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Polisen Region Stockholm, Bedrägerisektionen 
Vid frågor rörande innehållet i denna folder kontakta gärna 

Bedrägerisektionen i Stockholm via vxl 114 14. 

Viktig information till dig som har en nära 
anhörig eller vän som är + 65 
 

Sedan 2016 förekommer telefonbedrägerier sk Vishing. Detta brott har 
sedan dess  ökat kraftigt  i antal. Under februari månad 2022 var 
brottsvinsten i Sverige sammanlagt över 57 miljoner kronor!  

Bedragarna som utför dessa brott har specialiserat sig på att kontakta 
personer som är 65 år eller äldre. De kontaktar sina brottsoffer per 
telefon och utger sig ofta för att vara en anställd på den bank som offret 
har. 

Det förekommer ett antal olika varianter, men alla går ut på samma sak 
– att fömå brottsoffret att bli så stressad och oroad av det  som framförs 
att man till slut lämnar ut sina Bank-ID uppgifter, loggar in på sitt 
digipass eller lämnar ut uppgifter om sina konton. Detta medför att 
bedragarna får tillgång till offrets konton, som i sin tur resulterar i att 
dessa töms på sina tillgångar. 

Den här typen av brott kan vara svår att värja sig mot. Bedragarna är 
tyvärr skickliga på att förvilla, stressa, oroa och även skrämma sina 
offer. Det är lätt att tro att detta bara drabbar äldre, men det är fel. 
Brottet drabbar även yngre  och yrkesaktiva personer. Äldre personer 
utsätts dock ibetydligt högre grad än yngre. 

Polisen vänder därför till dig som anhörig till en äldre förälder, nära 
anhörig eller vän för din hjälp med att informera och skydda dem 
från den här typen av brott! 

På baksidan finner du några enkla men viktiga råd som du kan hjälpa till 
att informera om. Din insats kan få väldigt stor betydelse för den 
enskilde som förhoppningsvis undgår att drabbas av detta förnedrande  
brott. Vi ser tyvärr att många som drabbas, inte bara drabbas svårt 
ekonominskt utan ofta även psykiskt.  

Om det uppstår någon fråga i samband med här informationen är du 
välkommen att ta kontakt med brottsförebyggande personal på 
Bedrägerisektionen. Vänd och tag del av informationen med 
polisens mycket angelägna och viktiga råd. 
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Polisen, Region Stockholm, Bedrägerisektionen 

Tänk på att inte skrämma upp eller oroa den 
du hjälper till att informera. 
 

Informationen är tänkt att vara ett led i den brottsförebyggande verksamheten 
för att äldre ska ha en så god mental beredskap som möjligt om de blir 
kontaktade av en misstänkt bedragare.  

 

1 Det viktigaste att tänka på:  

Logga aldrig in på ditt Bank-Id eller bankdosa på uppmaning av någon okänd 
som kontaktar dig på telefon. 

Lämna inte heller ut uppgifter om dina bankkonton eller logga in på något 
konto på uppmaning av någon som ringer på telefon. 

Det här gäller alltid och i alla sammanhang!  

2 Om någon ringer och vill att du ska lämna ut uppgifter om dina konton eller 
att du ska logga in med ditt Bank-ID eller bankdosa; 

Lägg på luren – säg ingenting – avsluta samtalet! 

Det är inte oartigt att avsluta ett oönskat samtal! 

Det kan vara en trygghet att ha ett telefonnnummer vid telefonen eller på ett 
ställe du alltid snabbt hittar för att ringa till någon du känner väl och litar på om 
du är orolig att du kontaktats av en bedrägare; 

En nära anhörig/vän som är informerad om telefonbedrägerier 

Ditt egna direktnummer till din bank  -  Men absolut inte ett  nummer som 
den uppringande bedragaren lämnar och ber dig ringa.  

Det egna numret till banken kan vara en trygghet för att själv kunna kontakta 
och kontrollera med sin bank om det är någon uppgift man känner att man vill 
kontrollera. 

 

3 Det förekommer att bedragare ringer och påstår sig ringa från Polisen. Man 
erbjuder att Polisen tillfälligt kan ta hand om kontokort med koder, kontanter  
och andra värdeföremål och påstår att Polisen erbjuder detta skydd för ta hand 
om och skydda dina värdeföremål på grund av att det förekommer grov 
brottslighet i offrets närområde.  

Detta är alltid ett försök till bedrägeri. Polisen arbetar inte så i Sverige! Avböj 
alltid och lägg på luren! 


