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Antalet telefonbedrägerier ökar igen

Telefonbedrägerier mot äldre ökar på nytt visar 
anmälda brott för november. 

Under november har fler brottsoffer drabbats av 
fullbordade telefonbedrägerier än på mycket länge, 
231 st. Gärningspersonerna har bara under november 
i dessa brott kommit över 24,6 miljoner kronor. Det vi 
känner till sedan tidigare är att pengarna till stor del 
går till den organiserade brottsligheten.

Gärningspersonerna riktar mer och mer in sig på de 
som är 70 år eller äldre, totalt utgör den gruppen mer 
än 80 % av brottsoffren. 

Bedragarna kan säga sig ringa från bank, polis, 
kreditinstitut, vårdinrättning, intresseföreningar 
eller myndighet - bara fantasin hos bedragaren sätter 
gränserna. Anledningen till kontakten uppges vara 
problem med överföringar, digitala tjänster eller ett 
bedrägeri som måste stoppas.

Trots tidigare kampanjer för att öka förmågan att 
stå emot dessa brott är behovet stort av att vi orkar 

fortsätta sprida budskapen till målgrupperna. 
Speciellt nu när isoleringen försvårar möjligheterna att 
nå de som drabbas mest.

Julhandel med nya utmaningar

Inför årets julhandel kan vi förvänta oss en ökad 
e-handel men det är fortfarande många som väljer 
att besöka fysiska butiker.

Det är lätt att någon obehörig lutar sig fram och kikar 
när koden slås in på koddosan, så kallad shoulder-
surfing. Efter det kommer distraktionerna så som 
att man i samband med köpet störs av någon som 
börjar prata eller att man efter köpet stöter ihop med 
någon som snabbt ber om ursäkt, men då har kortet 
försvunnit från fickan eller väskan.

Vi behöver hjälpa varandra att hålla avstånd – både 
med tanke på covid-19 och för att förhindra shoulder-

Hjälp polisen sprida budskapen:

 ¿ Lämna aldrig ut koder från bankdosan till 
någon.

 ¿ Identifiera dig aldrig med bank-id om du 
oväntat blir kontaktad av någon.

 ¿ Lämna aldrig ifrån dig bankkort och kod till 
någon.

 ¿ Länk till serien i UR Play Försök inte lura mig

 ¿ Mer om telefonbedrägerier och material att 
sprida finns på polisens hemsida 

 ¿ Polisens och äldreorganisationernas 
informationsmaterial

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/aldre-och-funktionsnedsatta/forsok-inte-lura-mig/
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surfing i butiker och andra ställen där vi betalar med 
kort. 

Den ökande e-handeln innebär också fler 
paketleveranser. Det är bedragarna inte sena att 
utnyttja, exempelvis genom sms eller mejl som ser ut 
att komma från pakettransportör om att paketleverans 
är på väg, och där mottagaren uppmanas klicka på en 
länk för att bekräfta leveransen eller betala en avgift. 

Det kan även påstås att det saknas en mindre summa 
som behöver betalas för att paketet ska kunna 
levereras. Genom att klicka på länken ombeds man 
att lämna ifrån sig sina kortuppgifter och därefter kan 
betydligt högre summor dras eller kortuppgifterna 
stjälas. 

Polisen har stoppat ett stort antal 
bluffakturor

Många har under kort tid fått förfalskade fakturor.  
Tack vare tidiga anmälningar och gott samarbete 
med banker har polisen kunnat agera snabbt och 
ingen har hittills lidit ekonomisk skada.

Polisen fick under kort tid in ett stort antal 
anmälningar från hela landet om misstänkta 
bluffakturor. Tillsammans med den misstänkta 
bluffakturan fanns även en kopia på en 
stämningsansökan till tingsrätten bifogad. 
Anmälningarna resulterade i att polisen inledde en 
förundersökning om grovt fordringsbedrägeri.

Polisen kunde agera snabbt tack vare gott samarbete 
med aktuella banker och att brottsanmälningar hade 
gjorts tidigt. Inga brottsoffer uppges ha drabbats 
ekonomiskt av det inträffade. 

Polisregion Väst och åklagare vid Göteborgs 
åklagarkammare har frihetsberövat fyra personer 
i ärendet. Polisens arbete fortsätter med fler 
utredningsåtgärder.

En bluffaktura ska alltid på bestridas. På polisens 
webbplats finns råd om hur man kan skydda sig mot 
fakturabedrägerier.

28 miljoner kronor säkrade från kriminella 

I en europeisk insats har stora summor säkrats 
från kriminella konton kopplade till organiserad 
brottslighet, och ofta unga lockats att agera 
penningmålvakter.

Sverige har under hösten deltagit i en europeisk 
insats ledd av Europol. Insatsen riktades mot 
penningmålvakter som utgör ett viktigt led i den 
internationella organiserade brottsligheten. I olika 
brottsupplägg, framförallt i bedrägerier, flyttas pengar 
snabbt mellan länder. I gemensamma insatser kan 
brottsutredande myndigheter i de olika länderna 
enklare följa och säkra pengar och spår.

Förebyggande tips i julhandeln:

 ¿ Skydda koden när du slår in den.

 ¿ Ha alltid uppsikt över kortet, plånboken och 
handväskan.

 ¿ Var uppmärksam om någon står i närheten när 
du ska betala med ditt kort eller ta ut pengar.

 ¿ Klicka inte på länkar i sms och mejl.

 ¿ Spara inte dina kortuppgifter på hemsidor eller 
i appar.

 ¿ Ha betalkortet stängt för internetköp när det 
inte används.

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/fakturabedrageri/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/fakturabedrageri/
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Intern kontaktuppgift  
Gäller för anställda inom Polismyndigheten 
nationellt-bedragericenter.stockholm@polisen.se

Följ oss på Facebook: Polisen - bedrägeri

Extern kontaktuppgift  
Lotta Mauritzson 
charlotta.mauritzson@polisen.se

Foto: Polismyndigheten, Mostphotos, T@ge Persson.

I Sverige har närmare 28 miljoner kronor säkrats 
från kriminella konton. 283 penningmålvakter har 
också identifierats. Internationellt har insatsen säkrat 
343 miljoner kronor från kriminella konton och 
4 031 penningmålvakter har identifierats via digitala 
spår. 

Kopplat till insatsen genomfördes i samverkan 
med bankerna en internationell kampanj mot 
penningmålvakter. 

Tips och råd till vårdnadshavare:

 ¿ Var vaksam på om barn har omotiverat mycket 
pengar att röra sig med, exempelvis köper nya 
kläder och saker för mer pengar än de borde ha 
tillgång till. 

 ¿ Vårdnadshavare har tillgång till barnens konton.

 ¿ Visa intresse för vad barn gör på nätet. Ställ 
frågan ”vad har hänt på nätet idag”?

 ¿ Läs mer på polisens webbplats om hur 
rekryteringsförsök kan gå till och hur man som 
ung kan skydda sig. 

NBC önskar alla läsare  
God Jul & Gott Nytt År!

I Sverige riktas kampanjen framförallt mot unga 
penningmålvakter, då det många gånger är unga 
personer i åldern 15-25 som agerar penningmålvakt. I 
de yngre åldrarna kan det handla om att de luras eller 
lockas av snabba pengar.

https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/undvik-att-bli-penningmalvakt/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/undvik-att-bli-penningmalvakt/
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/undvik-att-bli-penningmalvakt/

