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Maj 2019
Diarienummer: A116.272/2015

I denna månads nyhetsblad tittar vi lite närmare 
på investeringsbedrägerier.

”Investera pengar hög avkastning” ger mer än en halv 
miljon träffar på Internet. Har du inte funderat på det 
möts du troligen ändå av erbjudanden om lönsamma 
investeringar i annonser på nätet, via e-post eller 
telefonsamtal. Drömmen om hög avkastning, ofta en 
orimligt hög sådan, utnyttjas av bedragare. Moduset 
har ökat de senaste åren varför det nu finns en egen 
brottskod. 

Bedragaren lockar spekulanten med ett eller flera 
erbjudanden som betalas till ett bedrägligt konto. 
Sålunda köps inga aktier eller så köper bedragaren så 
kallade skräpaktier till ett betydligt lägre värde. 
Kontakten med bedragarna har ofta pågått under en 
längre tid där pengar investerats i omgångar. När poli-
sen får in anmälan kan företaget redan ha upphört att 
existera och pengarna är borta.

Från och med 1 januari finns det brottskoder för 
investeringsbedrägerier, där det även går att se hur 

stor andel som har internationell koppling res-
pektive hur stor andel som drabbar äldre eller 
funktionsnedsatta.Under perioden januari – april 
2019 gjordes 295 anmälningar varav 78 procent 
hade internationell koppling. 38 procent av de 
drabbade var äldre eller funktionsnedsatta. Vill 
du läsa mer om vad som döljer sig bakom siff-
rorna kan du läsa om det i Brottsutvecklingen för 
april 2019 som även den har tema investerings-
bedrägerier.

Tema: Investeringsbedrägerier

FAKTA Investeringsbedrägeri*
Gärningspersonen vilseleder en person att 
investera i något (exempelvis finansiella 
instrument eller företag) som inte existe-
rar, inte har något värde, har lägre värde 
än utlovat eller är väldigt svårt att värdera, 
i syfte att ge ekonomisk vinning till gär-
ningspersonen.

*Brås definition
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Att tänka på för dig som vill investera

Finansinspektionen (FI) har tillsynsansvar över 
finansmarknaden, men de har även till uppgift att 
göra marknaden mer tydlig för konsumenter.  

Några tips och varningssignaler från FI:
 ¿ Om ett erbjudande låter för bra för att vara 
sant, så är det nog så.  

 ¿ Var skeptisk till försäljare som kontaktar dig 
på telefon och i synnerhet på kvällstid och försö-
ker sälja investeringar.  

 ¿ Kontrollera om företaget har de tillstånd som 
behövs. På FI:s hemsida finns även en varnings-
lista över företag som inte har nödvändiga till-
stånd. 

 ¿ Se till att du förstår vad du investerar i.  
Det kan vara svårt som vanlig konsument att 
skilja oseriösa aktörer från seriösa. Därför är det 
extra viktigt att vara påläst. Som vår genomlys-
ning av anmälda investeringsbedrägerier visar 
(se mer i Brottsutvecklingen), är det vanligt att 
man inte kontrollerar företaget förrän efter man 
redan gjort sin initiala investering. Ofta pressar 
försäljaren till snabba beslut, just för att köpa-
ren inte ska hinna göra en mer grundlig kontroll.  

LÄS MER På FI:s webbplats hittar du fler bra 
tips, frågor och svar samt information om 
regelverket: https://www.fi.se/sv/konsument-
skydd/fi-och-konsumentskydd/

Det dröjer ofta innan man förstår att det är just 
ett investeringsbedrägeri som man blivit utsatt 
för.

Bedragarna arbetar metodiskt och över lång tid. 
Inte sällan lurar de brottsoffren att investera vid 
flera tillfällen. Det är då lätt att känna skam för att 
man låtit sig bli utsatt, men alla kan bli offer för 
bedragarna. 

Tre faser i bedrägeriet

Finansinspektionen (FI) har på sin webbplats 
beskrivit bedragarnas tillvägagångsätt genom tre 
olika faser: försäljningsfasen, återköpsfasen och 
räddningsfasen.  

Försäljningsfasen inleds med en ofta oväntad 
kontakt (hur kunden kontaktas finns det statistik 
över i månadens Brottsutveckling). Bedragaren 
testar intresset, samlar information om kunden och 
skapar en relation. Kunden får ett till synes profes-

sionellt bemötande och efter en tid kommer in-
vesteringsförslagen – med utlovad snabb och hög 
avkastning. Bedragarna är uthålliga och detta kan 
pågå under lång tid. När brottsoffret väl investerat 
får hen information om en positiv kursutveckling 
och det är alltid köpläge. 

Ett typiskt upplägg för återköpsfasen är att en an-
nan mäklarfirma ringer upp brottsoffret och erbju-
der hen att sälja eller byta sina aktier till ett för-
månligt pris. Bedrägeriet, förklarar FI, går här ut 
på att försöka lura kunden på pengar för en påstådd 
avgift som är förknippad med försäljningen.

I fas tre, räddningsfasen, blir brottsoffret dubbelt 
utsatt. När hen börjar ana oråd och vill ta ut sina 
placerade pengar så går företaget inte längre att nå. 
Då kontaktas brottsoffret av en person som erbju-
der sin ”hjälp” med att få tillbaka pengarna – mot 
en avgift. I Brottsutvecklingen kan du se statistiken 
över denna typ av uppföljningsbedrägeri. 

Så går ett investeringsbedrägeri till

https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/fi-och-konsumentskydd/
https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/fi-och-konsumentskydd/


Nationellt bedrägericenter

DOMAR & RÄTTSFALL

Exempel från verkligheten

Tingsrättens dom i mål nr B 6862-16 (2019-01-
18) beskriver försäljningsfasen i ett investerings-
bedrägeri. 

Den tilltalade var ställföreträdare för två bolag som 
var registrerade för att bedriva finansiell rådgiv-
ning, marknadsföra finansiella produkter och äga 
och förvalta värdepapper.  Det fanns helt enkelt en 
fasad som verkade trovärdig. 

Målsägandena kontaktades via telefon eller sms 
och hade inte någon erfarenhet eller kunskap om 
värdepappershandel. Två kvinnliga målsägare be-
skriver att de fick förtroende för den tilltalade som 
var trevlig och verkade kunnig. De litade på den 
tilltalade och tog inga kvitton eller fick några bevis 
över det innehav de köpt. Bedragaren erbjöd olika 
upplägg. Den ena kvinnan hade i samband med att 
maken avlidit sålt en fastighet och fått en summa 
pengar som hon ville skulle växa och investerade 
i vad hon trodde var försäkringar. Hon betalade in 
pengar vid sammanlagt fyra tillfällen i tro om att 
de nya inbetalningarna skulle investeras i samma 
värdepapper som tidigare. När hon begärde att få ut 
sina pengar, fick hon ett meddelande om att hen-
nes pengar vuxit från 200 000 kr till 260 000 kr. 

Det hon inte fick information om var att bedraga-
ren redan sålt dessa värdepapper, och ”investerat” 
pengarna i sitt eget företag istället.  

Den andra kvinnan trodde att hennes pengar inves-
terats i aktier. Hon följde kursutvecklingen och allt 
såg bra ut. Det såg ut som att investeringen ökade 
i värde.  Hon övertalades till att ta lån på två miljo-
ner kronor för att kunna investera ännu mer pengar, 
då läget var extra gynnsamt.  Men hon fick aldrig 
de utlovade pengarna, och tvingades sälja sina 
smycken för att kunna betala räntan på lånet. 
Bedrägeriet nystades upp då det vid en gransk-
ning av bolaget uppdagades stora brister i bokfö-
ringen samt flera oegentligheter. Påföljden för den 
tilltalade blev fängelse i 3 år och 6 månader samt 
näringsförbud och rådgivningsförbud mot juridiskt 
eller ekonomiskt biträde under en tid av 8 år. Tre av 
fyra målsäganden fick skadestånd motsvarande den 
summa de investerat.  

I det här fallet uppdagades bedrägerierna innan 
man hunnit till fas två (återköpsfasen) eller fas tre 
(räddningsfasen). 
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Business Email Compromise

Business Email Compromise (BEC) är en form 
av bedrägeri riktat mot företag eller organisatio-
ner.

Bedragaren kartlägger noggrant anställda på företa-
get innan själva bedrägeriet genomförs. Som nam-
net antyder används främst e-post i bedrägeriet.

Utvecklingen inom BEC de senaste åren
Kanske mest känt är de så kallade vd-bedräge-
rierna som på allvar fick genomslag i Sverige under 
2016.  I Sverige drabbades företagen framförallt av 
enkla begäran om brådskande utlandsbetalningar. 
Mejlet skickades från en spoofad avsändare eller 
från en mejladress som liknade vd:ns  mejladress.  
Under de första åren varierade summan bedragarna 
kom över mycket, från ca 350 000 kronor upp till 
enskilda fall med 10-tals miljoner kronor eller mer.

I Europa och framförallt Frankrike och Tyskland 
var problemet redan känt sedan några år. Uppläg-
gen var ofta mer avancerade med långtgående kon-
takter mellan bedragare och företag. Förlusterna 
var mycket stora och summor på upp till ca 700 
miljoner kronor har officiellt bekräftats.

Åren 2017/2018 märktes en nedgång i Europa av 
mängden vd-bedrägerier. Under 2018 sågs också 
en förändring i Sverige. E-postutskicken vände 
sig mer mot föreningar och sammanslutningar och 
de begärda summorna låg på ca 60 000 kronor. 
Samma utveckling har också setts i Europa, mot 
enkel konversation, lägre summor och med inrikt-
ning mot exempelvis föreningar.

En annan inriktning inom BEC-bedrägerier som är 
aktuell är där bedragarna genom social manipula-
tion eller dataintrång kommer åt information om ett 
företag och deras affärsrelationer. En mejlkonver-
sation genomförs där bedragaren utger sig för att 
vara från säljföretaget och meddelar en kontoänd-
ring för kommande utbetalningar. 

BEC är ett problem för företag, föreningar och lik-
nande verksamheter. Falska mejl som grund för 
utbetalningar kommer att fortsätta och komma i 
nya varianter. 
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Intern kontaktuppgift 
Gäller för anställda inom Polismyndigheten
nationellt-bedragericenter.stockholm@polisen.se

 Följ oss på Facebook: Polisen - bedrägeri

Extern kontaktuppgift 
Lotta Mauritzson
charlotta.mauritzson@polisen.se

Ibland kan det vara något av en gråzon vilken myn-
dighet och lagstiftning som ska behandla en viss 
typ av ärenden. 

NBC har tidigare berättat om polisens samverkan 
med Konsumentverket i arbetet mot falska webb-
sidor. Det handlade om webbsidor förvillande lika 
riktiga myndigheters webbsidor som tar betalt för 
tjänster som egentligen är avgiftsfria. 

Polisen har nyligen bistått Konsumentverket avse-
ende ett annat fenomen, företag som använder 
vilseledande marknadsföring i stora brevutskick. 
Företaget Svensk Fordonsgaranti påstod i utskick 
till 1,3 miljoner bilägare att man måste förlänga sin 
fabriksgaranti för att inte riskera att stå utan skydd. 
Många konsumenter har trott att utskicket kom-
mer från biltillverkaren, bilmärkets generalagent 

Konsumentverket och Polismyndigheten i framgångsrik samverkan

eller den verkstad man brukar anlita för service och 
betalat in den efterfrågade summan.  

Konsumentverket stämde företaget vid Patent och 
marknadsdomstolen som nyligen dömde företa-
get till förbud att marknadsföra sin produkt på det 
vis som skett (PMT 13814–18). Domstolen dömde 
även företaget att betala en marknadsstörningsav-
gift på 1,5 miljoner kronor. Domstolen ansåg även 
att också personen bakom företaget var medan-
svarig, vilket innebär att förbudet gäller även för 
denne. Förbudet är kopplat till ett vite på 1 miljon 
kronor, som kan dömas ut om företaget eller perso-
nen bakom företaget bryter mot förbudet. 

Vi hoppas att fortsatta samarbeten mellan myndig-
heter gör att vi kan stoppa oseriösa företag som för-
söker lura konsumenter. 

DOMAR & RÄTTSFALL

mailto:nationellt-bedragericenter.stockholm@polisen.se
https://www.facebook.com/Polisen-bedr%C3%A4geri-546406245370971/

