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Anmälda bedrägeribrott
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Anmälda bedrägeribrott

Ökning med 25 % mellan 2017 och 2018

Var 6:e anmält brott är ett bedrägeribrott

Var fjärde medborgare oroar sig för att bli lurad på nätet, 

enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning 

(NTU).

7% av brottsligheten drabbar juridiska personer
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Anmälda bedrägliga köp med stulna 

kortuppgifter
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Vd-bedrägerier

• gärningsmannen utger sig för att vara någon i 

förtroendeställning inom företaget 

• förmår någon med utbetalningsrättigheter att överföra 

medel, ofta stora summor, företrädesvis utomlands. 

• 2016 anmäldes ca 1000 vd-bedrägerier 

• 2017 och 2018 var antalet anmälda ca 3000 per år. 
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Fakturabedrägerier

• Falska fakturor skickas ut till företag i hopp om att de ska 

betalas. Ofta är beskrivningen av produkten som sålts 

väldigt otydligt i syfte att vilseleda företagen så att de 

betalar. 

• Anmälda fakturabedrägeribrott har stadigt minskat de 

senaste åren, 2018 inkom det totalt närmare 4 800 brott. 

Enligt branschorganisationer finns dock ett stort mörkertal.
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Bedrägliga beställningar

• Bedragare gör beställningar med falska uppgifter. 

• De kan till exempel utge sig för att vara en företrädare för 

ett redan känt företag för att minska risken för utökade 

kontroller innan varor levereras.

• leder till kreditförluster. 

Tips: tydliga rutiner för nya företag och nya beställare
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Företagskapningar

• Få företag som drabbas

• Om ett företag drabbas så blir konsekvenserna oerhört 

stora. 

• Många gånger utnyttjas Bolagsverket för att verifiera 

bolagets ”nya” uppgifter. 

• På senare tid har det även blivit vanligare att man även 

skapar falska hemsidor eller konton på sociala medier för 

att verifiera äktheten i de uppgifter man lämnar. 

Tips: Skaffa digital brevlåda
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Ändrad betalningsmottagare

Bedrägliga ändringsuppgifter av betalningsmottag till kända 

leverantörer. 

=> Nästa betalning går inte till leverantören, den går till 

bedragarna

Tips: kontrollera alltid ändringsuppgifter med din vanliga 

kontakt.
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Utpressningsmail
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Lösenord

• Unika lösenord till de viktigaste kontona (e-post, bank etc)

• Använd lösenordshanterare om det blir för många

• Var noga med att ha koll på behörigheter


