i ett systematiskt brottsligt förfarande. Även om det 

upprepats kan det inte anses ha skett i så stor omfattning att den kan beaktas som 

grovt bedrägeri. HD ändrar där med hovrättens dom till bedrägeri av 

normalgraden och då preskriptionstiden på två år har gått ut så lämnar HD åtalet 

utan bifall. HD konstaterar att några enhetliga regler för vad som utgör ett eller 

flera bedrägeribrott inte finns och att rättsläget inte är entydigt. 

       

HovR B 3587-11 
 
En person var åtalad för bidragsbrott, personen har erkänt bidragsbrott men 

motsätter sig att det skulle vara grovt bidragsbrott. Personen fick under två år 

sjukpenning felaktigt utbetalat. Avgörande för bedömningen är om det rör sig om 

ett eller flera brott. Den felaktiga utbetalningen uppgick totalt till 318 044 kr. I 

hovrätten var alltså frågan om det skulle dömas som grovt bidragsbrott. Personen 

riktade brottet mot samma målsägande men till skillnad från NJA 2007 s 973 

(beskrivit ovan) så lämnades bara en ansökan in. Vid den tidpunkten var 

uppgifterna riktiga. Brottet var alltså att personen inte anmält ändrade 

förhållanden och därmed haft kvar företrädaren för försäkringskassan i 

villfarelsen. Hovrätten ansåg att brottet skulle beaktas som ett bidragsbrott och 

inte flera. Bidragen som betalats ut är av betydande belopp och hovrätten 

bedömde därför de som grova. Hovrätten dömde personen för grovt bidragsbrott 

enligt Bidragsbrottslagen 3§. 

HD B 995/12 
 
En person stod åtalad för grovt bedrägeri och grovt bidragsbrott. Personen hade 

fått sjukersättning felaktigt utbetalat. Under bedrägerilagstiftningen uppgick 

beloppen till 915 230 kr. Under bidragsbrottslagstiftningen uppgick beloppen till 

161 681 kr. Tingsrätten ansåg att det inte bevisats att personen uppsåtligen 

vilseledde försäkringskassan. Fallet överklagades till hovrätten. Hovrätten ansåg 
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att det var uppsåtligt. Det som är intressant i detta fall är om det räknas som ett 

eller flera brott, om det skulle rubriceras som grovt eller inte. Hovrätten gjorde 

bedömningen att tillskillnad från NJA 2007 s973 (beskrivit ovan) så hade endast 

en ansökan lämnats in. Brottet var att personen inte anmält ändrade förhållanden. 

Då borde det beaktas som ett brott. Beloppet var av betydande värde och det 

pågick under en lång tid. Hovrätten dömde därför personen för grovt bedrägeri 

enligt BrB 9:3 och bidragsbrott enligt bidragsbrottslagens 2§. Fallet överklagades 

till Högsta domstolen. Frågan om rubricering och om det var ett eller flera brott 

diskuterades i HD. HD kom fram till att vid bidragsbedrägeriet var alla 

brottsrekvisit uppfyllda vid varje utbetalning. Att personen inte vid varje tillfälle 

upprättat en ny ansökan gör inte att underlåtenheten att anmäla ändrade 

förhållanden ska räknas som ett brott. Det ska räknas som en gärning vid varje 

utbetalningstillfälle. Vid bidragsbrottet menade HD att det finns likheter och 

skillnader mellan bidragsbrott och bedrägeri. Likheterna talar för att även det ska 

räknas som flera brott. HD menade att konstruktionen av bidragsbrottslagens 5§ 

talar för att varje utbetalning ska ses som ett brottstillfälle. Ansvarsfrihet inträffar 

om man innan utbetalning vidtar en åtgärd som leder till att korrekt beslut tas. HD 

menade då att den konstruktionen borde förutsätta att varje utbetalning utgör ett 

tänkbart brott. HD ansåg därför att brotten inte var grova då beloppen och 

omständigheterna vid varje utbetalning inte var tillräckliga. Då brotten ska dömas 

till normalgraden så har preskriptionstiden inträtt och därför ogillade HD åtalet. 

Analys 
 
I den ovan beskrivna rättsfallen ser man på svårigheterna med 

rubriceringsfrågorna. I NJA 2007 s 973 menade HD att för att kunna bestämma om 

det skulle vara grovt eller normalt bidragsbedrägeri måste man först bestämma 

om det räknas som ett eller flera brott. HD menade att då alla rekvisiten varit 

uppfyllda inför/vid varje utbetalning skulle det räknas som flera brott. HD menade 

dock att det inte fanns någon enhetlig praxis om hur man skulle avgöra om det 

skulle räknas som ett eller flera brott. I HD B 995/12 menade HD samma sak då 

alla rekvisit varit uppfyllda vid varje utbetalning och stödde sig dessutom på att 

konstruktionen av bidragsbrottslagens 5§ pekade på att varje utbetalning ska 

räknas som ett brottstillfälle. Jag tycker att HD har bra argument och jag håller 

med om att bidragsbrottslagens 5§ genom att ge gärningsmannen chansen att 

frivilligt rätta uppgifter innan utbetalningen gör att varje utbetalning ska ses som 

ett brottstillfälle. Gärningsmannen kan alltså lämna in endast en ansökan men har 

inför varje utbetalning chansen att rätt uppgifterna vilket gör att inför varje 

utbetalning kan alla rekvisit uppfyllas. Om alla rekvisit uppfylls vid varje 

utbetalning har det alltså varit ett brott för varje tillfälle. Om varje utbetalning blir 

ett brott blir det svårt att döma för grovt bidragsbrott oavsett hur högt det totala 

beloppet blir. Detta gör att man kanske måste fundera på kvalifikationsgrunderna 

för grovt bidragsbrott. Bidrag som ger ett betydande belopp på första 

utbetalningen är ovanligt vilket gör att brotten endast kan vara grova om man 

använt falsk handling eller om det utövas systematiskt eller i större omfattning.  
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RH 2010:45 
 
En person åtalades för bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagens 2§. Åklagaren 

menade att personen underlåtit att anmäla ändrade förhållanden till 

Migrationsverket. Personen förvärvsarbetade och uppbar lön. Migrationsverket 

betalade därför ut felaktigt bidrag i form av dagsersättning. Hovrätten fastslog att 

det inte fanns någon bestämmelse som ålägger den som uppbär dagsersättning att 

anmäla ändrade förhållanden och därmed kan inte åtalet bifallas.  

 

Analys 
 
Tydlig information är viktigt men det här fallet visar på hur viktigt det är att även 

de olika bidragslagastiftningarna är tydligt utformade. Enligt bidragsbrottslagens 

2§ kan man endast vilseleda genom underlåtenhet om det i lag eller förordning 

finns en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden. Det räcker alltså inte bara 

med att säga till personen att man måste anmäla ändrade förhållanden utan det 

måste finns stöd för den skyldigheten i lagstiftningen. Vill man komma åt 

bidragsbrotten måste man inte bara ha en strafflagstiftning som är anpassad för 

brott mot välfärdsystemen. Det finns exempelvis inte i någon lag eller förordning 

någon skyldighet för asylsökande att anmäla ändrade förhållanden. För att 

bidragsbrottslagen ska fungera krävs det att de lagstiftningar som berörs av 

bidragsbrottslagen är uppdaterade. Lagarna måste fungera sida vid sida om man 

ska kunna lösa problemen. De måste i viss mån bygga på varandra. 

Bidragsbrottslagen måste så som den är uppbyggd kunna stödja sig på 

bidragslagstiftningarna. Kan den inte det riskera lagen att i vissa fall bli ineffektiv.  

 

HovR B 10-12 
 
En person stod åtalad för vårdslöst bidragsbrott. Personen medgav att den 

felaktigt ansökt om bidrag från a-kassan. Personen förklarade att den varit slarvig 

när den fyllde i kassakorten. Personen var under mycket press, jobbade deltid, tog 

hand som sina tre barn var av ett var autistiskt, dessutom var personen sjuk vid 

tillfällena i fråga. A-kassan hade som rutin att en gång i halvåret begära in ett 

arbetsintyg från arbetsgivaren på hur många timmar som personen hade arbetat. 

Det var på detta sätt som de felaktiga utbetalningarna upptäcktes. I tingsrätten 

bedömde man om det var grovt vårdslöshet och att omständigheterna och 

beloppet gjorde gärningen var mindre allvarliga. Tingsrätten menade att personen 

varit oaktsam när den inte tillräckligt noga kontrollerade om uppgifterna i 

kassakorten var riktiga. Personen levde i en pressad situation och även om 

personen medgett att den varit osäker när den fyllde i kassakorten så är det inte 

klargjort att det var medveten oaktsamhet. Dessutom har a-kassan ett 

rutinmässigt kontrollsystem som fångar upp felaktiga utbetalningar vilket har 

föranlett återbetalningsskyldighet. Tingsrätten bedömde därför att gärningen i 
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vart fall skulle anses vara mindre allvarlig och ogillade åtalet. Fallet överklagades 

till hovrätten som fastslog domen utan ändringar.    

 

RH 188:81 och RH 111:80 
 
I dessa fall stod två par åtalade för bidragsbedrägeri enligt BrB 9:1 efter att ha 

underhållit att anmäla ändrade förhållanden. I båda fallen har 

underrättelseskyldigheten bedömts vara bristfällig och därför har det ansetts att 

underlåtenheten inte skett uppsåtligen.  

 

Analys 
 
Även om just dessa två fall är bidragsbedrägeri ser man i bidragsbrotten att 

samma problem kan uppkomma. I de här två fallen ser man att tydlig information 

är det viktigaste redskapet utanför lagstiftningen för att minska de felaktiga 

utbetalningarna. Tydlig information gör att myndigheterna, så att säga, har ryggen 

fri. I propositionen säger man att huruvida informationen varit tydlig eller inte ska 

tas med i bedömningen för grov oaktsamhet. I de flesta fall som jag har läst är just 

otydlig information och svårförstådda förutsättningar det försvar som de flesta 

ger. Tydlig information påverkar brottsförutsättningarna. Det torde vara lättare att 

bevisa uppsåt eller grov oaktsamhet om domstolen kan vara säker på att 

myndigheten har gett ut den information som krävs och varit tillgänglig vid 

eventuella problem och frågor.  Gunilla Ederstam menade i sin artikel 

Bidragsbedrägeri34, att det är svårt att bevisa vilseledande om man utgår från att 

myndigheten inte har någon vägledningsskyldighet. Vissa lagar har så vag 

utformning att den enskilda inte kan veta vad som förväntas av den. Men med 

hjälp av den dokumentations skyldighet som förvaltningsmyndigheten har kan 

man kontrollera hur vägledningen och informationsutbytet har varit. Uppsåtet kan 

vara svårare att bevisa då den misstänkte kan ha missuppfattat vägledningen. Man 

måste då undersöka om vägledningen varit tillräcklig. Det kan vara svårt att avgöra 

om gärningsmannen har haft som uppsåt att vilseleda eller om den inte förstått 

innebörden av informationen. Det är därför mycket viktigt att vägledningen och 

informationen är tydlig och bra. Jag anser att om något är oklart bör den som inte 

förstått sett till att sätta sig in i situationen så att allt blir klart. Missförstånd kan så 

klart ändå ske, man kan tolka informationen olika. Men om man inte förstår kan 

man inte skylla det på myndigheten om inte man gör det man kan för att förstå. 

Myndigheten kan trots utredning ha svårt att veta om en person förstår eller inte. 

Med den nya lagens 4§ har man gjort grov oaktsamhet straffbelagt. I propositionen 

säger man att det är främst medveten oaktsamhet som medför straffansvar. Ett 

exempel som ges är om gärningsmannen inte bemödat sig att kontrollera uppgifter 

om det funnits starka skäl till det. Om man inte förstår förutsättningarna eller vad 

som krävs av en tycker jag att det är ett starkt skäl att kontrollera om uppgifterna 

                                                        
34 Ederstam SvJT 1997 s. 326 
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är riktiga. Bemödar man sig inte och gör det anser jag att det är tydligt att det finns 

en medveten oaktsamhet. Även om myndigheten har ett upplysning- och 

utredningskrav så måste utgångspunkten vara att den enskilda förmånstagaren 

har ansvar för att de uppgifter som lämnas är korrekta. 

 

HovR B 532-12 
 
En person stod åtalad för vårdslöst bidragsbrott. Personen jobbade medan den 

uppbar sjukersättning. Av utredningen och vittnesmål framgick att personen fått 

tydlig information om förutsättningarna för sjukersättning och skyldigheten att 

anmäla ändrade förhållanden. Personen hade dessutom skrivit under ansökan på 

heder och samvete. Tingsrätten ansåg att personen hade varit oaktsam. Frågan var 

om det var grov oaktsamhet. Tingsrätten fann att personen genom att jobbat under 

tiden den uppbar sjukersättning medfört att sjukersättningsförmånen helt eller 

delvis brustit med hänsyn till sjukersättningens syfte. Därför ansåg tingsrätten att 

underlåtenheten att anmäla ändrade förhållande anses grovt oaktsamt. 

Tingsrätten dömde personen för vårdslöst bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen 

4§. Fallet överklagades till hovrätten som fastställde domen. 

 

HovR B 4083-11 
 
En person stod åtalad för vårdslöst bidragsbrott. Personen hade fått 

föräldrapenning felaktigt utbetalat då utredningen visade att den inte tog hand om 

sitt barn de dagar som den ansökt för. Personen förklarade att den hade svårt att 

läsa och förstå ansökan. Tingsrätten menade att regelsystemet kan vara 

komplicerat och att det kan vara svårt att förstå exempelvis hur ersättningar 

beräknas. I detta fall så var blanketten dock mycket enkelt utformad. Personen 

hade ansökt om hel föräldrapenning trots att den inte hade tagit hand om barnet 

under den perioden. Tingsrätten ansåg att det inte framkommit någon rimlig 

förklarning till varför personen missförstått att den trots att den inte tog hand om 

barnen ändå skulle ha rätt till hel föräldrapenning. Tingsrätten bedömde det som 

grov oaktsamhet och dömde personen för vårdslöst bidragsbrott enligt 

Bidragsbrottslagens 4§. Fallet överklagades till hovrätten som anslöt sig till 

tingsrätten motivering och fastställde domen. 

 

HovR B 667-12 
 
En person stod åtalad för bidragsbrott. Personen hade angett på sina kassakort att 

den varit arbetslös trots att den studerat på heltid och fått studiestöd av CSN. 

Arbetslöshetskassan var personens enda inkomstkälla innan den började 

utbildningen. När personen blev beviljad studiestöd ringde den till 

arbetslöshetskassan för att stoppa utbetalningarna. Personen fick då information 

att den blev återbetalningsskyldig. Personen betalade tillbaka det den fått utbetalt. 
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Av utredningen visades att studiestödet beviljades den 23 december 2009 för 

perioden 11 januari 2010 till 24 april 2010. Personen sände in kassakort den 21 

januari 2010 och 23 februari 2010 och försäkrat att den var arbetslös. Den 24 

mars 2010 angav personen att den inte bedrivit några studier. Personen fick 

dubbla ersättningar vilket den medgav i en skrivelse till arbetslöshetskassan, men 

skrev att den inte hade något val då den hade en son att försörja. Tingsrätten fann 

mot denna bakgrund att personen uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter och då 

fått bidrag felaktigt utbetalat och dömde personen för bidragsbrott enligt 

Bidragsbrottslagens 2§. Fallet överklagades till hovrätten som inte gjorde någon 

annan bedömning än tingsrätten. Hovrätten anmärkte att trots personen frivilligt 

betalat tillbaka till arbetslöshetskassan inte uteslöt att den också kan dömas för 

bidragsbrott. 

 

HovR B 9013-11 
 
Två personer stod åtalade för bidragsbrott alternativt vårdslöst bidragsbrott. 

Personerna hade inte uppgett inkomsten från CSN vid ansökan om 

försörjningsstöd. Inkomsten innebar att de inte var berättigad till försörjningsstöd. 

I tingsrätten ansåg man att de objektiva rekvisiten var uppfyllda. Personerna sa att 

de berättat om studiestödet för deras handledare men med beaktande av att det 

tydligt framgick i ansökan var eventuell inkomst från CSN skulle fyllas i ansåg 

tingsrätten det som osannolikt att de skulle ha berättat om inkomsterna från CSN 

till socialtjänsten. Tingsrätten fann att de uppsåtligen eller i vart fall av grov 

oaktsamhet underlåtit att fylla i inkomsterna från CSN och dömde båda för 

bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen 2§. Fallet överklagades till hovrätten där 

man gjorde följande bedömning. Hovrätten konstaterade att de objektiva 

förutsättningarna var uppfylla. När det gällde frågan om de täcktes av subjektiva 

rekvisit uppsåt eller grov oaktsamhet så gjorde hovrätten bedömningen att det är 

av stor vikt att bidragstagare tar ansvar för de uppgifter som man lämnar. Ansökan 

är tydligt utformad men personerna menar att de hade bristande kunskaper om 

hur den skulle fyllas i och att de informerat handläggaren som hjälpte de med 

ansökan att de hade inkomst från CSN. Då detta inte är motbevisat kan det inte 

anses utrett om de uppsåtligt utelämnade informationen om inkomsten från CSN. 

Däremot ansåg hovrätten att eftersom de under lång tid erhållit försörjningsstöd 

borde insett att de relativt högre inkomsterna från CSN kunde påverka 

försörjningsstödet. Då de inte kontrollerade det närmare har de agerat grovt 

oaktsamt. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde de för vårdslöst 

bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagens 4§.   

 

Analys 
 
I detta fall ser man på svårigheten med uppsåt och grov oaktsamhet. Tingsrätten 

kommer fram till att det är uppsåt eller i vart fall grov oaktsamhet som täcker de 

objektiva rekvisiten. Tingsrätten kan alltså inte säga att det är det ena eller det 
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andra. Problemet blir då att tingsrätten dömer personerna för bidragsbrott enligt 

bidragsbrottslagens 2§ som har en högre straff skala än vårdslöst bidragsbrott i 

bidragsbrottslagens 4§. Det är i och för sig bra att tingsrätten inte dömer till 

vårdslöst bidragsbrott för att det anses lättare att bevisa men det är inte okej att 

döma till ett brott som kräver uppsåt men man inte kan säga att man är 100 % 

säker på att det är uppsåt. Det borde då vara bättre att döma enligt det man är 

säker på. Kan man inte bevisa uppsåt kan man inte dömas för bidragsbrott. Man 

kan inte heller dömas till bidragsbrott om man bevisat grov oaktsamhet men antar 

att det kunnat varit uppsåt. I hovrätten anför man just det att det inte är bevisat att 

det var uppsåt men att grov oaktsamhet är bevisat. 

  

 

HovR B 8473-10 
 
En person stod åtalad för bidragsbrott. Personen hade underlåtit att anmäla 

ändrade förhållanden till försäkringskassan att två av personens barn inte längre 

bodde hos den. Personen menade att det inte var uppsåtligt då den under hela 

perioden väntat på att barnen skulle komma hem. Personen menade även att det 

inte skett någon skada då den fått en återbetalning eftersom den i ansökan uppgett 

högre inkomster än den haft. När den ansökte om bostadsbidrag hade den ingen 

tanke på att barnen som var och hälsade på hos pappan inte skulle komma tillbaka. 

Personen kämpade för att få tillbaka sina barn och tänkte inte på att ringa 

försäkringskassan. Av ansökan framgick att den fyllt i tre barn som var 

folkbokförda hos den. Dessutom hade personen undertecknat ansökan på heder 

och samvete och att personen visste att det var straffbart att inte anmäla ändrade 

förhållanden. Tingsrätten ansåg att personen måste därmed förstått blankettens 

innehåll och sin anmälningsskyldighet. Den måste ha förstått att underlåtenhet att 

inte anmäla att två av barnen inte bodde hemma längre skulle kunna medföra fara 

för felaktiga utbetalningar. Tingsrätten ansåg därför att uppsåt täckte de objektiva 

förutsättningarna. Tingsrätten menade att fara för skada uppstod i samband med 

underlåtenheten. Faktisk skada uppstod i samband med utbetalningarna. Att det 

slutgiltiga bostadsbidraget på grundval av andra uppgifter om beräknats saknar 

betydelse. Tingsrätten dömde därför personen för bidragsbrott enligt 

bidragsbrottslagens 2§. Fallet överklagades till Hovrätten där man gjorde följande 

bedömning. Det fanns under den aktuella perioden enligt lag en skyldighet att 

anmäla ändrade förhållanden. I ansökan som personen undertecknade fanns det 

uttrycklig information om anmälningsskyldighet och det som kan följa av att inte 

göra det. Det har inte framkommit något som tyder på att personen inte förstått. 

Hovrätten tyckte att det är försåtligt att personen en viss tid efter att barnen inte 

kom hem utgick och hoppades att de skulle komma hem. Personen hade dock inte 

gjort någon anmälan till försäkringskassan trots att den anmält till skolan att 

barnen flyttat. Vid den tidpunkten borde personen förstått att barnen inte ansetts 

bo hos den och att den inte längre var berättigad till det beviljade bidraget. Trots 
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det anmälde den ändå inte ändrade förhållande vilket gör att hovrätten bedömde 

att uppsåt täckte de objektiva rekvisiten och fastställde tingsrättens dom. 

 

HovR B 1040-12 
 
En person stod åtalad för bidragsbrott. Personen hade lämnat felaktiga uppgifter 

genom att i kassakorten angett att den jobbat 244 timmar fast den egentliga 

arbetstiden var 877 timmar. Personen menade att den inte uppsåtligt lämnat 

felaktiga uppgifter. Personen sade att den varit slarvig när den fyllde i kassakorten, 

ibland fyllde den i kassakorten i förväg och glömde sedan att ändra. Personen 

menade att den var deprimerad på grund av personliga förhållanden och var inte 

medveten om att den fyllde i kassakorten fel. Tingsrätten ansåg att det rörde sig 

om ett stort antal kassakort under lång tid. Dessutom så menade tingsrätten att 

personen hade haft vaga förklarningar till varför den lämnat felaktiga uppgifter. 

Med den bakgrunden och omständigheterna i övrigt ansåg tingsrätten att uppsåt 

täckte de objektiva förutsättningarna och dömde personen för bidragsbrott enligt 

Bidragsbrottslagen 2§. Fallet överklagades till hovrätten som fastslog tingsrättens 

dom. 

 

HovR B 335-12 
 
En person stod åtalad för bidragsbrott alternativt vårdslöst bidragsbrott. Personen 

hade i ansökan till CSN angett att den under en termin skulle studera 30 

högskolepoäng. Studierna omfattade dock endast 7.5 högskolepoäng för den 

aktuella perioden och personen underlät att anmäla detta. Personen menade att 

den inte visste hur många kurser den skulle läsa när den ansökte. Personen hade 

redan läst några av de kurser som ingick i det 30-poängsblocket men hade som 

avsikt att läsa fler. Personen valde dock på grund av sina psykiska problem att 

endast läsa 7.5s kursen. Personen hade inte läst CSN:s information om att anmäla 

ändrade förhållanden. Personen trodde att den fick räkna med de poäng som den 

redan läst. Tingsrätten ansåg att eftersom personen inte var säker på hur många 

poäng den skulle läsa när ansökan gjordes så är det inte bevisat att den uppsåtligt 

lämnat felaktiga uppgifter. Om det var grov oaktsamhet behövde inte utredas då 

eventuellt brott preskriberats. När det gällde att inte anmäla ändrade förhållanden 

ansåg tingsrätten att med tanke på personen psykiska problem kan personens 

underlåtenhet inte anses vara varken uppsåtlig eller grovt oaktsamt. Tingsrätten 

ogillade därför åtalet. Fallet överklagades till hovrätten där man gjorde följande 

bedömning. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten i frågan om 

skuld och ansvar för lämnandet av felaktiga uppgifter. Däremot ansåg hovrätten 

att personen fick tydlig information om skyldigheten att anmäla ändrade 

förhållanden. Personen har tidigare terminer ansökt och blivit beviljat studiestöd. 

Hovrätten menade därför att personen varit medveten om 

anmälningsskyldigheten. Underlåtenheten var uppsåtligt och medförde att ett för 
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högt belopp utbetalades. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde 

personen för bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagens 2§.  

 

HovR B 875-11 
 
Två personer stod åtalad för bidragsbrott alternativt vårdslöst bidragsbrott. 

Mannen erkände brott medan kvinnan förnekade brott. Personerna bodde tidigare 

tillsammans. Kvinnan anförde att hon fyllde i det mesta på ansökan och skrev 

under som sökande. Mannen fyllde oftast bara i sitt namn och datum. Vad mannen 

hade för inkomster hade hon ingen aning om, det låg på honom att fylla i om han 

hade några inkomster. Kvinnan menade att hon inte kontrollerade vad han fyllde i. 

Hon var inte medveten om att hon även ansvarade för de uppgifter som han fyllde 

i. Hon ansåg att han hade lurat henne och visste inte att han förvärvsarbetat och 

uppbar lön. Tingsrätten gjorde följande bedömning. Mannens erkännande hade 

stöd av bevisning och dömde honom för bidragsbrott enligt bidragsbrottslagens 

2§. När det gällde kvinnan ansåg tingsrätten att med bakgrunden att de levt som en 

familj måste hon ha insett att mannen hade förvärvsarbetat oavsett om han sa det 

eller inte. Tingsrätten ansåg att lämnandet av felaktiga uppgifter och 

underlåtenheten att anmäla ändrade förhållanden i vart fall var av grov 

oaktsamhet och dömde kvinnan för vårdslöst bidragsbrott enligt 

bidragsbrottslagens 4§. Kvinnas fall överklagades till hovrätten där man gjorde 

följande bedömning. Kvinnan hade enligt utredningen fyllt i och skrivit under 

ansökan. Hon visste att mannen var borta under dagarna. Av handläggarens 

vittnesförhör framgick att kvinnan sagt att hon var medveten om mannens arbete 

men inte orkade tjafsa med honom. Hon tyckte att de hade så höga 

levnadskostnader. Hovrätten ansåg att det var ställt utan rimligt tvivel att kvinnan 

uppsåtligen begått bidragsbrott. Hovrätten ändrade därför kvinnas dom och 

dömde henne för bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagens 2§.  

 

HovR B 471-12 
 
En person stod åtalad för bidragsbrott alternativt vårdslöst bidragsbrott. Personen 

fick den 25 mars 2009 sjukpenning felaktigt utbetalt. Personen menade att den 

saknat uppsåt. Pesonen kontrollerade inte sitt bankkonto förens den fick 

information om felaktig utbetalning. Personen hade tagit för givet att chefen skulle 

ta hand om det som behövdes när den återgick till arbetet. Hela beloppet har 

återbetalats till försäkringskassan. Tingsrätten ansåg att det inte bevisats att 

underlåtenheten om att anmäla att den börjat jobbat igen skulle vara uppsåtligt. 

Tingsrätten ansåg däremot att den hade varit grovt oaktsam och dömde personen 

för vårdslöst bidragsbrott enligt bidragsbrottslagens 4§. Fallet överklagades till 

hovrätten. Hovrätten ansåg såsom tingsrätten att det inte var bevisat att det var 

uppsåtligt. När det gällde vårdslöst bidragsbrott så var båda parterna överens om 

att brottet var preskriberat. Personen fick ta del av åtalet den 5 december 2011. 

BrB 35 kap 1§ säger att preskriptionstiden är 2 år då vårdslöst bidragsbrott inte 
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kan ge svårare straff än fängelse i ett år. Eftersom personen inte fick ta del av åtalet 

inom två år från det påstådda brottet så har preskription inträtt. Hovrätten 

ogillade därför åtalet.  

 

Analys 
 
Preskription av bidragsbrott är vanligt. I en granskning som riksrevisionen gjorde 

visade det sig att det tar ca 604 dagar för ett bidragsbrott att utredas från 

försäkringskassan till poliserna till åklagarmyndigheten.35 Utredningen måste 

alltså effektiviseras om man ska kunna uppnå den effekt man ville med 

lagstiftningen. Den långa tiden mellan brottet och åtal tror jag kan förklara varför 

många har svårt att förklara hur man tänkte när man lämnade felaktiga uppgifter 

vilket gör att de är svårare att bevisa uppsåt. Försöker man då istället bevisa grov 

oaktsamhet är det stor risk att brotten hunnit preskriberas. Lång utrednings tid 

kan även medföra att den preventiva effekten hämmas. Om man tror att risken att 

åka fast är låg kan man bli mer benägen att utföra brottet.    

      

  

                                                        
35 RiR 2011:20 s 43 
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6. Betydelsen av en anpassad strafflagstiftning 
 
Syftet med bidragsbrottslagen är att minska antalet felaktiga utbetalningar och 

stärka tilltron till välfärdssystemet. Även mindre omfattande missbruk kan på sikt 

få stor samhällsekonomisk betydelse. Felaktiga utbetalningar har en direkt effekt 

på statens finansiella betydelse. I framtiden finns risk att man inte kommer kunna 

upprätthålla de ersättningsnivåer som finns i dag. Regelefterlevnaden riskeras att 

försvagas som den omfattande brottslighet som finns inte förhindras på ett 

effektivt sätt. Det är av samhällsintresse att förhindra brott mot välfärdssystemet. 

Ett fungerande straffrättsligt skydd är viktigt för att bevara tilltron till 

välfärdssystemet. Förutom en välfungerande lagstiftning krävs det andra åtgärder 

för att motverka felaktiga utbetlningar. Ett flertal åtgärder har satts igång för att 

komma åt de felaktiga utbetalningarna. Bland annat så inrättade man 2005 en 

delegation mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) för att vidta åtgärder 

mot felaktiga utbetalningar från de offentliga försäkring- och bidragssystemen.  

Deras uppdrag var att följa myndigheternas instanser, främja samverkan, sprida 

erfarenheter, utveckla mätmetoder och föreslå mål för att minska felaktiga 

utbetalningar.  Man har tillsatt en utredare för att utreda möjligheten med utökat 

elektroniskt informations utbyte mellan myndigheter. Försäkringskassan och 

arbetsmarknadsstyrelsen har fått särskilda medel för att kunna förstärka 

kontrollsystemet. Genom en effektivare lagstiftning och andra åtgärder markerar 

samhället att missbruk av bidrag inte accepteras.   36  

 

Det är viktigt att ha en lagstiftning där brottsförutsättningarna är anpassade till 

det förhållanden som finns inom välfärdsystemet. De förhållanden som föreligger 

vid utbetalningar från välfärdsystemet skiljer sig från de förhållanden som 

föreligger där straffansvar är aktuellt för uppsåtligt bedrägeribrott. En tydlig och 

lättillgänglig lagstiftning är nödvändig för att kunna uppfylla den 

informationsskyldighet som finns. Den utredningsskyldighet och samverkan med 

polis och åklagarmyndigheter som myndigheterna har effektiviseras om det finns 

en tydlig och lättillgänglig straffrättslig reglering. 37 

 

  

                                                        
36 Prop. 2006/07:80 s39 
37 Prop. 2006/07:80 s41 ff 
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7. Diskussion 
 
De två största skillnaderna på bidragsbedrägeri bestämmelserna och 

bidragsbrottslagen är att man bytte två av de objektiva rekvisiten mot ett objektivt 

rekvisit. Man lade även till en paragraf där man använde sig av grov oaktsamhet 

som det subjektiva rekvisitet. Anmälningsskyldigheten i 6§ är också en skillnad 

men den tycker jag inte påverkar lika mycket som de andra skillnaderna då 

anmälningsskyldigheten kan återfinnas i de flesta bidragslagstiftningarna. Genom 

att byta ut disposition och förmögenhetsöverföringsrekvisiten till ett Farerekvisit 

så tycker jag att lagen fick bättre flyt. Jag skulle vilja säga att det ändå är nästan 

samma förutsättningar men mer lättförståeliga. Det kräver i och för sig inte att den 

vilseledde förtar någon handling eller att det uppkommer en skada. Det krävs 

istället att det föreligger en konkret fara för felaktig utbetalning. Jag tycker ändå 

det är ganska lika. Man skulle kunna säga att Farerekvisitet innebär att det krävs 

att det inte föreligger någon fara för att den vilseledde tar ett beslut som leder till 

att ett felaktigt beslut tas och därmed en felaktig utbetalning sker. Jag menar alltså 

att Farerekvisitet ungefär är en sammanslagning av dispositionen och 

förmögenhetsöverföringen fast brottet ligger i ett tidigare skede.  

 

Användandet av grov oaktsamhet som ett subjektivt rekvisit är en stor skillnad 

från bidragsbedrägeri bestämmelserna. Många remissinstanser framförde kritik 

mot kriminaliseringen av även grov oaktsamhet. Man menade att med tanke på de 

bevissvårigheter som är vanliga vid brott mot välfärdssystemet kan göra att det 

finns risk för att uppsåtliga brott istället bestraffas som grovt oaktsamma. Det 

skulle kunna innebära att brotten nedgraderas och får en strafflindrande effekt.  

Jag kan förstå den farhågan. Det kan anses lättare att utreda grov oaktsamhet än 

uppsåt. Jag tycker dock att det i många fall visat sig lika svårt att bevisa grov 

oaktsamhet. Även regeringen menade i propositionen att bevissvårigheterna inte 

skulle påverkas av en utvidgad kriminalisering. Man menade att medveten 

oaktsamhet har liknade bevissvårigheter som uppsåt. I vissa fall anser jag att 

medveten oaktsamhet kan liknas med likgiltighets uppsåt. Om man inte bemödar 

sig att kontrollera om betydelsefulla uppgifter är riktiga trots att det funnits starka 

skäl till att göra det tycker jag att man kan säga att den är medveten om risken för 

en viss effekt kan följa men man inte bryr sig om den uppfylls.  

 

 

Myndigheternas kontrollsystem påverkar möjligheten att begå bidragsbrott. I 

propositionen säger man att vid vårdslöst bidragsbrott ska de fall som fångas upp 

av en regelmässig kontroll anse vara mindre allvarlig och alltså inte dömas för 

vårdslöst bidragsbrott. Även Farerekvisitet i 2§ påverkas av myndigheternas 

kontroll. Enligt propositionen kan fara för felaktig utbetalning inte föreligga om 

den oriktiga uppgiften kontrolleras regelmässigt. Exempelvis så kan det inte 

föreligga någon fara för felaktiga utbetalningar vid bostadsbidrag om man lämnar 

felaktig inkomstinformation. Bostadsbidrag ges ut preliminärt och 
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försäkringskassan har informations utbyte med skatteverket så de kan kontrollera 

inkomsterna innan beslut om slutgiltigt bostadsbidrag tas. Lämnar man däremot 

uppgifter som inte regelmässigt kontrolleras såsom att man i ansökan uppger att 

man har barn boende hemma fast de inte gör det. De kan exempelvis vara skrivna 

hos den som ansöker men bo någon annanstans. En sådan uppgift kan göra att fara 

för felaktiga utbetalningar föreligger. Desto bättre informationsutbyte 

myndigheterna kan ha mellan varandra desto mindre utrymme finns det för 

straffansvar. Om man utökar informationsutbytet minskar man antalet som kan bli 

dömda för bidragsbrott. Men man minskar även chansen att felaktiga 

utbetalningar sker vilket borde vara det man strävar mot. Den preventiva effekten 

som man vill uppnå kan bli hjälpt av informationsutbytet. Om man vet när man 

exempelvis ansöker om studiebidrag att CSN har information om ansökaren som 

CSN samlat in från andra myndigheter blir man kanske mindre benägen att lämna 

felaktiga uppgifter då man vet att risken för att åka fast är stor.  

 

Ett annat problem kan dock i teorin uppstå med Farerekvisitet. Om man vet att en 

viss uppgift kontrolleras regelmässigt kanske man chansar och lämnar oriktiga 

uppgifter i hoppet att man får felaktigt bidrag utbetalt. Om man åker fast så kan 

man ändå inte bli dömd för bidragsbrott. Man kan bli tvungen att återbetala 

bidraget men man blir inte dömd för bidragsbrott. Jag har dock märkt att 

domstolen inte valt att tolka Fare rekvisitet på det sättet och dömt personer som 

uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som kontrolleras regelmässigt för 

bidragsbrott. Vid vårdslöst bidragsbrott så har dock domstolen vid vissa fall dömt 

lämnandet av felaktiga uppgifter som regelmässigt kontrolleras som mindre 

allvarliga. Att man inte kan bli dömd för lämnade av felaktiga uppgifter som 

regelmässigt kontrolleras tycker jag säger lite emot Farerekvisitet. Tanken är väl 

att det inte föreligger en fara om uppgiften kontrolleras regelmässigt. Men i 

praktiken så är det nog mer slumpen som avgör om just den som lämnat felaktiga 

uppgifter får sin ansökan kontrollerad. Uppgifter som kontrolleras regelmässigt är 

exempelvis inkomster vid bostadsbidrags ansökan men bara för att det är en 

uppgift som regelmässigt kontrolleras så betyder inte det att alla bostadsbidrags 

ansökningar kontrolleras efter informationsutbytet med skatteverket. Regeringen 

säger dessutom i propositionen att man valt ett Farerekvisit då den som ansöker 

om bidrag har gjort det den kan för att få sitt bidrag. Vilket jag anser borde göra att 

oavsett vilken uppgift som kontrolleras har ansökaren ändå lämnat felaktiga 

uppgifter vilket är det som man vill få slut på.  Jag tycker alltså att man inte ska 

tolka Farerekvisitet som att man inte blir dömd för bidragsbrott som man lämnar 

felaktiga uppgifter om det är en uppgift som regelmässigt kontrolleras. 

Farerekvisitet tolkar jag som ett sätt att komma åt felaktiga ansökningar oavsett 

om det tagit ett beslut om den ansökningen. Alltså borde man kunna bli dömd för 

bidragsbrott även vid uppgifter som regelmässigt kontrolleras då brottet 

fullbordas innan beslutet tas och kan kontrolleras. 
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Efter att bidragsbrottslagen trädde i kraft har domstolarna inte fokuserat på de 

objektiva förutsättningarna lika mycket som innan. Farerekvisitet har gjort att 

problemen som bedrägeribrottet hade med kravet på kausalitet mellan 

vilseledandet och dispositionen undanveks. De objektiva rekvisiten i 

bidragsbrottslagen är lättare att bevisa och då kan man lägga mer fokus på att 

utreda om de objektiva rekvisiten täcks av uppsåt. Överlag har jag märkt att man i 

huvudsak undersöker om vilseledanderekvisitet är täckt av uppsåt eller grov 

oaktsamhet. Vilket jag kan förstå om man kan bevisa att vilseledanderekvisitet är 

täckt av subjektiva rekvisit så är det en rimlig slutsats att även Farerekvisitet är 

täckt av subjektiva rekvisit. Om man uppsåtligen vilseleder någon genom att lämna 

felaktiga uppgifter borde man då uppsåtligen även vilja att felaktig utbetalning ska 

följa. 

 

Lagen kanske inte har fått ett önskade effekten som regeringen hade men jag 

tycker den är på god väg. Jag tror dock inte att man kan göra något mer med lagen 

för att minska bidragsbrotten. Genom att medvetengöra att man kan bli dömd för 

bidragsbrott om man lämnar felaktiga uppgifter kan man få folk att förstå allvaret i 

att lämna felaktiga uppgifter. Tydliga och enkla ansöknings blanketter gör att det 

lättare går att undersöka de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov oaktsamhet. Om 

blanketten är tydlig och enkel blir det lättare att bevisa uppsåt då det blir svårt att 

använda sig av argumentet att man inte uppsåtligen lämnade felaktiga uppgifter 

utan de felaktiga uppgifterna var till följd av att man inte förstod ansökan.  
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