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1. STUDIE I BIDRAGSBROTT 

1.1 Inledning  

Vid ett tillfälle när jag var på den byrå där jag senare skulle göra min uppsatspraktik 

berättade en av advokaterna att en klient nyligen blivit dömd för bidragsbrott. Detta är 

i sig inget uppseendeväckande, men den här klienten hade vad jag förstod, inte haft 

någon avsikt att göra något brottsligt.  

 

Klienten i fråga hade i en mindre utsträckning arbetat extra på timme samtidigt som 

personen fick ersättning i form av föräldrapenning. Försäkringskassans (FK) regler är 

som bekant inte alltid de lättaste att ta till sig (inte ens för juristen) och eftersom 

klienten var osäker på om hon kunde arbeta extra och i så fall i vilken utsträckning, så 

försökte hon få svar på vad som gällde på olika internetfora. Svaren lugnande henne 

och hon fortsatte sitt extraarbete. En tid senare kontaktades klienten av polisen och 

fick reda på att hon misstänktes för bidragsbrott. En anmälan som i slutändan ledde 

till en fällande dom enligt Bidragsbrottslagen (2007:612) (BBL). Historien var 

intressant. Jag tyckte det lät märkligt att en person som bemödat sig att kolla upp 

tillämpningen av en bestämmelse senare kunde dömas i TR. Ärendet fick mig att titta 

närmare på den relativt färska BBL, varpå nya frågor väcktes.  

 

Framförallt blev jag nyfiken på utformningen av det vårdslösa bidragsbrottet. 

Tillämpningen av oaktsamhetsbrott är till en hög grad beroende av bedömningar som 

domstolen i slutänden måste göra. Domstolen ska när vårdslöst bidragsbrott 

aktualiseras avgöra - inte bara om gärningspersonen handlat oaktsamt i straffrättslig 

mening - utan också om oaktsamheten i sig är att klassificera som grov. För att svara 

på dessa frågor måste vägledning hämtas i andra normer och principer som oftast inte 

är skrivna i vare sig lagtext eller sten. Flexibiliteten är både styrkan och svagheten i 

den här ordningen. Den tillåter domstolen att göra individuella bedömningar i ett fall 

som lagstiftaren förbisett och väga in relevanta omständigheter i det enskilda fallet. 

Samtidigt aktualiseras frågor om rättssäkerheten och förutsebarheten vid en sådan 

prövning. 
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Denna tankegång ledde mig in på ett annat problemområde, nämligen hur lagstiftaren 

motiverat införandet av vårdslöst bidragsbrott. En oaktsam straffbestämmelse innebär 

ett avsteg ifrån uppsåtskravet och är därför generellt sett mer ingripande för individen 

än uppsåtliga brott. Detta kan förklaras av skuldprincipen, vilken bland annat innebär 

att gärningspersonens inställning till brottet är relevant för vilken grad av skuld man 

kan tilldela denne. En oaktsam gärningsperson ville inte begå brott men kan ändå 

klandras för att denne borde vetat bättre. Av detta följer att tröskeln för att 

kriminalisera oaktsamma bidragsbrott borde vara högre.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det finns omständigheter vid utbetalningar inom trygghetssystemen som gör 

införandet av en straffrättslig reglering problematisk. Detta särskilt då 

trygghetssystemens regler är en bitvis snårig terräng. Dessutom kan vissa av 

personerna som använder sig av förmånerna av naturliga skäl ha svårt att ta till sig all 

relevant information som omgärdar dem.  

 

Det vårdslösa bidragsbrottet innebär ett avsteg från det generella uppsåtskravet som 

gäller för den övervägande majoriteten av förmögenhetsbrotten i BrB, och är således 

mer ingripande för den enskilde och därför ville jag undersöka hur lagstiftaren 

motiverat denna lagstiftning.   

 

Den första frågan som jag ställde mig var hur lagstiftaren motiverat införandet av det 

oaktsamma bidragsbrottet. Frågan är besläktad med frågan om vad lagstiftaren har för 

begränsningar i form av mer eller mindre kodifierade rättsprinciper och övrig 

straffrättslig teori när olika gärningar kriminaliseras.  

 

Bedömningen utgår delvis utifrån lagstiftarens egna motiv men begränsas inte utav 

dessa. Uppsatsen syftar till att utifrån en ”objektiv” bedömning av lagstiftningen 

besvara frågan om lagstiftningen var befogad i ljuset av gällande principer och teori 

vid kriminalisering såsom kraven på effektivitet, straffvärdhet, förutsebarhet och 

principen om ultima ratio.   
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Andra frågor som jag ställde mig var: Vilka krav ställer lagstiftningen på de personer 

som nyttjar bidragssystemen när BBL tillämpas i domstolarna? Finns ett samsvar 

mellan lagstiftarens motiv och tillämpningen av lagen?  

1.3 Avgränsningar  

Denna uppsats fokuserar främst på behandlingen av frågeställningar som rör det 

oaktsamma bidragsbrottet.  

 

Brott som begås av oaktsamhet är mindre straffvärda än uppsåtliga brott och kräver 

därför än noggrannare övervägning innan en kriminalisering sker. 1  

Oaktsamhetsrekvisitet ställer av den anledningen i större utsträckning än uppsåtligt 

bidragsbrott, frågor om tillämpning och motiv till lagstiftningen på sin spets. 

Dessutom innebar införandet av det vårdslösa bidragsbrottet den huvudsakliga 

utvidgningen av det straffbara området när lagen instiftades.  

 

Detta utesluter inte att många av de frågor som kommer att diskuteras har relevans för 

övriga bestämmelser i BBL och lagen i dess helhet. Diskussioner gällande de övriga 

bestämmelserna i bidragsbrottslagen används även i den mån det är nödvändigt för 

framställningens tydlighet eller i jämförande syfte. Vad gäller tillämpningen av BBL i 

överrättspraxis praxis så kommer den avse både vårdslöst- och uppsåtligt bidragsbrott.  

1.4 Metod och material  

Jag har huvudsakligen använt mig av en klassisk rättsdogmatisk metod. Eftersom 

framställningen också berör frågor utanför gällande rätt var den dock inte tillräcklig.  

 

Uppsatsen innehåller även inslag av kriminalpolitik, straffrättspolitik. 

 

Materialet består av teori i doktrinen samt traditionellt rättsdogmatiskt material i form 

av lagtext och förarbeten. Diskussioner som förts i förarbeten och statliga utredningar 

gällande ändamål för lagstiftningen och avvägningar mellan olika intressen har 

används flitigt. Eftersom jag ville veta hur BBL tillämpas i domstolarna har fyra 

                                                
1 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 65. 
2 Bidragsbrottslag, Prop. 2006/07:80 s. 21. 
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stycken rättsfall från överrätterna valts ut. Urvalet har skett på så sätt att jag valde ut 

två domar som avser vårdslöst bidragsbrott och två som avser uppsåtligt bidragsbrott. 

En fällande och en friande dom per brottstyp användes eftersom jag hoppades att det 

bättre kunde illustrera vilka beviskrav domstolarna ställer upp.  

1.5 Terminologi  

I denna uppsats benämns alla typer av ekonomiska förmåner och utbetalningar från 

trygghetssystemen som bidrag eller förmåner. Terminologin är förenklad eftersom 

alla sociala förmåner inte har formen av bidrag, men detta görs för enkelhetens skull 

och går i linje med lagtextens terminologi. Förmånstagare eller bidragstagare är 

synonyma och betecknar de individer som utnyttjar förmånerna. 

 

Termen felaktiga utbetalningar används precis som i propositionen till 

Bidragsbrottslagen för att beteckna alla felaktiga utbetalningar, oavsett orsak.2 De 

gärningar som leder till felaktiga utbetalningar och som är straffbelagda enligt 

bidragsbrottslagen benämns bidragsbrott.  

 

Uttrycket utbetalande eller bidragsgivande myndighet används av enkelhetsskäl för 

att beteckna alla typer av kommunala och statliga organ som beviljar ekonomiska 

förmåner, såväl kommuner, arbetslöshetskassor, försäkringskassor m.fl.  

 

Termen bidragsfusk används i allmänt språkbruk liksom i denna uppsats för den 

situation då en felaktig utbetalning orsakats till följd av någon sorts medvetet 

handlande av bidragstagaren själv. Detta kan om rekvisiten i BBL är uppfyllda 

innebära fullbordat bidragsbrott trots att begreppet i allmänt språkbruk framstår som 

ringa eller obetydligt. 

1.6 Disposition  

Det andra kapitlet börjar med en bakgrund av tillkomsten av BBL. Därefter följer en 

kort presentation av BBL i syfte att läsaren ska få en idé om lagstiftningens 

huvudsakliga utformning. Kapitel tre inleds med en allmän del om kriminalisering 

                                                
2 Bidragsbrottslag, Prop. 2006/07:80 s. 21. 
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som företeelse, där jag redogör för straffrättens funktion och dess roll i den politiska 

debatten. Därefter presenteras generell teori vid kriminalisering och de rättsprinciper 

som aktualiseras. Kapitel fyra belyser kriminaliseringen bidragsbrott utifrån fem 

utvalda problemområden som på olika sätt kan härledas ur de generella 

rättsprinciperna i kapitel tre. Problemområdena relateras till kriminaliseringen av 

bidragsbrottet utifrån begreppen skyddsintressen, skada, principen om ultima ratio, 

rättssäkerhet och effektivitet. I kapitel fem redogör jag för den straffrättsliga 

oaktsamhetsbedömningen. Tanken är att den ska fungera som en introduktion till 

rättsfallstolkningen i nästföljande kapitel. I kapitel sex exemplifieras BBL:s 

tillämpning i överrätterna. Detta görs genom en redogörelse följt av en analys av två 

vårdslösa och två uppsåtliga fall av bidragsbrott. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande analys och författarens personliga synpunkter. 

2. BIDRAGSBROTTSLAGEN 

2.1 Bakgrund 

De svenska trygghetssystemen betalar ut en rad bidrag och förmåner genom olika 

myndigheter, kommuner och organ vars verksamheter regleras i en mängd 

författningar.  Förmånerna skiljer sig mycket ifrån varandra och omfattar allt i från 

föräldrapenning till dagsersättning för asylsökande. Majoriteten av förmånerna ingår i 

socialförsäkringen, vilken administreras av FK och Pensionsmyndigheten.3   

 

Sedan en lång tid tillbaka har det i Sverige funnits en uppfattning att det förekommer 

ett oacceptabelt bidragsfusk. Samtidigt har det från politiskt håll funnits en frustration 

över svårigheterna med att få bukt med detta.4 Hur omfattande denna typ av fusk i 

realiteten är och var innan BBL instiftades, råder det däremot delade meningar om.5 

                                                
3 SOU 2006:48 Bidragsbrottsutredningens betänkande. 
4 Tidigare utredningar på området är bl. a 1968 års brottmålsutredning (SOU 1973:13) och 1983 års 
förmögenhetsbrottsutredning (SOU 1983:50).  
5 Hur utbredd bidragsfusket i realiteten är råder det däremot inte någon konsensus om. En rapport från 
Riksrevisionens belyser detta. RIR 2011:20, Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? [Hädanefter 
RIR 2011:20], s. 77, jmf.  Prop:2006/07:80 s. 35. 
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Oavsett omfattningen uppfattades det förekommande fusket vara ett allvarligt hot mot 

trygghetssystemens fortlevnad i stort.6  

 

I mitten av 2000-talet kom frågan om bidragsfusk allt högre upp på den politiska 

dagordningen.7 Regeringen tillsatte Bidragsbrottsutredningen i maj 2005 vilken hade 

som uppgift att ta fram ett förslag på en straffrättslig reglering på bidragsområdet. 

Förutom att utreda den generella lämpligheten av straffrättsliga bestämmelser på 

bidragsområdet hade Bidragsbrottsutredningen uppdraget att utreda möjligheterna att 

straffbelägga även grovt oaktsamma beteenden. 8  Det senare innebar således en 

eventuell utvidgning av det straffbara området gällande bidragsfusk. Samtidigt 

tillsatte regeringen en delegation (FUT-delegationen)9 som fick i uppgift att göra en 

uppskattning över hur vanligt förekommande bidragsbrott var i Sverige. Den hade 

också i uppdrag att komma på förslag på utomstraffrättsliga lösningar på problemen 

med felaktiga utbetalningar.  

 

Det grundläggande problemet, som man uppfattade det, var att den tidigare 

strafflagstiftningen inte var tillräcklig för att straffa bidragsfuskare.  

Innan bidragsbrottslagen var det vanligaste scenariot att den som misstänktes för att 

medvetet ha lämnat felaktiga bidragsgrundande uppgifter åtalades för bedrägeri enligt 

9 kap 1-3 Brottsbalken (BrB).10  

 

Av flera skäl ansåg lagstiftaren att möjligheterna att lagföra bidragsfuskare enligt 

dessa bestämmelser vara begränsade och otillräckliga. En anledning var att 

bedrägeribestämmelserna krävde att gärningspersonen uppsåtligen genom 

vilseledande förmått någon att göra en disposition.  

 

För den lägsta graden av uppsåt, likgiltighetsuppsåtet, krävs det att åklagaren kan 

bevisa att gärningspersonen åtminstone haft en misstanke om risken för att ett 

handlande kunnat leda till en felaktig utbetalning men att misstanken inte förmått 

                                                
6 Prop. 2006/07:80, s. 35. 
7 Orrenius, Anders, Fusket har hamnat på agendan. Riksdag & departementen nr. 4/2005. 
8 SOU 2006:48, s. 28. 
9 FUT-delegationen (Fi 2005:03). 
10 Bland andra straffbestämmelser som kunde aktualiseras kan nämnas urkundsförfalskning (10:4 BrB) 
och osann och vårdslös försäkran (15:10 BrB). 
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denne att avstå ifrån sitt handlande.11 Uppfattningen hos regeringen var att det 

förekom grovt oaktsamma bidragsbedrägerier som låg nära likgiltighetsuppsåtet som i 

princip var straffria. Kortfattat kan man säga att de straffrättsliga reglernas 

utformning, ansågs leda till att gärningar som var kriminaliserade svårligen ledde till 

fällande dom och att straffvärda gärningar inte var kriminaliserade. Ett annat problem 

var möjligheterna att lagföra förmånstagare som inte lämnat uppgifter om ändrade 

förhållanden som påverkade rätten till förmåner.  

 

Vilseledande bestående av underlåtenhet att lämna uppgifter som kunde dömas enligt 

bedrägeribestämmelserna. Detta framgår dock inte direkt av lagtexten utan genom 

praxis med stöd av doktrin. I praktiken kunde det dock vara svårt att avgöra frågan 

om ett psykiskt orsakssamband föreligger mellan underlåtenheten och 

myndighetspersonens disposition.12  En sådan ordning ansågs inte önskvärd med 

hänsyn till den masshantering som sker i trygghetsärenden som förutsätter enskildas 

möjlighet att förutse huruvida deras handlande är kriminellt. 

 

Resultatet av Bidragsbrottsutredningen presenterades i betänkandet Bidragsbrott 

2006. Denna innehöll ett förslag till en ny lagstiftning som skulle fungera som ett 

effektivare vapen mot fusk mot diverse förmåner inom välfärdssystemen.  

 

BBL trädde i kraft den 1 augusti 2007 och innebär att den som lämnar en oriktig 

uppgift och därmed orsakar fara för att en ekonomisk förmån betalas ut eller betalas 

ut med ett för högt belopp döms för bidragsbrott. Detsamma gäller den som underlåter 

att anmäla ändrade bidragsgrundande förhållanden, när en sådan skyldighet anges i 

lag eller förordning. Bidragsbrottet finns i tre varianter utöver normalgradigt brott 

vars straffskalor i stort följer dem som gäller för bedrägeri. Lagen skiljer mellan 

ringa-, grovt- och vårdslöst bidragsbrott. 

                                                
11 Se bl.a. NJA 2004 s. 176 och NJA 2002 s. 449. 
12 SOU 2006:48 s. 96. 
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2.2 BBL – lagens konstruktion  

2.2.1 Tillämpningsområde  

Lagen tillämpas på ekonomiska förmåner av personligt ändamål i form av bidrag, lån, 

ersättningar och pension som enligt lag eller förordning beslutas av FK, 

Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket, 

Arbetsförmedlingen, kommunen eller arbetslöshetskassorna. Att förmånerna måste 

avse ett personligt ändamål innebär att förmåner som visserligen betalas ut till en 

privatperson men syftar till andra ändamål, exempelvis näringsverksamhet, faller 

utanför tillämpningsområdet. 

2.2.2 Oriktig uppgift 

Det grundläggande handlingsrekvisit som ställs upp är att lämna en oriktig uppgift. 

Inte bara osanna utan även ofullständiga uppgifter täcks in i brottsbeskrivningen. 

Vilken typ av uppgift det gäller och hur dessa ska lämnas in bestäms av den materiella 

författning som aktualiseras. Hur uppgiftslämnandet praktiskt gått till har ingen 

betydelse, lagen gäller såväl skriftliga som muntliga uppgifter oavsett medium. (ex. 

även servicetelefon och elektroniska formulär. ) 

2.2.3 Underlåtenhet 

Straffansvaret gäller inte bara aktivt uppgiftslämnande som innebär fara för en 

felaktig utbetalning. Även en underlåtenhet att anmäla ändrade förmånsgrundande 

förhållanden är straffbelagt, om skyldigheten är reglerad i lag eller förordning.  

Som jag nämnde i inledningen kunde man även innan BBL straffas för 

bidragsbedrägeri i underlåtenhetsfall enligt bidragsbestämmelserna under vissa 

förutsättningar, men i och med denna bestämmelse tydliggjordes straffansvaret.  

2.2.4 Konkret fara 

Bidragsbrottet fullbordas redan när ett inlämnande av en uppgift, eller åsidosättande 

av anmälningsskyldighet, innebär en konkret fara för en felaktig utbetalning.  

Detta är även en av de största skillnaderna jämfört med bedrägeribrottet i 9:1-3 BrB 

som förutsätter en ekonomisk skada för fullbordat brott.  
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En konkret fara föreligger, enligt förarbetena, när en oriktig uppgift sannolikt inte 

skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som myndigheten, kommunen 

eller arbetslöshetskassan utför.13 Det sagda innebär att uppgifter som myndigheten 

regelmässigt kontrollerar typiskt sett inte kan vara föremål för konkret fara. Ett 

exempel på detta är CSN:s kontroller av inkomstuppgifter ifrån skatteverket. 

Farerekvisitet innebär även att försök till bidragsbrott inte behövde kriminaliseras.14  

2.2.5 Uppsåtligt brott 

Vid uppsåtligt brott gäller att samtliga objektiva brottsförutsättningar ska vara täckta 

av någon av de tre vedertagna formerna av uppsåt. Det betyder att både lämnandet av 

en oriktig uppgift alternativt ett åsidosättande av anmälningsskyldighet och fara för en 

felaktig utbetalning ska vara täckt av uppsåt. 

2.2.6 Vårdslöst bidragsbrott 

Vid sidan om uppsåtligt brott finns en bestämmelse i 4 § BBL som kriminaliserar 

grovt oaktsamt bidragsbrott, kallat vårdslöst bidragsbrott. Straffskalan sträcker sig 

från böter till ett års fängelse.  

 

Mindre allvarliga fall av vårdslöst bidragsbrott är straffria om det med hänsyn till 

belopp eller övriga omständigheter är påkallat.  Vid denna bedömning använder man 

sig i regel av beloppsgränsen för ringa bedrägeri, vilken motsvarar en summa om 

5000 kr. För att gärningspersonen ska anses handla grovt oaktsamt krävs normalt 

medveten oaktsamhet. 15  Normalt sett bör det därför krävas att förmånstagaren 

misstänkt att den lämnade uppgiften varit felaktig eller att det förelåg en 

anmälningsskyldighet att lämna en uppgift.  

 

                                                
13 Som exempel på gränsdragningsproblematik av begreppet ”rutinmässig kontroll” se Svea hovrätts 
dom i mål B 10456-12 från den 22 maj 2013. 
14 Försöksbestämmelsen i 23:1 BrB tillämpas således inte på bidragsbrott. 
15 Jareborg, Nils & Friberg, Sandra: Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, Svensk straffrätt III, 
Uppsala 2011, s. 238. 
Hädanefter: Jareborg, Nils & Friberg, Sandra (2011).   
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Det sagda utesluter inte att även omedvetet oaktsamma gärningar är straffbara. Ett 

tänkbart exempel på då en omedveten oaktsamhet skulle kunna betecknas som grov är 

att en person inte har bemödat sig om att kontrollera att mer betydelsefulla uppgifter 

som lämnats är korrekta, trots att det funnits starka skäl att göra det. Sådana skäl kan 

finnas när en person felaktigt tar emot utbetalningar från olika välfärdssystem 

samtidigt. 

 

Exempel som tas upp i propositionen är när någon lämnat avsevärt felaktiga 

inkomstuppgifter eller uppenbart felaktiga uppgifter om boende, familje- och 

arbetsförhållanden som riskerar att leda till felaktiga utbetalningar. Tröskeln för att 

klassificera underlåtenhet att lämna riktiga uppgifter som grovt oaktsam är högre än 

vid aktivt lämnande av felaktiga uppgifter.16 I underlåtenhetsfallen är utrymmet för att 

bedöma en omedveten oaktsamhet som grov begränsat.  

 

I underlåtenhetsfallen är en viktig omständighet vid oaktsamhetsbedömningen 

huruvida tydlig information har lämnats från den bidragsgivande myndigheten om 

skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden. De ändrade förhållandena ska vidare 

vara av typen att rätten till förmånen helt eller delvis brister. Ett praktiskt exempel på 

det skulle kunna vara fallet då en person som har sjukersättning helt eller delvis börjar 

arbeta igen utan att anmäla detta och därefter fortsätter att få sjukersättning. 

2.3 Huvudsakliga skillnader i rättsläget efter BBL:s införande 

• Grovt oaktsamma gärningar har straffbelagts.  
 

• BBL är lex specialis i förhållande till bedrägeribestämmelserna i 9:1-3 BrB. 
Bedrägeribestämmelserna blir därför först aktuella om bidragsbrottslagen inte 
är tillämplig.  

 
• I förhållande till det tidigare rättsläget innebar införandet av BBL att 

fullbordanspunkten hamnade i ett tidigare skede än vid bedrägeri enligt BrB.  
 

• Försök är inte längre straffbelagt när BBL tillämpas, men eftersom 
bidragsbrottet är ett farebrott så innebär det inte en avkriminalisering, utan 
snarare en nykriminalisering av tidigare icke straffbelagda försök till ringa 

                                                
16 Prop. 2006/07:80, s. 50.  
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bedrägerier. 17 
 
 

• Bestämmelsen om frivillig rättelse i 5§ BBL ersätter regeln i 23:3 BrB om 
frivilligt tillbakaträdande. 

3 TEORETISK BAKGRUND  

3.1 Allmänt om kriminalisering 

Kriminalisering innebär en form av social kontroll genom hot om straff. Genom 

straffbuden styrs människors handlande i den riktning lagstiftaren vill.18 I detta 

sammanhang kan man urskilja två former av maktutövanden som rättsväsendet utövar 

gentemot enskilda individer. Det första är till sin natur fysiskt och innebär i sin 

yttersta och för individen mest ingripande form möjligheten att med våld 

frihetsberöva enskilda, både innan, under och efter en eventuellt fällande dom.19  

 

Den andra är makten utövas genom en form av sanktionerat berättande. Lagtexten 

dikterar gällande värderingar om önskvärt beteende genom att berätta vad som inte är 

det. Domstolarna berättar i sin tur vem som brutit mot lagen med normerna som 

jämförelseobjekt.  

3.2 Varför straffar vi?  

Straffet har traditionellt ansetts ha två syften, ett preventivt som ska avhålla 

medborgarna från att begå oönskade gärningar, och ett vedergällande syfte enligt 

vilket en överträdare på något sätt ska sona sitt brott.  

 

Denna uppdelning har i modern straffrättsteori differentierats och problematiserats. I 

syfte att få ett mer nyanserat svar på grundläggande frågeställningar såsom varför vi 

straffar och hur det bör gå till, görs ofta en uppdelning mellan de olika straffrättsliga 

                                                
17 Jareborg, Nils & Friberg, Sandra (2011) s. 237. 
18 Asp, Jareborg & Ulväng (2010) s. 48 f. 
19 Asp, Petter, Lernestedt, Claes, Ulväng, Magnus, Katedralen – tre texter om straffrätt, Upplaga 1, 
Iustus förlag AB, 2009. s. 20.[Hädanefter Asp, m.fl (2009)]. 
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nivåerna. Svaren på frågorna blir då beroende av de hänsyn som aktualiseras på just 

den nivån.  

 

Längst upp i straffrättssystemet på lagstiftningsnivån kopplas ett visst beteende 

genom kriminalisering ihop med ett hot om straffsanktion. Det övergripande syftet på 

den här nivån är allmänprevention, även om resultatet inte alltid fungerar 

allmänpreventivt.20 Hur den allmänpreventiva effekten av straffhotet uppnås kan 

variera. Det går att urskilja mellan avskräckande, moralbildande och vanebildande 

verkan av kriminalisering. Det kan tilläggas att strafflagstiftningen anses ha en 

avskräckande effekt hos vissa individer oberoende av straffhotet som kan motiveras 

med en allmän respekt för lagen. Den moralbildande effekten av kriminalisering kan 

ses som en form av internalisering hos rättssubjekten både genom informell kontroll i 

skolan, på arbetsplatsen och bland vänner.  Och en formell social kontroll genom 

rättsväsendets maktutövande, av vad som uppfattas som önskvärda beteenden.  

 

En kriminalisering har också en symbolisk funktion genom vilken statsmakten gör 

medborgarna medvetna om en gärnings förkastlighet, och oförenlighet med den 

sociala ordningen. 

 

På domstols- och verkställighetsnivån (kriminalvården) kan man däremot inte hänvisa 

till allmänpreventiva skäl, även om straffets förverkligande är en förutsättning för 

systemets trovärdighet. Domstolarna är bundna till att tillämpa straffbuden. Straffet av 

den enskilde och verkställigheten av detta motiveras med vedergällningsargument till 

följd av personlig skuld. Detta ska inte blandas ihop med hur straffet sedan utformas, 

ingenting hindrar att man på verkställighetsnivå beaktar individualpreventiva hänsyn.  

3.3 Kriminalpolitiska tendenser 

Straffrättspolitiken har sedan en tid tillbaka varit framträdande i den politiska 

debatten. 21  Många gånger är det av godo att straffrättsliga frågor lyfts fram, 

                                                
20 Jareborg, Nils, Varning för straff – Om vådan av den nyttiga straffrätten, Upplaga 1,  
Norstedts Juridik, 1995, s. 21.[Hädanefter Jareborg (1995) ]. 
21 Victor, Dag, Politik och straffsystem – ett drama under utveckling. Victor, Dag (red.) m.fl., Varning 
för straff – Om vådan av den nyttiga straffrätten, Fritzes Förlag AB, Stockholm 1995, s.69 Tryck: 
Gotab, Stockholm 1995 [hädanefter Victor 1995].  
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medborgarnas insyn kan tänkas öka och straffrätten demokratiseras. Tyvärr kan man 

uppfatta en trend där en alltför oproblematiserad användning av kriminalisering ofta 

fungerar som en ”quick-fix-alternativ” till att andra politiska lösningar.22  

 

Både valet att kriminalisera och icke-kriminalisera har politiska implikationer. En 

kriminalisering kan ses som ett uttryck för sympati för en social grupp eller ett annat 

skyddsvärt intresse. Att inte lagstifta kan på motsatt sätt få konsekvensen att 

lagstiftaren i debatten framstår som om den aktivt är emot det specifika intresset.23  

  

När man står inför frågan att kriminalisera eller ej handlar det ofta om att finna en 

kompromiss mellan effektivitet och rättssäkerhet.24 Eftersom kriminalisering är en så 

pass billig åtgärd finns det alltid en risk att effektivitetssträvanden tar överhanden i 

avvägningen. En konsekvens kan vara att grundläggande straffrättsliga principer 

hamnar i skymundan när snabba, handlingskraftiga lösningar eftersöks på straffrättens 

område.25 En annan kunskap som kan föranleda viss eftertanke är att kriminalisering 

ofta i efterhand framstår som mindre effektiv jämfört med andra mindre ingripande 

lösningar såsom civilrättsliga eller administrativa sanktioner.  

 
Precis som övriga delar av politiken förändras och utvecklas synen på vad straffrätten 

ska användas till och hur den skall användas. Jareborg delar i detta sammanhang upp 

straffrätten i en offensiv inriktning och en defensiv modell, vilka utgör varandras 

ideologiska motsatser.26 Den defensiva modellen är en sorts straffrättslig idealtyp med 

gamla anor och kännetecknas av en betoning på rättsprinciper vid kriminalisering, 

strävan efter rättssäkerhet och medborgarnas skydd mot det allmännas 

maktutövning.27 Mot denna ställs den offensiva inriktningen. Denna förespråkar en 

mer lättsam användning av snabba straffrättsliga ingripanden som lösningen på olika 

sociala samhälleliga problem. Ofta betonar den också vikten av straffrättens 

                                                
22 Jareborg, Nils, Vilken sorts straffrätt vill vi ha? – Om defensiv och offensiv straffrättspolitik. Victor, 
Dag (red.) m.fl., Varning för straff – Om vådan av den nyttiga straffrätten, Fritzes Förlag AB, 
Stockholm 1995. Tryck: Gotab, Stockholm 1995, s. 17, [Hädanefter Jareborg 1995].  
23 Asp, m.fl (2009) s. 44. 
24 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 22. 
25 Jareborg, (1995) s. 17. 
26 Jareborg (2009) s. 71. 
27 Jareborg Inkast i straffområdet, s. 17. 
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förebyggande syften.28 Enligt Jareborg är den defensiva inriktningens hegemoni är 

hotad i den moderna straffrättspolitiken.  

3.3.1 Generell teori och principer vid kriminalisering 

3.3.1.1 Lagstiftarens begränsningar  

Lagstiftaren är inte i särskilt stor utsträckning bunden i juridisk mening när den 

beslutar om att införa nya straffbestämmelser.29 De två huvudsakliga begränsningar 

som lagstiftaren har att förhålla sig till utgörs av konstitutionell rätt och principer.30 

Regeringsformens och EKMR:s rättigheter har visserligen en konstitutionell status 

men har inte någon stark ställning i den svenska straffrätten. Detta beror delvis på att 

de är vagt formulerade och därför möjliga att tolka ganska fritt.31 En större roll spelar 

en rad rättsprinciper som kan ses som rekommendationer till lagstiftaren av vad som 

är en lyckad kriminalisering. 32  Dessa har en varierad status i rättspolitisk 

argumentation.33 Vissa principer, såsom legalitetsprincipen är lagfästa, medan andra 

hämtar sin legitimitet i allmänna rättsgrundsatser.  

 

I början av 90-talet framarbetades ett antal riktlinjer för kriminalisering inom ramen 

för åklagarutredningen vilka sedermera antogs av riksdagen. 34 Riktlinjerna hänvisas 

ofta till i straffrättsliga lagstiftningssammanhang men kan i mångt och mycket sägas 

innehålla vedertagna rättsprinciper.  

3.3.1.2 Grundläggande straffrättsliga principer  

Principen om ultima ratio  
 
En allmän uppfattning inom straffrättslig doktrin är att straff på grund av sin negativa 

inverkan på individers frihet ska vara reserverat för de allvarligaste antisociala och 

                                                
28 Jareborgs begrepp ”offensiv inriktning” har många beröringspunkter med Asps uppfattning av 
”preventionism” inom brottsbekämpningspolitiken. Jmf. Jareborg Inkast i straffområdet, s. 20 och Asp, 
Petter, SvJT 2007 s. 69 ”Går det att se en internationell trend? – om preventionismen i den moderna 
straffrätten”. 
29 Jareborg, Inkast i straffområdet, s. 30. 
30 Lernestedt, Claes, Kriminalisering – problem och principer, Upplaga 1,  
Iustus Förlag AB, 2003 s. 96.Hädanefter: Lernestedt (2003). 
31 Lernestedt (2003), s. 96. 
32 Lernestedt (2003), s. 20. 
33 Lernestedt (2003), s. 96. 
34 SOU 1992:61 – Åklagarutredningen. 
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skadliga beteendena. Denna hållning visar sig i principen om ultima ratio, som säger 

att kriminalisering ska vara den sista utvägen att skydda ett intresse.35  Detta följer av 

att kriminalisering endast är moraliskt försvarbart om inte syftet kan uppnås med 

mindre ingripande åtgärder.36 Tanken går igen även efter att man kommit fram till att 

införa ett nytt brott. Nivån på straffhotet måste vara motiverat i förhållande till 

effektiviteten av kriminaliseringen. Om ett högre straffhot inte påtagligt påverkar 

effekten av kriminaliseringen jämfört med ett lindrigare hot, är den inte motiverad.  

 
Legalitetsprincipen 
 
Legalitetsprincipen utgör en grundläggande ram för hur en kriminalisering bör gå 

till. 37  Den syftar till att öka rättssäkerheten genom att minska spelrummet för 

godtycklighet i tillämpning och utformning av straffbud. För den enskilde innebär 

efterlevnaden av principen att det går att förutse vad som är ett tillåtet handlande och 

inte. Principen är delvis kodifierad i svensk rätt. Olika uttryck för principen återfinns i 

BrB 1:1, 2:10 RF och Artikel 7 i EKMR, som bekant utgör gällande svensk rätt.  

Legalitetsprincipen kan i sin tur delas in i fyra krav som den ställer på lagstiftningen. 

Dessa är föreskriftskravet, retroaktivitetsförbudet, analogiförbudet och 

obestämbarhetsförbudet. 38 

 
Konformitetsprincipen 
 
Konformitetsprincipen ger ramen för när en individ kan skuldbeläggas för sitt 

handlande.39 kan delvis härledas ur legalitetsprincipens krav på rättssäkerhet, men 

ställer mer långtgående krav på kriminaliseringen. Principen skyddar medborgarna 

från orättvisa domar och innebär att straffbarhet förutsätter att gärningspersonen haft 

förmåga och tillfälle att rätta sitt beteende efter straffbudet.40  

 
Skuldprincipen  
 
Skuldprincipen länkar samman rätt och moral och har en anknytning till 

konformitetsprincipen genom sitt krav på att endast den som har personlig skuld för 

                                                
35 Lernestedt (2003), s. 102. 
36 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 67. 
37 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 62. 
38 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 62 f. 
39 Jareborg, Essys in Criminal Law, s.48. 
40 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 4:e tryckn, (2009), s. 58 f. 
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sitt handlande ska dömas för brott. Straff skall helt enkelt utdömas till de som 

förtjänar det. Som jag nämnde inledningsvis implicerar detta att oaktsamma gärningar 

kan tillmätas en lägre grad av skuld än uppsåtliga. Straffet skall vidare stå i proportion 

till den personliga skulden vilket kopplar ihop denna princip till 

proportionalitetsprincipen.  

 
Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsprincipen kan härledas ur skuldprincipen eftersom den också kräver 

att straff ska delas ut efter förtjänst, eller klandervärdhet. Vid kriminalisering bör man 

därför sträva efter en proportionalitet mellan straffsatsen för en gärning och dess 

abstrakta straffvärde. På ett övergripande plan strävar principen efter en ekvivalens i 

straffrättssystemet, så att lika straffvärda gärningar straffas lika hårt. 41 

 
Humanitetsprincipen 
 
Humanitetsprincipen är besläktad med principen om ultima ratio. Straff är inte 

moraliskt försvarbart om det går att uppnå målet med mindre ingripande medel.42  

4 KRIMINALISERINGEN AV VÅRDSLÖST 
BIDRAGSBROTT 

4.1 Inledning 

Framställningen i det här kapitlet följer av fem problemområden, skyddsintresse, 

skada, ultima ratio, rättssäkerhet och effektivitet. Att ge en heltäckande bild av alla 

överväganden och principer som aktualiseras vid kriminalisering låter sig inte göras 

inom ramen för den här uppsatsen. Istället har jag valt ut de problemområden som jag 

uppfattar som de mest aktuella för de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån.  

                                                
41 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 69 
42 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 67 
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4.2 BBL:s skyddsintressen 

”Ersättningsnivåerna kommer inte kunna upprätthållas om de felaktiga 

utbetalningarna får fortgå. Detta kommer enligt regeringen i synnerhet drabba de 

mest utsatta grupperna i samhället” 

 
Citatet ovan är hämtat ur propositionen till BBL och visar att lagen kan sägas ha ett 

dubbelt skyddsintresse, där det första är en sorts genomled till det andra. Det primära 

intresset är statens finanser, som enligt de siffror man utgick ifrån (se nedan) hotades 

allvarligt av bidragsfusket. Det andra intresset är medborgarnas tillgång till 

ekonomiskt bistånd. 

 

Att klargöra vilket skyddsintresse som en kriminalisering ämnar skydda är en 

grundförutsättning för att kunna göra en bedömning av en gärnings straffvärdhet.43 

 

En utgångspunkt är att skyddsintresset måste kunna definieras fristående från det som 

man menar angriper det. Detta betyder att man först bör klargöra vilka intressen man 

vill skydda innan och fristående från den skada som påstås orsakas på intresset.  

 

Förenklat kan man säga att ju viktigare ett intresse är ju längre kan lagstiftaren gå för 

att skydda det. I doktrinen pratar man ofta om en intressehierarki där liv anses vara 

det högsta och mest skyddsvärda.  

 

Även normordningen i sig, eller snarare dennas anseende hos medborgarna kan ses 

som ett skyddsintresse.44 Tanken kan sägas höra ihop med idén om rättsstatens 

okränkbarhet. Eftersom trygghetssystemen är sammanlänkade till och skyddade av 

normordningen i stort, är tanken att en kränkning av den senare också innebär en 

kränkning av den förra. I motiven till BBL uttrycks en oro över att den dåvarande 

ordningens bristande förmåga att lagföra bidragsfuskare innebar ett hot för systemens 

legitimitet och medborgarnas förtroende för systemen. Med en kriminalisering av 

oaktsamma beteenden trodde man sig kunna råda bot på detta.  

 
                                                
43 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 56. 
44 Lernestedt (2003), s. 195. 
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Vilket skyddsintresse som aktualiseras är ingen självklar sak att avgöra. Är staten 

ekonomiska välmående ett skyddsintresse i sig eller är den bara medelbart skyddsvärd 

i förhållande till den nytta som de enskilda medborgarna kan få ut ur den?  

 

Om man delar uppfattningen att staten tjänar medborgarnas intressen så måste man 

sluta sig till uppfattningen att den slutliga skadan landar på de medborgare som 

använder trygghetssystemen, liksom övriga skattebetalare. 45 

 

Man kan också säga att det är själva trygghetssystemens fortlevnad som behöver 

skyddas. Det andra skyddsintresset är den enskilde medborgarens rätt till välfärd. När 

inte längre staten kan uppfylla sina förpliktelser drabbar detta i slutändan den enskilda 

bidragsbehövande individen. Båda dessa intressen är i högsta grad skyddsvärda och 

svåra att argumentera emot. Trygghetssystemen utgör en grundbult i det svenska 

välfärdssamhället och att prioritera dess fortlevnad är en självklarhet. Å andra sidan är 

den här argumentationen beroende av en ytterligare premiss, nämligen det faktum att 

bidragsfusket påtagligt skadar eller innebär ett överhängande hot mot 

trygghetssystemen, är korrekt. Det leder oss in på nästa punkt som är den skada som 

bidragsfusket kan tänkas orsaka.  

 
Sammanfattande analys 
 
Det första ledet i bedömningen om lämpligheten att instifta BBL gick ut på att 

definiera vilket eller vilka skyddsintressen BBL kan tänkas skydda. Detta är viktigt att 

klargöra eftersom en lagstiftnings legitimitet i stor grad är avhängigt dess 

skyddsintresse. Förenklat kan man säga att skyddsintresset också måste framstå som 

skyddsvärt. Skyddsintresset säger något om hur angeläget det är att ta till 

straffrättsliga åtgärder. Ju mer skyddsvärt intresset är desto lättare är det att 

argumentera för en kriminalisering.  

 

Framställningen visar att den här frågan är relativt oproblematisk i fallet med BBL. 

Lagstiftningen kan sägas skydda statens finanser vilket i förlängningen påverkar 

enskilda medborgares rätt till bidrag. Eftersom den offentliga verksamhetens mål är 

att garantera de enskilda individernas sociala och ekonomiska välfärd uppfattar jag 

                                                
45 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 56. 
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enskilda bidragsbehövandes sociala och ekonomiska trygghet som det primära 

skyddsintresset. I ljuset av den svenska välfärdsmodellen och vissa utsatta gruppers 

legitima behov av bidrag, måste detta ses som ett legitimt och viktigt intresse att 

skydda.  

4.3 Skada till följd av bidragsfusk 

Med skada menas här någon form av negativ påverkan av en viss omfattning på ett 

skyddsvärt intresse. En målsättning är att rättssystemet bör koncentrera sig på att 

straffa endast de gärningar som leder till en påtaglig skada eller fara.46 Det motiveras 

av att man bör sträva efter att inte belasta rättssystemets resurser i onödan med 

brottsbekämpning av mindre allvarlig brottslighet. Eftersom skadan av ett brott i stor 

grad påverkar hur förkastlig vi anser brottet vara, är begreppet sammankopplat med 

straffvärdet. Hur begreppet skada bör definieras och värderas råder det i doktrinen 

delade meningar om.  Ofta anges att skadan måste vara av en viss svårighet. Som 

exempel kan nämnas att ett beteende som endast orsakar obehag hos andra individer 

inte förtjänar att kriminaliseras. 47  En annan fråga är var skadan ska anses 

uppkommen. Som man lätt kan konstatera så är frågan om skada intimt förknippad 

med vilka skyddsintressen man ställer upp.  

  

I fallet med bidragsfusk finns å ena sidan en ekonomisk skada på statens finanser som 

i förlängningen hotar att skada behövande individers tillgång till ekonomiskt bistånd.  

 

I förarbetena ger man på vissa ställen uttryck för att det främsta hotade intresset är det 

allmännas finanser.48 Samtidigt framhävs att det är trygghetssystemens möjlighet att 

leverera välfärd till enskilda som hotas av bidragsbrottsligheten. 

 

Oavsett var man anser att den slutliga skadan uppkommer så är en uppskattning av 

dess omfattning beroende av att man gör en bedömning av den ekonomiska skadan på 

statens finanser.  

 

                                                
46 Prop. 1994/95:23 s. 52. 
47 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 53. 
48 Se prop. s. 79. 
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Som underlag för denna bedömning använde regeringen en rad både nationella och 

internationella undersökningar. FK med hjälp av stickprovskontroller från 2006, 

avseende tio bidragsformer, däribland föräldrapenning, sjukersättning och 

aktivitetsstöd. Inom de tio undersökta förmånsslagen bedömde FK att 0,8 % skulle 

kunna vara föremål för brottsmisstanke, vilket motsvarade ett belopp på 1 miljard 

kronor.49  FK påpekade i rapporten de praktiska svårigheter i att göra tillförlitliga 

beräkningar av hur omfattande det totala fusket var inom socialförsäkringen.  

 

Regeringen hänvisade också till en internationell komparativ undersökning från 2006 

signerad den brittiska motsvarigheten till Riksrevisionen (national audit office). 

Undersökningen visade att den uppskattade felprocenten, oavsett om orsaken berodde 

på brott eller misstag, bland de totala utbetalningarna från trygghetssystemen i en rad 

engelsktalande länder, var 2-5 %. Liknande siffror framkom enligt rapporten i 

nationella undersökningar avseende förekomsten av brott mot trygghetssystemen från 

bl.a. Kanada, Irland och Storbritannien.  

 

Regeringen menade att det inte gick att säkert fastställa hur omfattande fusket i 

realiteten var men gjorde den sammantagna bedömningen att mycket talade för att det 

förekom ett omfattande fusk mot trygghetssystemen, som motsvarade betydande 

belopp.50  Den av regeringen tillsatta FUT- delegationen gjorde i en av dess mest 

omfattade rapporter uppskattningen att 20 miljarder felaktigt betalades ut, varav 10 

miljarder avsåg avsiktligt fusk.51 Detta pekade, menade man, i riktningen att FK gjort 

en blygsam bedömning av förekomsten av felaktiga utbetalningar.  

 
Sammanfattande analys 
 
Till att börja med kan jag konstatera att den primära skadan av bidragsbrott måste 

ligga hos de medborgare som har ett legitimt behov av trygghetssystemen. Detta följer 

av att statens yttersta existensberättigande måste kunna härledas till dess enskilda 

medborgare. Att staten förvaltar våra skattepengar är i sig inget självändamål, utan 

motiveras av den service som den erbjuder. Med detta synsätt blir visserligen alla 

skattefinansierade verksamheter drabbade av bidragsfuskande. 

                                                
49 Prop 2006/07:80, s. 23. 
50 Prop 2006/07:80, s. 35. 
51 Vad kostar felen? FUT-delegationens rapport nr. 7, november 2007. 
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Oavsett var man uppfattar att skadan uppstår så är en bedömning av dess omfattning i 

stor grad beroende av en ekonomisk konsekvensanalys av bidragsbrottsligheten.  

 

Omfattningen av bidragsfusket är uttryckligen en avgörande fråga för behovet av en 

ny lagstiftning i propositionen. Regeringen drog slutsatsen att mycket talar för att det 

förekommer ett omfattande bidragsfusk som leder till felaktiga utbetalningar med 

betydande belopp. Omfattningen befarades vara så stor att trygghetssystemens 

fortlevnad stod på spel.52 

  

Samtidigt lyftes åsikten att omfattningen av grovt oaktsamma beteenden inte var 

avgörande för frågan om kriminalisering skulle genomföras eller inte, eftersom ett 

mindre omfattande missbruk också kunde få stora samhällsekonomiska 

konsekvenser.53 I propositionen gjorde man också bedömningen att utvidgningen av 

det straffbara området på grund av den höga tröskel som ställs för att ett beteende ska 

anses vara grovt oaktsamt, inte kommer att leda till att något stort antal nya fall 

kommer att kriminaliseras.54 Eftersom lagförslaget till stor del motiverades med 

hänvisning till möjligheterna att lagföra den utbredda förekomsten av bidragsfusk, 

verkar det en aning inkonsekvent att samtidigt anta att antalet fall som kriminaliseras 

inte kommer bli stort.  

 

Ett problem som även vissa remissinstanser har uppmärksammat, är att de 

undersökningar som regeringen stödde sig på i viss mån talar emot varandra. Trots att 

ett visst underlag finns för att tillstryka förekomsten av bidragsfusk, saknas ett stadigt 

underlag för en bedömning. Utredningen påpekar visserligen att det finns svårigheter 

att bedöma förekomsten av fusk. Att en fråga som i hög grad existensberättigar lagen, 

enligt regeringen själv, till stor del lämnades öppen, är dock anmärkningsvärt.  

 

I efterhand går det att ifrågasätta regeringens uppskattning.  Riksrevisionsverket 

kritiserar i en rapport från 2011 starkt om det underlag som Regeringen använde sig 

                                                
52 Prop. 2006/07:80, s.39. 
53 Prop. 2006/07:80, s. 51. 
54 Prop. 2006/07:80, s. 51. 
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av stämde överens med verkligheten.55  I en rapport signerad Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) från 2011, kritiseras underlaget i utredningen både utifrån den metod 

som använts och de faktauppgifter som förekommer. Kritiken går i huvudsak ut på att 

siffrorna som tagits fram är osäkra, kan inte jämföras över tid och att skillnaden är 

stor mellan bedömningarna och den betydligt lägre andel påträffade felaktiga 

utbetalningar i det tämligen ambitiösa kontrollarbete som utbetalande myndigheter 

som FK bedriver.56  

 

Utan att överdriva så kan man konstatera att det går att ifrågasätta riktigheten i 

underlaget för regeringens bedömning i fråga om förekomsten av fusk. 

4.4 Kravet på straff som ultima ratio, eller sista utväg   

I doktrinen och i statliga utredningar är man överens om att straffrätten p.g.a. sin 

ingripande karaktär ska tillgripas i sista hand när inga andra mindre ingripande 

lösningar står till buds. 57  Principen ställer ett krav på att kriminaliseringen är 

nödvändig men innebär också att straff ska vara reserverat för de mest förkastliga 

gärningarna.58 Detta betyder att om, och endast om, en gärning har ett påtagligt 

straffvärde, utgör det en tillräcklig grund för kriminalisering.59  

 

Att straff i möjligaste mån bör undvikas behöver inte nödvändigtvis hänföras till 

humanitära skäl. Det finns en utbredd åsikt inom doktrinen att straff inte är det 

effektivaste sättet att lösa samhälleliga problem med.60 Att lagstifta må vara billigt i 

sig men om man räknar in de resurser som rättsväsendet kräver för att effektivt 

lagföra brottsligheten och det mänskliga lidande som åsamkas enskilda rättssubjekt, 

blir notan desto större.   

 

Framställningen mynnar ut i två problemområden. Dels aktualiseras frågan vilka 

andra mindre ingripande medel som stod lagstiftaren till buds för att stävja 

bidragsbrottsligheten. Den andra frågan rör bidragsfuskets straffvärde. En diskussion 
                                                
55 RIR 20011:20, s. 77. 
56 Brå Rapport 2011:12, s. 18.  Bidragsbrott och skattebrott – Välfärdens dubbla kriminalitet. 
57 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 48. 
58 Jareborg, Inkast i Straffområdet, s. 17, Åklagarutredningen (SOU 1992:61). 
59 Asp, m.fl (2009)]. 
60 Varning för straff, s. 36. 



 26 

kring straffvärdet diskuteras i avsnitten om skada och skyddsintresse. I detta avsnitt 

håller sig diskussionen till förekomsten och lämpligheten av alternativ till 

straffrättsliga lösningar i syfte att minska bidragsfusket.  

 

Frågan om användandet av straff eller ej kom i bakgrunden när BBL arbetades fram. 

Visserligen skulle Bidragsbrottskommitén inledningsvis utreda lämpligheten av en 

speciallagstiftning där inräknat instiftandet av ett grovt oaktsamhetsbrott. Behovet var 

dock djupt förankrat från politiskt håll och frågan om gav snabbt plats åt frågan hur en 

sådan strafflagstiftning borde se ut. Att andra än straffrättsliga åtgärder kunde vara 

behövliga i förebyggandet av fusk ifrågasattes visserligen inte, men dessa ansågs inte 

vara tillräckliga för att komma åt vad man uppfattade som grovt oaktsamma 

beteenden. Uppgiften att utreda alternativa icke straffrättsliga åtgärder lämnades över 

till den så kallade FUT- delegationen och informationsutbytesutredningen61.  

Deras arbete utgjorde ett komplement i en större strategi att minska fusket, från den 

dåvarande regeringens sida. De främsta åtgärderna som dessa utredningar hade i 

uppgift att arbeta fram gällde effektiviserade kontrollförfaranden för att upptäcka 

fusk, ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter, utarbetande mätmetoder för 

förekomst av fusk, samt att överse förfarandet vid återkrav av felaktigt utbetalade 

förmåner. Tyngdpunkten kan alltså sägas ligga på åtgärder som rör stärkandet av 

kontrollen från myndigheternas sida.  

 

En diskussion kring ett eventuellt införande av en administrativ sanktionsavgift för 

ringa och vårdslösa bidragsbrott har pågått efter införandet av BBL. En utredning62 

tillsattes som resulterade i ett förslag som i princip innebar ett strikt ansvar för 

vårdslösa och ringa bidragsbrott. Förslaget har dock inte antagits av Riksdagen. 

 

Att en straffrättslig lösning var en nödvändighet motiverades av de särskilda 

omständigheter som man ansåg råda vid utbetalningar från välfärdssystemen.  

 

                                                
61 Dir. 2005:52, dir. 2005:91 och 2006:100. 
62 SOU 2009:6, Återkrav inom välfärdssystemen – förslag till lagstiftning, Utredningen om enhetligare 
regler om återkrav.  
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Med detta menades en rad faktorer som på olika sätt försvårar myndigheternas 

möjligheter att kontrollera riktigheten i förmånstagarnas uppgifter. Utbetalningar sker 

genom masshantering av ärenden, med därtill kommande krav på snabbhet och 

effektivitet. Samtidigt fanns praktiska begränsningar att i en större omfattning 

kontrollera förmånstagarnas lämnade uppgifter. Vissa relevanta uppgifter såsom 

boendeförhållanden kunde dessutom inte kontrolleras på elektronisk väg. 

 

Trygghetssystemen är av dessa anledningar till stor del beroende av att enskilda 

individer visar lojalitet gentemot dessa och lämnar korrekta uppgifter till grund för 

beslut om förmåner. Ett straffrättsligt ansvar att lämna korrekta uppgifter var därför, 

enligt regeringen, nödvändigt för att förmå enskilda att lämna korrekta uppgifter och 

bli mer noggranna beträffande de uppgifter de lämnar.  

 
Sammanfattande analys 
 
Det här delkapitlet aktualiserar i hög grad frågan vad vi anser bör vara straffrättens 

uppgift. I det här fallet har vi ett problem vars omfattning det visserligen råder delade 

meningar om, men som utan tvekan existerar. Ett legitimt intresse finns att skydda 

välfärdssystemen och dem som använder sig av dem på ett korrekt sätt. Frågan är hur 

långt vi är villiga att gå för att skydda det intresset? Straffrätten utgör en extrem av 

politiskt handlande och om vi är måna om de enskilda individernas rättigheter så 

måste vi noga överväga om straff bör användas. 

 

Den huvudsakliga anledningen till att det ansågs nödvändigt att införa ett oaktsamt 

straffansvar för inlämnande av korrekta uppgifter var att det uppfattades som omöjligt 

att kontrollera den stora mängd utbetalningar som görs. Det ansågs också vara 

nödvändigt med hänvisning till omfattningen av brottsligheten. I den delen hänvisar 

jag till analysdelen i 4.3.  

 

Att det finns svårigheter i att utföra heltäckande kontrollera råder det ingen tvekan 

om. Jag kan inte heller att göra någon invändning mot regeringens ståndpunkt att det 

vid lagförslagets införande fanns många brister i den kontroll och 

utredningsverksamhet som de bidragsgivande myndigheterna utförde. Däremot tror 

jag att man underskattade de möjligheter till förbättring vad gäller bl.a. kontroller och 
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utbyte av information hos myndigheterna. I samma veva som BBL infördes gjordes, 

och görs fortfarande, ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att arbeta fram bättre 

och fler kontroller, mer informationssamarbeten för att stävja fusk och tydligare 

information till förmånstagarna, för att nämna några åtgärder. I min mening hade 

regeringen gjort klokt i att invänta resultatet av dessa innan man överhuvudtaget 

började diskutera en eventuell straffrättslig reglering av oaktsamma beteenden.  

 

Alternativa åtgärder i form av administrativa sanktioner anser jag inte vara en 

önskvärd lösning. Framförallt eftersom de i den utformning som presenterades 

innebär att ett i princip strikt ansvar för inlämnande av uppgifter i vårdslösa fall. Att 

inte ta hänsyn till förmånstagarens subjektiva inställning och övriga omständigheter i 

det särskilda fallet kan leda till orättvisa utfall och är inte förenligt med 

konformitetsprincipen.63 Att i dagsläget införa en administrativ sanktionsmöjlighet 

skulle troligtvis också kräva en avkriminalisering gärningar som idag faller in under 

tillämpningen av BBL och som istället ska bli föremål för en administrativ sanktion. 

Detta för att förhindra dubbelbestraffningar.  

 

Frågan om information till bidragstagaren tror jag har en viktigare roll att spela än 

straffrättsliga eller administrativa åtgärder i fråga om felaktiga utbetalningar. Oavsett 

om man anser att det förekommer ett omfattande oaktsamt bidragsfusk. Regeringen 

hänvisade själv till en informationskampanj som FK genomförde 2001 som minskade 

de felaktiga utbetalningarna med 10 procent inom de berörda förmånsslagen.  

4.5 Rättssäkerhetsaspekter av det vårdslösa bidragsbrottet  

I föregående kapitel presenterade jag några av de viktigaste straffrättsliga principerna 

som aktualiseras i lagstiftningsarbetet. Framställningen visade att begreppen legalitet, 

konformitet och skuld till stor del hänger ihop eftersom de alla på ett eller annat sätt 

syftar till att garantera rättssäkerheten i form av förutsebarhet och trygghet gentemot 

det allmännas maktutövning. 64  I det här delkapitlet behandlas BBL utifrån en 

diskussion kring dessa principer.  

                                                
63 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s.349. 
64 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 66. 
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4.5.1 Legalitetskravet 

Legalitetsprincipen sätter främst upp krav på förekomsten av och klarheten i 

utformningen av straffbud. Syftet är att skapa förutsebarhet så att individerna kan 

undvika att begå brott. Principens fokus ligger på själva lagtextens utformning men 

även analogi- och retroaktivitetsförbudet ryms inom den.65 I BBL:s fall är det 

vårdslösa straffansvaret formulerat i lagtexten. För att det ska finnas en 

anmälningsskyldighet för det aktuella bidraget måste detta också framgå i den 

särskilda bestämmelse som reglerar bidraget. I realiteten innebär detta inte något 

problem ur legalitetssynpunkt eftersom principen endast sätter upp ett krav på att 

lagstöd finns och är klart formulerat.   

4.5.2 Konformitetskravet   

Konformitetsprincipen är en garanti för att ingen ska dömas som inte haft förmåga att 

rätta sitt handlande efter lagen.66 Personer som inte har kunnat nås av straffhotet eller 

inte kunnat inse annat än att han eller hon har följde lagen, har inte själv förmått att 

styra sitt beteende på ett sätt som kommer i konflikt med lagen.67 En sådan person kan 

inte skuldbeläggas för sitt handlande och förtjänar därför inte att straffas. Flera 

aspekter av BBL som delvis hör ihop aktualiseras.   

 

Trygghetssystemen används av många personer från samhällets mer utsatta grupper.  

Vissa har bristande språkkunskaper eller någon form av handikapp som gör att de av 

naturliga skäl inte kan ta till sig all nödvändig information från den bidragsgivande 

myndigheten. Samtidigt ställer lagstiftningen ett krav på förmånstagaren att ”så långt 

som möjligt” 68  ta del av informationen som ges vid ansökningar om bidrag. 

Utgångspunkten för oaktsamhetsbedömningen är enligt förarbetena att 

förmånstagaren själv tar ansvar för att de uppgifter som lämnas in är korrekta.  

 

Omständigheterna som omgärdar själva ansökningsförfarandet varierar mellan 

förmånerna. I vissa fall föregås de av en personlig kontakt med en handläggare, vilket 

                                                
65 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 62. 
66 Jareborg, Essays in Criminal Law, Upplaga 1, Iustus Förlag, 1988. S. 40 f. 
67 Jareborg (2009) s. 60.  (allmän krR) 
68 Prop. 2006/07:80, s. 49. 
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gör det lättare att garantera att personen i fråga får tillräcklig med information om sina 

skyldigheter enligt BBL. För personer med språksvårigheter är det ofta avgörande för 

förståelsen av informationen att en tolk närvarar vid handläggningen.  Myndigheterna 

anlitar inte alltid tolkar trots att behovet finns, vilket Riksrevisionen påpekade i en 

rapport från 2011.69  

 

De allra flesta ansökningarna görs emellertid på distans, antingen via blanketter som 

skickas in eller via elektroniska formulär på myndigheternas hemsidor. Det är då svårt 

att veta i vilken mån den bidragssökande personen verkligen har tagit del av reglerna 

för den aktuella bidragsformen och det straffansvar som följer med inlämnande eller 

underlåtenhet att lämna korrekta uppgifter. Att en signatur skrivs bredvid 

formuleringen ”på heder och samvete” utgör ingen garanti för att personen ifråga har 

insett innebörden av detta. Införandet straffbestämmelsen vårdslöst bidragsbrott 

förutsätter således att det går att garantera att information som är avgörande för 

straffansvaret kommer den bidragssökande till godo. 

 

Flera remissinstanser, däribland Handikappförbundets samarbetsorgan (HSO) och 

Arbetslöshetskassornas Samorganisation kritiserade lagförslaget med hänsyn till att 

personer som har svårt att ta till sig information eventuellt skulle komma att göra sig 

skyldiga till brott. HSO poängterade att den primära frågan för att minska felaktiga 

utbetalningar är att ta itu med myndigheternas service och informationsskyldighet 

enligt förvaltningslagen.70 

 

Att förmånstagaren har fått tydlig information om betydelsen att lämna korrekta 

uppgifter ska vägas in i oaktsamhetsbedömningen enligt förarbetena till BBL.71 

Problemet är att frågan om vad som exempelvis utgör ”tydlig information”, helt 

lämnas över till domstolarnas tillämpning. Oaktsamhetsbedömningen innehåller, 

vilket behandlas i nästa kapitel, flera komplicerade avvägningar av vad som kan 

förväntas av gärningspersonen. 

 

                                                
69 RIR 2011:20. 
70 Förvaltningslag (1986:223) 4, 5 §§. 
71 Prop. 2006/07:80, s. 50. 
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Det är i slutändan domstolarna som skall avgöra huruvida en gärningspersons 

okunnighet eller villfarelse är ursäktlig. Om domstolen anser att gärningspersonen 

inte hade en skälig anledning att anta att ett bidragsbrott skulle fullbordas så har 

denne inte varit ens omedvetet oaktsam.72  

    

Oaktsamma straffbud kräver per definition inte samma medvetenhet hos 

gärningspersonen som uppsåtliga brott. Normalt krävs för grov oaktsamhet att 

gärningspersonen varit medvetet oaktsam, d.v.s. att gärningspersonen insett risken för 

ett brotts inträffande. I propositionen utesluter man dock inte att omedveten 

oaktsamhet kan straffas om man inte kontrollerat riktigheten av mer betydelsefulla 

uppgifter.  

 
Sammanfattning 
 
Att förmånstagarna inte ska göra sig skyldiga till vårdslöst bidragsbrott är betingat av 

deras korrekta tolkning och tillämpning av trygghetssystemens, många gånger 

komplicerade regelverk.  En fråga som aktualiseras i detta sammanhang är hur det kan 

garanteras att individer vars personliga omständigheter gör att de inte har kunnat ta till 

sig regelverket inte döms för bidragsbrott.  

 

Frågan handlar delvis om tillämpningen av det grova oaktsamhetsrekvisitet i 

domstolarna. Kravet på grov oaktsamhet skall enligt förarbeten och doktrin ställas 

högt. Främst handlar det om medvetet oaktsamma gärningar. Att införa ett 

oaktsamhetsbrott på trygghetsområdet innebär ändå en risk för att personer som inte 

har haft förmåga att handla efter lagen döms för brott. Detta beror till stor del på att 

oaktsamhetsbedömningen till sin natur är ett trubbigt rättsinstrument som innehåller 

moment av svåra bedömningar.  

 

 Av rättssäkerhetsskäl fanns det därför anledning att i större omfattning än vad som 

gjordes beakta oönskade konsekvenser av BBL redan på lagstiftningsnivån. 

                                                
72 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 338 
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4.6 Kravet på effektivitet 

Argument om behovet av en effektiv lagstiftning på bidragsområdet förekommer 

flitigt i förarbetena till BBL. Många av den tidigare lagstiftningens brister hänfördes 

just till dess bristande effektivitet. Dels i förmågan att lagföra redan kriminaliserade 

uppsåtliga brott, men även eftersom den till stora delar lämnade straffvärda 

oaktsamma gärningar straffria.  

 

En förutsättning för att en kriminalisering ska genomföras att den kan förväntas bli 

effektiv. Till skillnad från de andra diskuterade problemområdena handlar detta 

avsnitt inte om straffvärdheten för bidragsbrottet. Den centrala frågeställningen är 

istället om BBL som lagstiftning förmår att fullgöra sina uppgifter.73 

 

Diskussionen utgår ifrån två olika former av effektivitet. Dels en effektivitet i 

lagföringen av lagöverträdare och dels huruvida lagstiftningen faktiskt kan tyckas 

minska förekomsten av det aktuella brottet.74 Det är inte säkert att de förväntade 

följderna av införandet av ett straffbud sammanfaller med de förväntade. Resultatet av 

en misslyckad lagstiftning kan tvärtemot syftet få beslutsfattarna att förlora i 

anseende.75 Risken med ett ineffektivt straffbud är att medborgarnas respekt för lagen 

minskar och den avskräckande effekten likaså.76  

 

Ett problem för lagstiftaren är att det kan vara svårt att på förväg avgöra hur utfallet 

av en lagstiftning kommer att bli. En bedömning i efterhand riskerar därför att låta en 

aning efterklok. Det hindrar dock inte att lagstiftaren tänker efter en extra gång över 

den förväntade effekten av en kriminalisering. En viktig anledning till eftertanke är att 

det saknas empiriskt stöd för att ens kraftiga straffhot har någon inverkan på 

förekomsten av brott. Det finns därför inte någon anledning att förvänta sig att 

straffrätten i någon större utsträckning kan lösa strukturella problem.77 Detta visar sig 

                                                
73 Lernestedt (2003) s. 33 och 312 ff.) 
74 Lernestedt (2003) s. 312 f. 
75 Allmän kriminalrätt, 2009, s. 49. 
76 Lernestedt (2003), s. 314. 
77 Asp, m.fl (2009), s. 218. 
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inte minst genom faktumet att brottslighet även förekommer även i länder med 

drakoniska straff78  

 

I efterhand går det att konstatera att BBL på flera sätt inte har levt upp till 

lagstiftarens förväntningar avseende dess effektivitet. En kort sammanställning av den 

senaste sammanställda statistiken ger en bra bild av detta. 

 
• 2011 dömdes eller meddelades strafföreläggande för vårdslöst bidragsbrott 

som huvudbrott till böter i endast 83 fall. Till villkorlig dom dömdes i 6 fall.79 
 

• Andelen bidragsbrottsärenden som läggs ned av polis och åklagare har sedan 
lagen infördes ökat. Inom Åklagarmyndigheten har andelen avskrivna ärenden 
stigit från 34 till 43 procent 2010.  Hos Polisen är motsvarande siffror 39 och 
61 procent.80  

 
• Av 20,112 kontrollutredningar som FK inledde 2010 ledde 159 fall till att 

åklagare fattade beslut i form av strafföreläggande (böter och/eller villkorlig 
dom) eller åtalsunderlåtelse. 81 

 
 
Problemen som omgärdar BBL är dels hänförliga till tillämpningen av själva lagen 

och dels vad man skulle kunna kalla strukturella problem i utredningskedjan hos 

bidragsutbetalande- och rättskipande myndigheter.  

 

Av den andel misstänkta fall av både uppsåtligt och vårdslöst bidragsbrott som blir 

föremål för brottsmisstankar är det en försvinnande liten andel som leder till beslut av 

åklagare.82 En stor andel läggs ner i på olika nivåer av utredningskedjan. Den främsta 

förklaringen till det är att det har visat sig vara svårt att bevisa grov oaktsamhet och 

uppsåt. Detta kan i sin tur hänvisas till bristande utredningar från de 

bidragsutbetalande myndigheterna. Ofta saknas uppgifter i utredningarna om vilken 

information som givits till förmånstagarna, vilket är en viktig omständighet för att 

bedöma både uppsåt och oaktsamhet.  

 

                                                
78 Jareborg Allmän kriminalrätt, s.60 f. 
79 Sterzel m.fl, 2013, s. 1169. 
80 RIR 2011:20, s. 64 
81 RIR 2011:20, s. 49 
82 RIR 2011:20, s 72 f. 
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Ett problem är de långa handläggningstider hos både polis, åklagare och utbetalande 

myndigheter i utredningen av bidragsbrott. Genomströmningstiden83 har till och med 

ökat sedan införandet av lagen, ifrån 453 dagar 2007 till 604 dagar 2011.84  Detta 

innebär förutom ökade kostnader i handläggningen, att många framförallt oaktsamma 

bidragsbrott hinner preskriberas innan åtal kan väckas. Det innebär också att 

myndigheterna har svårt att leva upp till kravet på skyndsamhet i sin handläggning när 

ärendena blir liggande.85 

 

Den här typen av strukturella problem kan inte direkt hänföras till brister i själva 

lagstiftningen som sådan. En del av förklaringen ligger i omständigheter som att mer 

komplicerade fall anmäls och utreds av myndigheter och polis, till följd av att 

myndigheterna har lärt sig att prioritera mer kvalificerade fall av misstänkt fusk. 

 
 
Sammanfattande analys  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att BBL inte har fått det genomslag som 

lagstiftaren hoppades på. Detta har visat sig bero på både strukturella problem i 

handläggningen av misstänkta bidragsbrott hos de bidragsbetalande myndigheterna, 

men även hos polis och åklagare. Statistiken ger ingen klar bild av vad som är orsaken 

till det låga antalet fällande domar. Om det är den låga brottsfrekvensen eller 

ineffektiviteten i handläggningen är inte lätt att urskilja. Att den väntade effekten av 

BBL uteblivit skulle även hänföras till lagstiftarens uppfattning av vad lagstiftningen 

kunde uträtta.  

 

Regeringen angav i förarbetena att de gärningar man ville fånga in med den vårdslösa 

bidragsbestämmelsen låg ”så pass nära uppsåt att de borde vara straffbelagda”. 

 

Om regeringen uppfattade att beviskravet för att styrka uppsåtligt brott (bedrägeri) var 

högt och att de gärningar man ville komma åt låg ”så pass nära” uppsåt, kan man 

fråga sig varför regeringen inte misstänkte att beviskravet för det vårdslösa 

bidragsbrottet också skulle ställas högt. Kravet på att en gärning skall klassas grovt 
                                                
83 Den tid det tar från att ett misstänkt bidragsbrottsärende inleds hos FK till det att åklagaren fattat 
beslut i frågan. 
84 RIR 2011:20, s. 62. 
85 Förvaltningslag (1986:223), 7 §. 
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oaktsam ställs högt i svensk rätt, vilket är något som regeringen inte verkade helt 

införstådda med.  

 

Regeringen gjorde bedömningen att förekomsten av grovt oaktsamt bidragsfusk var 

omfattande. I efterhand visade det sig att antalet fällande domar i bidragsmål är 

försvinnande liten.  

 

Slutsatserna man kan dra av detta är antingen att regeringen har gjort en kraftig 

missbedömning av förekomsten av bidragsfusk, eller så hade regeringen en annan 

definition av vad grov oaktsamhet är än den som existerar i domstolarna och i 

doktrinen. Det verkar i min mening som om sanningen ligger någonstans däremellan.  

 

Det är för min egen del mycket tveksamt att de enorma ekonomiska resurser som idag 

läggs ned på bekämpande och andra åtgärder relaterade till bidragsfusk inom både 

vanliga och rättsvårdande myndigheter inte är motiverade.  

5. DEN STRAFFRÄTTSLIGA 
OAKTSAMHETSBEDÖMNINGEN  

5.1 Brottsbegreppet 

För att en gärningsperson skall kunna fällas dömas för att ha begått en brottslig 

gärning krävs att denna agerat inom den konkreta beskrivning som finns för ett 

specifikt brott. Att en gärning är straffbelagd är bara ett av flera nödvändiga 

element.86  Ett brott består förenklat i två delar. Dels en rättsstridig gärning, bestående 

av ett eller flera rekvisit, vilket brukar kallas brottets objektiva sida. Och dels ett 

element av personlig ansvar, ofta refererat till som brottets subjektiva sida eller skuld. 

I BrB 1:2 står det att en gärning ska ”om inte annat sägs, anses som ett brott endast då 

den begås uppsåtligen”. Grundprincipen är alltså att brott förutsätter uppsåt men en 

                                                
86 Jareborg, Nils, Brotten – Första häftet – Grundbegrepp, Brotten mot person,  
Upplaga 1, P A Norstedt & Söners förlag, 1979, s. 40.[Hädanefter Jareborg (1979)]. 
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gärningsperson kan dömas för att ha begått en gärning genom oaktsamhet om det 

stadgas särskilt.87  

 

Hur dessa två nivåer av brottet hänger ihop kan förklaras i ljuset av den inom 

straffrätten grundläggande täckningsprincipen. Hur principen fungerar i detalj skall 

jag inte gå in på här.  Förenklat kan man säga att den kräver att samtliga objektiva 

gärningsmoment i brottsbeskrivningen är förankrade i gärningspersonens mentala 

inställning till gärningen i form av uppsåt eller oaktsamhet.88  

5.2 Culpans delar 

Den straffrättsliga culpabedömningen kan sägas vara uppbyggd av två rekvisit. Det 

första kallas gärningsculpa och avser bedömningen av huruvida gärningspersonens 

handlande är rättsstridigt. Det andra rekvisitet kallas personlig culpa och avser den 

skuld som kan tillskrivas gärningspersonen. Den personliga culpan kan i sin tur delas 

upp i två skuldformer; omedveten och medveten culpa. 89  En person som vid 

gärningstillfället haft en misstanke eller en tveksamhet över huruvida en rättsstridig 

följd har kunnat inträffa men ändå utför gärningen är medvetet oaktsam. Motsatsvis så 

har en person varit omedvetet culpös i straffrättslig mening om handlandet inte 

föregicks av någon misstanke eller tveksamhet men att det borde gjort det.  

 

Jag börjar med att gå igenom den övergripande teorin för oaktsamhet för att sedan gå 

in mer i detalj på den kvalificerade formen av oaktsamhet som grov oaktsamhet 

innebär. 

  

Lagtexten i sig ger inte någon detaljerad vägledning hur oaktsamhet definieras.  

Istället inhämtas normerna för hur begreppet ur utomrättsliga regler. För att ta reda på 

vad som är ett oaktsamt beteende måste man därför gå utanför själva lagtexten.90  

                                                
87 Jareborg, Uppsåt och Oaktsamhet, 1986, s. 17. 
88 Jareborg, (1979), s. 41. 
89 Jareborg, Uppsåt och Oaktsamhet, 1986, s. 14. 
90 Leijonhufvud, Wennberg, Straffansvar, 8:e uppl., s. 61. 
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5.3 Gärningsculpa 

5.3.1 Kontrollerad handling 

En viktig funktion av gärningsculpan är att sortera bort de fall då gärningspersonen 

inte kunnat kontrollera sitt handlande.91 En grundsats inom straffrätten, vilket följer 

av konformitetsprincipen, är att ansvar kräver att gärningspersonen haft kontroll över 

händelseförloppet. 92  En person som inte haft en möjlighet att påverka ett 

händelseförlopp kan således inte hållas straffrättsligt ansvarig för följden av detta. 

Kontrollen kan sägas bestå i att gärningspersonen på kommando har möjlighet att 

avbryta ett relevant handlande, eller i underlåtenhetsfallet utföra det. Tyngdpunkten 

ligger i gärningspersonens förmåga att hindra att ett handlande.93  Handlandet kan 

avbrytas så länge skadan inte har uppkommit. Med skada avses här det fullbordade 

brottet enligt brottsbeskrivningen. För att få reda på när en skada uppkommer till följd 

av handlandet måste man således avgöra fullbordanspunkten för det specifika 

brottet.94 

 

För bidragsbrott är fullbordanspunkten nådd så fort det genom ett oriktigt 

uppgiftslämnande eller underlåtenhet att lämna en uppgift, finns en fara för att en 

felaktig betalning kommer att betalas ut, förutsatt att denna inte skulle upptäckas vid 

en rutinmässig kontroll. Av detta följer av att frågan om gärningsculpa oftast inte är så 

komplicerad när det kommer till bidragsbrott. Gärningspersonen har ju regelmässigt 

kontroll över sitt handlande under hela tiden fram till brottets fullbordan. Fram till 

dess att en blankett eller ett formulär skickas in till en förmånsgivande myndighet så 

kan gärningspersonen välja att inte fullfölja handlingen. Det kan uppstå situationer då 

gärningspersonen låtit någon annan utföra den gärning genom vilken brottet 

fullbordas, exempelvis ifyllning av en blankett. I dessa fall ska domstolen besvara 

frågan om gärningspersonen förfarit oaktsamt med avseende på risken för en 

eventuell felaktighet.  Vid underlåtenhet att lämna uppgifter har gärningspersonen en 

möjlighet att fram till dess att en risk uppkommer att en felaktig utbetalning betalas 

ut, en möjlighet att positivt agera och avvärja risken.  

                                                
91 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 162. 
92 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 148. 
93 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 151. 
94 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 160. 
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5.4 Otillåtet risktagande  

5.4.1 Genom handlande 

Att gärningspersonen tagit en otillåten beaktansvärd risk utgör kärnan i 

culpabedömningen. I det första ledet skall frågan om gärningspersonen genom att ta 

en otillåten risk förfarit oaktsamt. I det andra ledet ska man avgöra om oaktsamheten 

är relevant i förhållande till den okontrollerade följden. , vilket behandlas nedan i 

3.4.3. En straffvärd oaktsamhet sägs gå i en okontrollerad följds riktning.95 (Den 

okontrollerade följden är i detta sammanhang brottets fullbordan.) Den kontrollerade 

handling som gärningspersonen utför måste med andra ord innebära ett otillåtet 

risktagande i förhållande till en okontrollerad följds förverkligande. Vid 

riskbedömningen utgår man ifrån gärningspersonens perspektiv vid gärningstillfället. 

Den relevanta frågan är således om gärningspersonen med den för denne tillgängliga 

informationen har tagit en risk. Inte huruvida en risk i efterhand med alla kort på 

bordet kan konstateras96 Vidare måste risken vara av sådan art att gärningspersonen 

hade goda skäl att avstå ifrån sitt handlande. Generellt kan det sägas att ju allvarligare 

den möjliga följden av ett risktagande anses vara, ju större bör skälet för att avvärja en 

sådan risk vara. Även ”kvantiteten” av risken är avgörande, alltså till vilken grad ett 

specifikt handlande anses framkalla en risk.97  

5.4.2 Genom underlåtenhet 

Frågan om otillåtet risktagande genom underlåtenhet På samma sätt som att ett aktivt 

handlande kan innebära ett risktagande så kan underlåtenhet utgöra ett oaktsamt 

risktagande. Principen, som formulerades av Jareborg med avseende på 

bedrägeribrottet, säger att en gärningsperson kan begå bedrägeri genom underlåtenhet 

när det förväntas att denne ska handla på ett visst sätt.  

 

I bidragsbrottslagen är underlåtenheten att lämna bidragsgrundande uppgifter 

uttryckligen straffbelagt, och frågan är därför relativt oproblematisk. Ett av motiven 

till införandet av BBL var just att klargöra straffansvaret i underlåtenhetsfallet.  

                                                
95 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 151. 
96 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 115. 
97 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 167 
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För gärningspersonen ska det framstå som sannolikt att risken för en oriktig 

utbetalning undviks om gärningspersonen utför den underlåtna gärningen. Det ska 

vidare finnas goda skäl att företa handlingen som undviker den oönskade följden. 

Gärningspersonen ska kunna visa på aktsamhet genom att företa handlingen. 

Situationen är således den omvända i förhållande till vad som gäller vid positivt 

handlande, då aktsamheten består i att avstå ifrån att utföra en handling.  

5.5 Aktsamhetsstandarder 

Till ledning för att avgöra vad som utgör goda skäl att avstå från att utföra respektive 

för att utföra vissa handlingar som innebär risker tar domstolen till hjälp av 

aktsamhetsstandarder. Dessa fungerar som en måttstock för vad som är ett godtagbart 

beteende. Dessa är nödvändiga eftersom varje enskild situation föranleder en unik 

värdering. Standarder är en sorts objektifierade värderingar som i praktiken fungerar 

som normer för vad som är ett aktsamt beteende.  

 

När inga standarder finns förlitar sig domstolen på vad man anser att en normalt 

aktsam person hade gjort för bedömning i den aktuella situationen. 98   

5.5.1 Risktagandets relevans 

Det räcker inte att visa att gärningspersonens otillåtna risktagande har orsakat en 

oönskad följd eftersom alla typer gärningar som har ett eller annat orsakssamband 

mellan risktagande och följd inte kan anses vara oaktsamma.  

Det måste finnas en viss kvalitet på orsakssambandet mellan risktagandet och följden. 

Denna bedömning görs utifrån en relevansbedömning.  

 

Först frågar man sig varför en viss kontrollerad handling är oaktsam och svarar med 

ett antal möjliga händelseförlopp. Om ett oönskat resultat har inträffat frågar man sig 

därefter om det händelseförlopp som ledde fram till resultatet tillhör den grupp av 

möjliga händelseförlopp som kunnat åberopas som ett skäl att avstå från handlingen. I 

                                                
98 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2009, s. 218 



 40 

realiteten är det väldigt svårt att i ett enskilt fall avgöra om ett otillåtet risktagande är 

relevant för en oönskad följd.99 

5.6 Personlig culpa 

I inledningen nämnde jag att den personliga skulden hos gärningspersonen bestäms av 

begreppet personlig culpa och att de två formerna av denna är medveten och 

omedveten culpa. Av naturliga skäl anses den förstnämnda formen mer klandervärd 

eftersom gärningspersonen insett den möjliga effektens inträde.100  

5.6.1 Medveten oaktsamhet  

När gärningspersonen vet om/misstänker eller tror att ett handlande innebar en risk 

för att ett fullbordat bidragsbrott kan inträffa säger man att hen är medvetet oaktsam. I 

förarbetena till BBL anges att gärningspersonen i regel måste vara medvetet oaktsam 

för att göra sig skyldig till vårdslöst bidragsbrott. Skillnaden gentemot 

likgiltighetsuppsåtet är att gärningspersonen är likgiltig inför riskens existens och inte 

den eventuella följden.101 Gärningspersonen har således kunnat rätta sig efter lagen 

men inte låtit detta vara skäl nog att avstå från den kontrollerade handlingen.  

5.6.2 Omedveten oaktsamhet  

När gärningspersonen inte haft några misstankar om att en risk har förelegat men 

borde förstått detta talar man om omedveten oaktsamhet.102 Personen hade genom en 

kontroll eller annan åtgärd kunnat få vetskap om riskens existens. Man kan säga att 

likgiltigheten existerar i förhållande till riskens existens och inte till risken själv vilket 

gör den mindre klandervärd än den medvetna culpan.   

 

Det klandervärda ligger i att personen inte har visat på tillräcklig aktsamhet för att 

försäkra sig om att inte utföra en otillåten gärning, genom att företa en kontroll eller 

dylikt.  Bedömningen av huruvida gärningspersonen varit omedvetet oaktsam görs i 

två steg. Först konstateras vad vederbörande hade kunnat göra för att få en misstanke, 

                                                
99 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2009, s. 226. 
100 Jfr Erenius, Oaktsamhet: Studier i straffrätt, (1971), s. 81 . 
101 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 335. 
102 Jareborg, Uppsåt och oaktsamhet, (1986), s. 14. 
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vetskap eller tro på att en risk förelåg. Ibland är det så enkelt som att personen i fråga 

hade kunnat tänka efter en extra gång, eller varit mer uppmärksam. Det kan även 

genom ske genom att upplysningar eller information inhämtas på något sätt. 

Utgångspunkten är gärningspersonens personliga förutsättningar. För personer med 

någon form av kognitiv nedsatt förmåga, exempelvis barn eller 

förståndshandikappade, sätts kraven lägre.  

 

Det senare ledet syftar till att bestämma gärningspersonens skuld till det som 

framkommit i det första ledet. Med andra ord vill en få svaret på om frågan om det 

som gärningspersonen hade kunnat göra för att få visshet eller misstanke också är 

något som hen borde gjort. Bedömningen görs i möjligaste mån utifrån individens 

egenskaper och situation. Trots den individuella inriktningen använder sig domstolen 

också av standarder. Generellt kräver man att alla människor visar ett visst mått på 

försiktighet, omtanke, eftertänksamhet, förmåga att lösa olika situationer mm. Inom 

yrkeskategorier som kräver ett särskilt kunnande förväntas mer när en person agerar 

inom ramen för sitt yrke.103  

Möjligheterna att utkräva ansvar för vårdslöst bidragsbrott när gärningspersonen varit 

omedvetet oaktsam är små, särskilt i underlåtenhetsfallen. Ofta tas medveten 

oaktsamhet upp som exempel på grov oaktsamhet i doktrinen104, men även vissa fall 

av omedveten oaktsamhet kan klassificeras som grov, och därmed straffbar enligt 

BBL.  

6 BBL:S TILLÄMPNING I PRAXIS 

6.1 Inledning 

I denna del ska jag ge exempel på hur överrätterna nyligen dömt i en handfull 

bidragsbrottsmål.  

 

Rättsfallstolkning är en vansklig verksamhet. Omständigheter som kan ha varit 

relevanta för utgången presenteras inte alltid i referaten. Bevisvärderingsfrågor faller i 

                                                
103 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 336 ff. 
104 Asp, Jareborg & Ulväng (2010), s. 339. 
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stora delar bort när förhandlingar blir till ”rättsfall”. Dessa faktorer gör det svårt att 

dra några säkra slutsatser av dem, vilket jag ber läsaren ha i åtanke när den läser detta 

kapitel. Redogörelsen ska därför inte ses som ett försök att återge hur domstolarna 

typiskt dömer, eller ens peka på tendenser för den delen. 

 

Det sagda hindrar mig inte från att i vart fall försöka mig på att göra en tolkning av 

rättsfallen. Syftet är att läsaren ska få en idé om hur rekvisiten för grov oaktsamhet 

respektive uppsåt kan komma att bedömas vid prövningar av misstänkta bidragsbrott.  

 

Uppsatsens fokus har hittills mestadels varit på det vårdslösa bidragsbrottet. Att jag 

har valt att ta med två domar som rör uppsåtligt brott beror på att en jämförelse har en 

pedagogisk poäng.  Förhållandet mellan oaktsamhet och uppsåt vid bidragsbrott är 

inte alltid en lätt fråga ute på ”fältet” utanför textböckernas klara exempel, vilket 

domarna i någon mån visar. Domarna presenteras i varsitt delkapitel, ett för de 

uppsåtliga brotten bidragsbrotten och ett för de vårdslösa bidragsbrotten. 

6.2 Vårdslösa bidragsbrott 

HD:s dom den 24 maj 2013 i mål B 238-12.  
Omständigheter 
 
HD hade att pröva om den tilltalade (A) hade gjort sig skyldig till vårdslöst 

bidragsbrott genom att ha underlåtit att i en ansökan om försörjningsstöd redovisa att 

hon fått skatteåterbäring med drygt 10000 kr. Underlåtenheten ledde till att 

kommunen felaktigt beviljade henne 6000 kr i försörjningsstöd. Frågan i målet var om 

underlåtenheten att redovisa skatteåterbäringen kunde bedömas som grov oaktsamhet 

i BBL:s mening.  

 

Ansökningsblanketten, som innehöll en särskild rad för det fall den sökande tagit 

emot en skatteåterbäring, hade fyllts i av A:s partner. Därefter signerade A blanketten 

utan att gå igenom innehållet. A uppgav att hon inte visste att skatteåterbäring skulle 

redovisas och mindes varken att någon sådan ruta fanns på blanketten, eller att någon 

sagt till henne att hon måste redovisa återbäringen. 

 
HD:s domslut och domskäl 
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HD ifrågasatte inte sanningshalten A:s berättelse och konstaterade att A:s ovetskap 

om anmälningsskyldigheten innebar att A inte insåg risken för att en felaktig 

betalning skulle uppstå. A kunde därför inte varit medvetet oaktsam. Visserligen var 

A oaktsam i det att A inte kontrollerade riktigheten i uppgifterna i den ifyllda 

blanketten innan skrev under och sedan lämnade in den, men med hänvisning till det 

begränsade utrymme att bedöma omedveten oaktsamhet som grov, som propositionen 

till BBL ger uttryck för, så ogillades åtalet. En viss hänsyn togs även till faktumet att 

A hade bristande erfarenhet i ekonomiska frågor.  

 
Analys 
 
HD har i rättsfallet följt de riktlinjer som anges i förarbetena till BBL. D.v.s. att det 

finns ett begränsat utrymme att bedöma en omedveten oaktsamhet som grov, särskilt i 

fall av underlåtenhet att lämna in uppgifter. Att åklagaren valde att åtala för vårdslöst 

och inte uppsåtligt brott kan förklaras av att A bara begick en gärning. Vid fler 

underlåtelser under längre tid brukar åklagaren i regel yrka på uppsåtligt brott. 
 
 
Svea hovrätts dom den 31 maj 2013 i mål B 9910-12 
 
Omständigheter 
 
F stod åtalad för vårdslöst bidragsbrott. Enligt gärningsbeskrivningen hade F ansökt 

om att få ut ersättning från A-kassan utan att samtidigt uppge att F tog ut 

föräldraledighet och därmed fick ersättning från FK. Enligt reglerna för A-kassan 

klassas man då inte som arbetslös och saknar rätt till arbetslöshetsersättning. F hade 

på så sätt fått ett felaktigt belopp om 12 000 kr utbetalat till sig. Beloppen och de 

faktiska omständigheterna var ostridiga. F förklarade sitt handlande med att han inte 

förstod att han kunde erhålla bägge ersättningarna samtidigt. Upptäckten av den 

felaktiga utbetalningen gjordes genom en rutinkontroll av A-kassan.   

 
Hovrättens domslut och domskäl  
 
Hovrätten konstaterade att det på ansökningsblanketten till A-kassan fanns en rad där 

en eventuell föräldrapenning som skulle fyllas i. Denna uppgift hade F inte fyllt i och 

han hade inte heller tagit reda på om uppgiften stämde. På blanketten som F signerat 

framgick att förutsättningen för ersättning är att man är arbetslös och inte uppbär 



 44 

någon annan ersättning. Det framgick också att uppgifterna i och med signering 

lämnades under sanningsförsäkran. Hovrätten fann det därmed styrkt att F genom sitt 

agerande varit grovt (medvetet) oaktsam.  

 

I målet aktualiserades även tolkningen av 4 § 2 st. BBL. Bestämmelsen säger bl.a. att 

ansvar inte utdömas om gärningen bedöms vara mindre allvarlig. TR friade F från 

ansvar på grunden att den felaktiga utbetalningen hade upptäckts genom en 

rutinkontroll, varför fara för slutlig ekonomisk skada var utesluten.  

 

Hovrätten menade att BBL:s farerekvisit (2§) innebär att en fara för felaktig 

utbetalning är tillräcklig för att ett fullbordat brott ska anses begånget. Förarbetena ger 

visserligen stöd för att gärningar då fara för en slutlig ekonomisk är liten kan 

(författarens kursivering) bedömas som mindre allvarliga om det finns ett 

rutinmässigt kontrollförfarande. I det här fallet menade hovrätten att en fara för slutlig 

ekonomisk skada hade kunnat uppstå om F hade begärt utträde ur A-kassan eller på 

annat sätt motsatt sig återbetalning. Risken var därför inte att anse som liten. Vidare 

menade man att det framförallt är beloppets storlek som ska vara avgörande för om en 

gärning ska bedömas som mindre allvarlig och därmed fri från straff. Med hänvisning 

till förarbetsuttalanden att ett belopp om ett par tusen kronor i som regel inte ska leda 

till straffansvar dömde hovrätten F till vårdslöst bidragsbrott. 

 
Analys 
 
Till att börja med så kan man konstatera att hovrätten fann det tillräckligt att F hade 

skrivit på blanketten under sanningsförsäkran för att styrka grov oaktsamhet. För att 

styrka grov oaktsamhet är det enligt förarbetena relevant att ta reda på vilken 

information som gäningspersonen tagit del av. Att straffansvaret inträdde i och med 

signeringen av blanketten framgick visserligen tydligt enligt de uppgifter som 

förekommer i avgörandet. Det är dock inte den enda omständighet som är relevant för 

att avgöra om F var införstådd med innebörden av sitt agerande. I målet uppger F att 

han inte förstod att han begick ett brott. Frågan är om signerandet av blanketten kan 

anses överbevisa detta påstående. Att ta del av i innebörden att förstå information 

uppfattar jag inte som samma sak som att signera ett papper med betydelsen att 

uppgifterna lämnas under sanningsförsäkran. Att dra slutsatsen att det inte är någon 

skillnad banar väg för ett i princip strikt ansvar för lämnade uppgifter, vilket jag inte 
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uppfattar vara lagstiftarens intention. Jag menar inte att hovrättens resonemang var 

felaktigt. Däremot kan jag tycka att den var en aning ”oproblematisk”, i det att det 

saknades en diskussion kring distinktionen mellan de två situationerna som nyss 

nämnts.  

 
Vad gäller tolkningen av rekvisitet mindre allvarlig gärning i 2 st. 4 § BBL så kan 

man konstatera att förarbetena ger två till synes motstridiga svar på vad som utgör en 

sådan. Å ena sidan finns en beloppsgräns som i princip innebär en presumtion för att 

brottet i det här fallet inte skall anses mindre allvarligt. Å andra sidan ges också stöd 

för att en kontrollrutin hos bidragsmyndigheten innebär att det ska anses vara det. 

Hovrättens avvägning anser jag vara rimlig med tanke på att det aktuella beloppet 

översteg beloppspresumtionen med över 7000 kr. Däremot reagerade jag på hur 

domstolen resonerade sig fram till att en fara för slutlig ekonomisk skada faktiskt 

förelåg. F hade enligt uppgifterna i målet redan betalat tillbaka det felutbetalade 

beloppet. Att säga att han kunde ha gjort på något annat sätt borde därför inte vara 

särskilt relevant. En detalj värd att notera var att åklagaren yrkade på uppsåtligt brott i 

TR. 

6.3 Uppsåtliga bidragsbrott 

Göta hovrätts dom den 7 feb 2013 i mål B 3099-12  
 
Omständigheter 
 
B stod åtalad för uppsåtligt bidragsbrott för att ha mottagit A-kassa under en period då 

hon samtidigt jobbade och fick lön.  

 

Gärningen bestod enligt gärningsbeskrivningen i att B vid fyra tillfällen hade ansökt 

om A-kassa och fått ut ett belopp på 12 000 kronor, utan att samtidigt ange att hon 

avbetat och fått lön under samma period.   

 

B bestred inte riktigheten gällande beloppet men bestred vissa delar av de faktiska 

omständigheterna. Till sitt försvar anförde hon att hon inte uppsåtligen lämnat 

oriktiga uppgifter, eftersom hon inte uppfattat det som att hon hade haft något arbete. 

Detta förklarade hon delvis bero på hennes bristande kunskaper i det svenska språket. 
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B hade vistats i Sverige i arton år men kunde inte, enligt B:s uppgifter, skriva på 

svenska. Detta resulterade i att B inte kunnat ta till sig regelverket för A-kassan.  

 

Uppgifter om vilken information B fått I samband med ansökningarna, utöver skriftlig 

sådan saknades. 

 
Hovrättens domslut och domskäl 
 
Hovrätten ansåg att B hade vistats i Sverige under lång tid, och fick därför, oavsett 

hennes kunskaper I svenska språket, anses ha haft sådana insikter om gällande rätt att 

hon “måste ha insett” att hon inte varit berättigad till ersättning under de givna 

förhållandena. Hovrätten fann därmed åtalet vara styrkt och dömde B för uppsåtligt 

bidragsbrott enligt 2 § BBL. 

 
Analys 
 
Hovrätten menar att B:s språkkunskaper inte kunde ursäkta hennes agerande. I 

avgörandet framgår att tolk användes vid huvudförhandlingen, vilket pekar på att 

hennes kunskaper i svenska var mer än bristfälliga. Vilka resonemang som ligger 

bakom hovrättens uttalande att B ”får anses ha” relevanta insikter i gällande rätt är 

svårt att säga. Tidsaspekten värderades tydligen högt. En ganska självklar invändning 

mot detta är att en lång vistelse i landet inte nödvändigtvis behöver innebära att 

vederbörande tillgodogjort sig några som helst kunskaper gällande svensk rätt. 

Samma presumtion skulle i så fall kunna göras avseende hennes språkkunskaper, 

vilket uppenbarligen inte var fallet. En omständighet som ofta tas upp i 

bevisvärderingen av både uppsåt och oaktsamhet är huruvida den information som 

förmånstagaren tagit del finns dokumenterad. Desto mer dokumenterad information 

som finns desto lättare blir det att styrka både uppsåt och oaktsamhet. I avgörandet 

saknades uttryckligen uppgifter om vilken information B tagit del av när hon ansökte 

om A-kassa, vilket i ljuset av B:s bristande kunskaper i svenska språket borde göra 

det svårt att styrka uppsåt.  

 

 

Göta hovrätts dom den 29 april 2013 i mål B 3411-12  
 

Omständigheter 
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C och D, som hade friats i tingsrätten, stod gemensamt åtalade för uppsåtligt 

bidragsbrott. Gärningen bestod i att de underlåtit att till FK uppge att deras barn under 

en tid befunnit sig mer än sex månader i utlandet. Omständigheten var 

anmälningspliktig eftersom den innebar att rätten till barnbidraget föll bort. D som 

hade följt med sitt barn till utlandet under den aktuella perioden uppgav att hon blivit 

sjuk under vistelsen och att den därför hade dragit ut på tiden. Beloppen ifråga var 

ostridiga liksom omständigheterna i övrigt. Frågan i målet gällde huruvida de 

tilltalades uppsåt täckte förhållandet att en anmälningsplikt förelåg att uppge att 

barnet befunnit sig utomlands.  

 

De tilltalade hade vistats i landet en kortare tid och behärskade inte det svenska 

språket. C hade vid ett tidigare tillfälle träffat en handläggare på FK men hade då inte 

biståtts av en tolk. En vän hade följt med och översatt. Åklagaren framförde att 

information gällande förutsättningarna för barnbidrag fanns översatta till arabiska på 

FK:s hemsida. (Denna information hade de inte tagit del av) Däremot ifrågasatte C 

och D att den tillgängliga informationen också angav att det också förelåg en 

anmälningsskyldighet att anmäla det aktuella förhållandet. De menade därför att de 

hade varit ovetande om reglerna och hade inte haft någon anledning att eftersöka 

ytterligare information.  

 
Hovrättens domslut och domskäl 
 
Hovrätten konstaterade att en viss information fanns tillgänglig på arabiska men att 

denna inte innehöll någon upplysning om anmälningsplikt att anmäla ändrade 

förhållanden. Anteckningarna som åklagaren åberopat från C:s möte på FK kunde 

varken styrka att den relevanta informationen delgivits eller att C verkligen hade 

förstått den. Åtalet ogillades därför. 

 
Analys 
 
Fallet belyser vikten av att förmånstagaren tagit del av bidragsrelevant information för 

att uppsåt ska kunna styrkas. Hovrätten satte också stor vikt vid förhållandet att de 

tilltalade hade bristande kunskaper i svenska och att en certifierad tolk inte hade 

närvarat vid mötet på FK. Att uppsåt inte kunde styrkas kan te sig självklart under 

omständigheterna och domslutet kan av den anledningen inte ifrågasättas. Det vore 
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däremot intressant att veta vilken bedömning hovrätten hade gjort om 

anmälningsplikten förekommit på arabiska på FK:s hemsida.  

7 Avslutande del & Slutsatser  

Det första syftet med uppsatsen är att göra en bedömning av lagstiftningens 

legitimitet. För att utreda detta ställde jag mig frågan hur bestämmelsen av det 

vårdslösa bidragsbrottet förhåller sig till de rättsprinciper som lagstiftaren ska förhålla 

sig till när en kriminalisering genomförs. Principerna kokades sedan ner till fem 

problemområden som jag ansåg vara de mest aktuella i fallet vårdslöst bidragsbrott. 

De enskilda problemområdena kan ses som filter, för att använda Lernestedts 

terminologi, genom vilken lagstiftningen måste kunna passera för att vara legitim.   

 

Det första problemområdet är BBL:s skyddsintressen. Jag kom där fram till att det 

primära skyddsintresset måste vara bibehållandet av enskilda medborgares sociala och 

ekonomiska trygghet, vilket måste anses legitimt. När det kom till kravet på skada 

kom jag fram till att skadan rimligtvis måste uppkomma hos det uppställda 

skyddsintresset. För att uppskatta skadan måste man däremot göra någon sorts 

ekonomisk konsekvensanalys. Underlaget som regeringen använde sig av visade sig 

dock kunna starkt ifrågasättas. Mycket av tyngden i regeringens motiv till 

lagstiftningen faller därmed i den delen.  

 

Nästa problemområde är principen att straff endast skall användas som sista utväg för 

att komma tillrätta med sociala och samhälleliga problem. Redan utgångspunkten för 

lagstiftningsarbetet vad gäller BBL kan ifrågasättas eftersom frågan om huruvida 

straffbestämmelsen skulle införas eller ej i princip redan var avgjord. Man kan säga 

att regeringen argumenterade väldigt mycket för, men nästan ingenting alls mot 

nödvändigheten av straff. De alternativa icke straffrättsliga åtgärder som utförs i form 

av kontroller och informationssamarbeten m.m. på bidragsområdet uppfattades som 

otillräckliga komplement till en straffrättslig reglering. Att detta hållningssätt går 

emot principen om ultima ratio behöver knappast nämnas. I avsnittet om 

rättssäkerhetsaspekter av BBL kunde jag konstatera att det finns omständigheter på 

bidragsområdet som gör att man noga bör överväga lämpligheten i att införa 
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straffbestämmelser på detta område. Av dessa kan särskilt nämnas att många personer 

som använder bidragssystemen av naturliga skäl kan ha svårt att tillgodogöra sig 

relevant information. Risken finns att dessa personer kan ”göra sig skyldiga” till 

oaktsamma brott utan att de har kunnat rätta sig efter lagen. Jag visade också att 

oaktsamhetsbedömningen i domstolarna innehåller riskmoment som gör att införandet 

av vårdslöst bidragsbrott är problematisk ur konformitetssynpunkt. Vidare 

diskuterades BBL:s effektivitet. Statistiken över bland annat fällande domar och antal 

nedlagda ärenden i bidragsbrottsärenden visade att lagstiftningen lider av en 

uppenbart bristande effektivitet. Min sammantagna bedömning är att den vårdslösa 

bidragsbrottsbestämmelsen är en mycket problematisk lagstiftning ur de aspekter som 

undersöktes. Lagstiftningens legitimitet går därför att ifrågasätta. 

 

Det andra syftet med uppsatsen var att undersöka BBL:s tillämpning i domstolarna. 

Jag ville i denna del få svar på frågan om vilket krav lagstiftningen i praktiken ställde 

på förmånstagarna. En annan fråga jag ställde mig var om det finns en stringens 

mellan lagstiftarens motiv och rättstillämpningen. 

 

Det första som slog mig var hur lika många av förutsättningarna var för uppsåtligt och 

vårdslöst bidragsbrott. I majoriteten av de fall jag analyserade var det ganska svårt, 

när man ögnade igenom dem, att avgöra om det var fråga om uppsåt eller vårdslöshet. 

Man kan lätt fråga sig vad exakt det är som åklagarna går på för att avgöra frågan. 

Som exempel på problematiken kan sägas att åklagaren i ett av de vårdslösa fallen 

hade yrkat på uppsåtligt brott i TR men sedan ändrat rubriceringen till vårdslöst 

bidragsbrott i hovrätten.  

 

Vad gäller de två vårdslösa bidragsbrottsmålen som undersöktes kan jag konstatera att 

domstolarnas oaktsamhetsbedömningar skiljer sig åt en hel del mellan de bägge 

fallen. Detta beror delvis på att det ena fallet gällde underlåtenhet att lämna uppgifter 

vilket i regel innebär att oaktsamhetskravet ställs högre. I det fallet följde domstolen 

förarbetenas rekommendationer att ett begränsat utrymme finns att klassificera sådan 

oaktsamhet som grov. Vad gäller det andra vårdslösa avgörandet från Svea hovrätt 

den 31 maj 2013 reagerade jag på hur domstolen styrkte den grova oaktsamheten. 

Domstolens bedömning ger nästan intrycket av att ett strikt ansvar föreligger för 

lämnade uppgifter. 
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I de uppsåtliga bidragsbrottsmålen var den bristande språkförståelsen hos de 

misstänkta gärningspersonerna och den information dessa tagit del av central. Utfallen 

blev dock helt olika. I Göta hovrätts dom från den 7 februari 2013 verkar hovrätten 

inte fästa så stor vikt vid den tilltalades språkkunskaper, trots att denne var i behov av 

tolkhjälp vid huvudförhandlingen. Hovrätten gjorde i samma mål bedömningen att 

tilltalade på grund av sin långa vistelse i landet ”måste anses ha” tillgodogjort sig 

tillräckliga kunskaper i svensk rätt och därför varit medveten om sitt handlandes 

rättstridighet. Uppsåt var därmed styrkt menade man. För min egen del kan jag inte 

säga att dessa omständigheter ställer den tilltalades skuld bortom rimligt tvivel. 

 

Utifrån det lilla titthål i domstolarnas verksamhet vad gäller bidragsbrott som jag nu 

öppnat upp att döma så finns det en hel del frågetecken kring tillämpningen av BBL. 

Bland annat en del frågor kring tillämpningens förhållande till konformitetsprincipen.  

 

Har en person som inte pratar svenska eller inte läst igenom ett papper men skrivit på 

det begått bidragsbrottet eller inte? – Det är frågan. 
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BILAGA 

Utdrag ur Bidragsbrottslag (2007:612) 
 

2 § BBL - Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade 
förhållanden som han eller hon är skyldig att lämna 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, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två 
år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 
 

4 § BBL – Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning som begås i 2 § 
döms för vårdslöst bidragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år. Om 
gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre 
allvarlig, döms inte till ansvar.  
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