
Stoppa bedragarna! Stoppa bedragarna!
Bedrägerier, främst 
genom telefonsamtal, 
där någon uppger sig 
ringa från din bank, 
polisen, en myndighet 
eller en butik (särskilt 
sådan som säljer IT 
och mobiler) är ett av 
de absolut vanligaste 
brotten i Sverige — de går under beteckningen mängdbrott. Brott 
som är vanliga och drabbar vem som helst. Brott som är lätta att 
genomföra, svåra att utreda och klara upp, och med milda straff 
om bedragaren avslöjas. Personer över 65 är en stor riskgrupp. 

Polisen räcker inte till. Banker och försäkringsbolag behöver ta 
större ansvar för att förhindra dessa brott. Denna kriminalitet är 
ganska ny, men ökar, så regler och lagar måste moderniseras.  
I dag stjäl bedragarna miljontals kronor varje år. I snitt förlorar 
den bedragne 370 000 kronor. 

Det förebyggande arbetet är avgörande med information och 
utbildning. Polisen har ett utbildningspaket som heter ”Försök inte 
lura mig”. Det måste spridas. 

Bästa skyddet är att säga ”Nej tack. Adjö” om  
någon ringer och uppger att du är utsatt för  
ett bedrägeriförsök och vill hjälpa dig att för- 
hindra det. Och lämna aldrig ut ditt BankID.
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