
1

2022-01-26, Lotta Mauritzson, brottsförebyggande samordnare 
nationellt bedrägericentrum, Noa

Polisens lägesbild



2
2022-01-24

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anmälda bedrägeribrott

Anmälda bedrägerier 
(9 kapitlet brottsbalken) 2005-2021 



3
2022-01-24

Anmälda bedrägeribrott 2021 vs 2020
Total minskning - 9 %

Brottsområden som minskat
Kortbedrägerier - 31 % (CNP – 35 %)
Identitetsbedrägerier - 22 %

Brottsområden som ökat
Annonsbedrägerier + 51 %
Social manipulation + 38 %
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Brottsvinster drygt 2,1 miljarder 2020

Brottsvinster exkl. välfärdsbrotten, försäkringsbedrägerier samt övriga bedrägerier
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Vishing

• Under 2020 var brottsvinsterna för Vishing-bedrägerierna 
156 miljoner kronor. Under 2021 ligger brottsvinsterna på 
ca 340 miljoner kronor, vilket är en ökning med 118 % . 

• Under hösten 2021 uppgick brottsvinsterna i genomsnitt till 
28,1 miljoner kronor per månad. 
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Brottsvinster vishing under juni- augusti 2021

• I snitt 24,7 miljoner kronor i brottsvinster per månad
• Det motsvarar brottsvinster från försäljning av 20 kg kokain 

eller 200 kg cannabis per månad.
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De organiserade bedrägerierna

• Nyligen lanserad rapport De organiserade bedrägerierna
pekar på att bedrägerier inte är en särart som genomförs vid 
sidan av annan typ av brottslighet. 

• Närmare hälften av de skäligen misstänkta i bedrägerier också 
förekom i andra brottssamlingar såsom narkotika, vapen, 
internationella brottsnätverk samt terrorrelaterat. 

• Tydliga kopplingar mellan annan brottslighet och 
kortbedrägerier.
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Anmälda bedrägeribrott och skottskador per år
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Våldsutvecklingen och bedrägerier

• En intressant notering är att ökningen av antalet anmälda 
bedrägeribrott sammanfaller med det ökade skjutvapenvåldet.

• Det får anses som sannolikt att brottsvinsterna från 
bedrägeribrotten utgör en strategisk resurs i den 
multikriminella kontexten och därmed utgör en av flera olika 
faktorer som kan ha drivit på våldet i den kriminella miljön 
under det senaste decenniet. 
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Framåtblick
• Bedrägeribrottsligheten kommer fortsättningsvis vara  

beroende av legala finansiella strukturer för att vara 
framgångsrika

• Bedrägeribrottsligheten kommer öka med den organiserade 
brottsligheten och de kriminella nätverksstrukturerna som mer 
centrala aktörer

• Den otillåtna påverkan och antalet möjliggörare och insiders 
inom dessa samhällsbärande systemen kommer att öka

• Myndigheter och företag så som banker kan i större 
omfattning skapa tryggare säkerhetsstrukturer inom ramen för 
sina egna system



12
2022-01-24

Tack för ordet!
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