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Utveckling av bedrägerier första
halvåret 2020

år. Läs mer om investeringsbedrägerier längre ner.
Bedrägeribrott mot äldre och funktionsnedsatta
är ett annat område som fortsätter öka – under
första halvåret med 15 %. Det område som visar
störst ökning inom bedrägeribrott mot äldre och
funktionsnedsatta är bedrägerier genom social
manipulation. Dessa brott har ökat med hela 59 %.
Det är extra oroväckande med tanke på att äldre är
en grupp som är särskild utsatt. Trots att arbetet mot
exempelvis telefonbedrägerier har pågått under flera
år fortsätter brottskoden befogenhetsbedrägerier, där
telefonbedrägerier kodas in, att öka.

Positiva nyheter rörande bedrägerier är inte vanligt
förekommande men statistiken över antalet
anmälda bedrägeribrott första halvåret 2020 visar
på en glädjande utveckling.
Antalet anmälda brott har gått ner med 13 % i
jämförelse med samma period föregående år. Den del
av bedrägerierna som har störst påverkan på totala
antalet brott är kortbedrägerier utan det fysiska
kortet (så kallad card not present, CNP) som under
samma period har minskat med 28 %. En riktigt
bra utveckling som troligen beror på flera faktorer:
införandet av betaltjänstdirektivet PSD2, polisens och
bankernas arbete för säkrare kortbetalningar samt
högre medvetenhet hos allmänheten om möjligheten
att spärra sitt kort för internetköp när man inte själv
ska handla.
Anmälda bedrägeribrott
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I den myndighetsgemensamma lägesbilden från
Nationellt underrättelsecentrum som nyligen
presenterades spås även telefonbedrägerierna att
fortsatt ligga på en hög nivå. Detta framförallt i
pandemins spår eftersom organiserad brottslighet
bedöms ha mindre inkomster från exempelvis
narkotika och vapen, vilket kan medföra ett ökat
fokus mot bedrägerier. Här behövs ytterligare
brottsförebyggande insatser parallellt som
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Även om man skulle önska att nedgången gällde alla
bedrägeribrott så är det tyvärr inte så. Bryter vi ut
investeringsbedrägerier, som ökade med 185 % under
2019, så har den utvecklingen avtagit något men
ökningen är ändå 57 % mot samma period föregående
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och varnade för tre nya bolag som inte har giltiga
tillstånd att erbjuda svenska konsumenter finansiella
produkter. Här kan du läsa mer.

utredningsarbetet behöver fortsätta. NBC fortsätter
ha fokus på både äldre som brottsoffer och
telefonbedrägerier i synnerhet.

Tusentals konsumenter fick rätt
I en dom från Patent- och marknadsdomstolen döms
företaget Mobilegroup, numera Telefonihuset, att
betala en marknadsstörningsavgift på 5,6 miljoner kr.
Företaget har vilselett tusentals personer genom att
dels påstå sig representera konsumentens operatör,
dels beskrivit produkter som kostnadsfria alternativt
gratis trots att konsumenten först måste betala för
något annat.
Domen innebär också, förutom
marknadsstörningsavgiften, ett förbud mot företagets
försäljningsmetoder. Förbudet omfattar även
personen bakom företaget. Om företaget skulle
bryta mot domens förbud riskerar det att få betala
sammanlagt 10 miljoner kr i vite. Om personen bakom
företaget skulle bryta mot förbudet riskerar denne ett
vite på sammanlagt 2,5 miljoner kr.

En bra investering eller bara bedrägeri
Annonsen lockar med att du ska få tillbaka mycket
pengar för väldigt liten ansträngning. Du kommer
att trygga pensionen alternativt inte längre behöva
arbeta. ”250 euro är inte så mycket pengar, det kan
jag undvara när jag nu ska få så mycket mer om några
månader.” Eller…?

Ibland är det inte helt tydligt vilken myndighet eller
instans som har bäst möjlighet till framgång i ett
ärende.

Många gånger rör det sig inte om stora summor till
att börja med, men bedragarna nöjer sig inte med de
första 250 euro. De försöker pressa brottsoffret till
att investera betydligt mer. Som tur är inser många
att de råkat ut för en bedragare redan efter den första
inbetalningen men allt för många brottsoffer fortsätter
att betala i hopp om att få tillbaka mer pengar.

Tack vare polisens och Konsumentverkets samverkan
kan de som anmält ändå få viss upprättelse och sätta
stopp för fortsatt brottslighet. Du kan läsa mer om
domen på Konsumentverkets hemsida.

Falska poliser dömda i Malmö

Första halvåret 2020 anmäldes drygt 900
investeringsbedrägerier vilket motsvarar en ökning
med 57 % mot samma period förra året. NBC:s
genomgång av investeringsbedrägerier anmälda 2019
visade att genomsnittet för ett investeringsbedrägeri
gav 370 000 kr i brottsvinst. Första halvårets anmälda
investeringsbedrägerier motsvarar då 56 miljoner kr
i brottsvinster per månad. För 2019 var motsvarande
summa 38 miljoner kr per månad.

Malmö tingsrätt meddelande den 1 juli dom mot två
polska medborgare, födda 1997 och 1987, till fängelse
i 2 år och 8 månader respektive 2 år och 2 månader.
Brotten som de tilltalade döms för är bland annat flera
grova bedrägerier, grova stölder och flertal försök till
grova bedrägerier.
De dömda har ringt upp brottsoffren och påstått att
man ringer från Polisen med anledning av att flera
personer utsatts för stöld av hemtjänsten. De har

Finansinspektionen, som har tillsynsansvar för
den finansiella sektorn, gick under juni månad ut
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därefter övertalat brottsoffret att lämna ifrån sig
sina värdesaker till en person som skulle komma till
bostaden. Brottsoffren har uppfattat att de överlämnat
sina saker till polisen. Båda dömda kommer också
utvisas med förbud att återvända till Sverige fram till
2030-07-01.

Nya brottskoder för it-brott
Fram till den 1 juli har det enbart funnits en brottskod
för it-brott nämligen Dataintrång (0415). Det har
lett till att det är svårt att utläsa hur vanliga olika
it-relaterade brott är. Det ska det nu bli ändring på.
Genom att utöka antalet brottskoder för it-brott blir
det möjligt att mer specifikt följa brottsutvecklingen.
De nya brottskoderna (0964 – 0968) ska
belysa överbelastningsattacker, skadlig kod
i utpressningssyfte, olovlig registerslagning,
dataintrång i sociala medier eller e-tjänster samt övrigt
dataintrång.
Den it-relaterade brottsligheten bedöms, i den
Myndighetsgemensamma lägensbilden från Nationellt
underrättelsecentrum, öka till följd av pandemin
där fler arbetar hemma med nya arbetssätt och
beslutsvägar. Attacker med skadlig kod riktade mot
privatpersoner, myndigheter och företag har ökat
under våren och ett stort antal nya domäner kopplade
till pandemin har registerats i Sverige.

Intern kontaktuppgift

Extern kontaktuppgift

Gäller för anställda inom Polismyndigheten
nationellt-bedragericenter.stockholm@polisen.se

Lotta Mauritzson
charlotta.mauritzson@polisen.se

Följ oss på Facebook: Polisen - bedrägeri
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