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Sammanfattning  

Detta arbete behandlar internetbedrägeriers utveckling i Sverige mellan åren 2006 och 2011.  

Syftet med arbetet är att ge en bild av hur internetbedrägerier har utvecklats genom åren, vilka 

orsaker som kan ligga bakom och vilka åtgärder som kan förhindra att internetbedrägerier begås. 

Fokus i detta arbete ligger på privatpersoners utsatthet av internetbedrägerier, och till detta ligger 

Nationella trygghetsundersökningens (NTU) statistik som underlag. Frågeställningarna i detta 

arbete är: Hur har internetbedrägerierna utvecklats mellan åren 2006 och 2011? Vilka orsaker ligger 

bakom utvecklingen av internetbedrägerier? Vilket motiv använder gärningspersonerna sig av för 

att bedra via internet? Vilka åtgärder kan implementeras för att försvåra internetbedrägerier? 

För att uppnå syftet och kunna besvara frågeställningarna är arbetet baserat på en statistisk 

genomgång av officiell kriminalstatistik och NTU. Som ett komplement till statistiken har semi-

strukturerade intervjuer med två poliser med god insyn i internetbedrägerier genomförts. Detta för 

att ge en fördjupad bild av det statistiken visar. 

Resultatet analyseras med hjälp av rutinaktivitetsteorin och neutraliseringstekniker samt tidigare 

forskning. 

Slutsatser som dras i detta arbete är att internetbedrägerier är ett brott som uppkommit genom en 

samhällsförändring; internets centrala roll i dagens samhälle. Bedrägeriet i sig är inget nytt 

fenomen, det handlar om ett traditionellt bedrägeri med ett nytt tillvägagångssätt. För att bryta den 

ökade trenden av internetbedrägerier behöver privatpersoner, företag och banker få en förståelse för 

vad det egentligen handlar om. Ett kollektivt ansvarstagande och kollektiva insatser för att förhindra 

och försvåra internetbedrägerierna är att eftertrakta, likaså att privatpersoner får en ökad 

medvetenhet för den egna utsattheten och tar ett eget ansvar för sitt internetanvändande.  

 

Nyckelord: Rutinaktivitetsteori, neutraliseringsteknik, internetbedrägeri, kriminalstatistik, nationella 

trygghetsundersökningen 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Runt om i världen använder människor sig allt mer frekvent av kontokort och köp via internet. Vi 

betalar räkningar, köper resor, deltar i auktioner och spelar etc. Detta innebär att vi i allt större 

utsträckning uppger våra personuppgifter på flera olika håll, då internetanvändare troligtvis utgår 

från att sajterna har effektiva säkerhetssystem. Trots dessa förmodade säkerhetssystem kommer en 

del uppgifter på villovägar och missbrukas för egen vinning av personer med brottsligt uppsåt 

(Wall, 2007:36f). 

Samhällets förändrade struktur, i form av internet- och datoranvändningen, har näst intill lett till 

ett påtvingande av användningen av den moderna tekniken för gemene man, genom att exempelvis 

företag lägger på en fakturaavgift vid användning av utsända pappersfakturor. För att slippa denna 

avgift måste man registrera sig till autogiro eller e-faktura (www.kuriren.nu hämtad 2011-12-19). 

Detta leder till att personer som förr inte använde sig av internet och då inte heller fanns tillgängliga 

via internet, numera är uppkopplade till olika tjänster och finns därmed tillgängliga som potentiella 

brottsoffer. 

Den nya tekniken som har utvecklats och haft stor utbredning de senaste åren, har medfört en 

möjlighet för personer med brottsligt uppsåt att tillgå nya metoder för att utnyttja andras 

information för egen vinning (Wall, 2007:35f). Bedrägerierna som förr, mer eller mindre, skedde 

ansikte mot ansikte sker nu anonymt via internet (Pontell, 2009: 265). I media blir brott som sker 

via internet porträtterade som ett allt större hot, och att det blir allt vanligare att drabbas av brott via 

internet (Newman & McNally, 2005: 2). Begreppet ”identitetsstöld” blir allt mer frekvent använt i 

media, något som kan symbolisera uppfattningen att bedrägerier som sker gentemot privatpersoner, 

och numer främst via internet, ses som ett nytt och mer allvarligare brott idag, jämfört med de 

bedrägerier som skedde innan internet uppkom (Wall, 2008:48, Pontell, 2009: 264). Någonstans 

under de föregående åren har alltså en förändring och en tolkning med uppfattningen av en ökad 

allvarlighetsgrad bakom de ”nya brotten” kommit att spridas i samhället. Identitetsstölder per se 

har, trots allt funnits sedan en tid tillbaka, långt innan internet kom och bedrägerier tog den form vi 

är bekanta med idag
1
 (Wall, 2008: 45; Pontell, 2009: 265).  

Internetbedrägerier har kommit att bli mer vanligt, då allt fler gärningspersoner upptäckt 

fördelarna med metoden. De kan komma över en stor summa pengar, utan att fysiskt behöva 

anstränga sig på samma sätt som förr (Wall, 2007: 70). Förr var det vanligare att 

gärningspersonerna grävde igenom människors sopor för att komma över papper med personlig 

information, men varför gräva igenom någons sopor när man kan fråga efter personuppgifterna via 

                                                           
1
 Exempelvis phising. För vidare utveckling av begreppet, se kapitel 2.1 vad är internetbedrägerier? 

http://www.kuriren.nu/
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internet (Wall, 2007: 73)? Brotten följer möjligheterna, i detta fall internets möjligheter (Grabosky 

& Smith, 1998: 1). Bedrägerier som sker på internet har de senaste åren börjat ta en ny form genom 

att bli en del av den organiserade brottsligheten (Wall, 2007: 155).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ge en bild och en förståelse av internetbedrägeriets utveckling i 

Sverige mellan åren 2006 och 2011. Arbetet avser även att ge en fördjupad bild av bakomliggande 

orsaker till denna utveckling av bedrägerier med hjälp av internet samt belysa åtgärder som kan 

förhindra möjligheterna att begå internetbedrägerier. 

 Frågeställningar 

 Hur har internetbedrägerierna utvecklats mellan år 2006 och år 2011? 

 Vilka orsaker kan förklara utvecklingen av internetbedrägerier? 

 Vilka motiv använder gärningspersonerna sig av för att bedra via internet? 

 Vilka åtgärder kan implementeras för att försvåra internetbedrägerier? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med bedrägeribrott avses, i detta arbete, brott som inryms under rubriken bedrägeri och annan 

oredlighet enligt 9 kapitel Brottsbalken (BrB). Bedrägeri är en bred kategori, som inbegriper en rad 

olika brott, exempelvis rubriceringar som automatmissbruk, kontokortsbedrägeri och 

investeringsbedrägeri
2
. När jag använder mig av brottskategorin ”bedrägeri” är det i syfte att sätta in 

bedrägerier med hjälp av internet i en bredare kontext. För att avgränsa mina data och fullfölja mitt 

syfte har jag valt att fördjupa mig i brottsrubriceringen ”med hjälp av internet”, 9 kap. 1§ stycke 1 

BrB. I och med denna avgränsning innebär det att statistiken över bedrägerier med hjälp av internet 

endast sträcker sig mellan år 2006 och år 2011. Statistiken för år 2011 är i dagens läge ännu bara 

preliminär och bör därmed tolkas med försiktighet. Brottsrubriceringen ”med hjälp av internet” 

infördes successivt under år 2006, vilket medför att statistiken för denna brottsrubricering 

förmodligen är ofullständig för år 2006. En osäkerhet och ovana i samband med definitionen av 

rubriceringen ”med hjälp av internet” skulle kunna vara en möjlig orsak till att statistiken för år 

2006 kan tänkas vara ofullständig. 

                                                           
2
 Definitioner av de olika rubriceringarna, enligt rapporten ”Kodning av brott – anvisningar och regler” (Brå, 

2011d:46f): ”automatmissbruk är brott som avser missbruk av automat genom att någon olovligen använt 

någon annans kontokort (betal- eller kreditkort), falska eller främmande sedlar eller mynt samt andra 

för automaten inte avsedda föremål. Kontokortsbedrägeri är brott där kontokort har använts oavsett vem brottet har 

riktats mot. Har kontokort använts vid missbruk av automat ska ´automatmissbruk´ i stället användas. 

Investeringsbedrägeri är brott där någon vilseleder annan att investera i finansiella instrument av något slag (aktier eller 

dylikt) och där erbjudandet om investering förefaller riktat till flera personer. Exempel på sådana brott är erbjudande om 

köp av aktier eller dylikt som tycks ha betydande värde men visar sig ha tveksamt eller ringa värde.” 
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2 Utvecklingen av bedrägeri  

I det här avsnittet kommer förändringar av brottskategorin bedrägeribrott, enligt 9 kap. BrB 

bedrägeri och annan oredlighet, att presenteras. Detta görs för att ge en helhetsbild av bedrägeriers 

utveckling, samt för att sätta in internetbedrägeriers utveckling i en kontext.  

 

Under 2010 anmäldes totalt cirka 1 370 399 brott till polis, åklagare eller tull. Det är en minskning 

med 3 % jämfört med året innan. Tillsammans med narkotikabrott och inbrott i källare/vind stod 

olika typer av bedrägerier för den största antalsmässiga ökningen av brott år 2010. Den största 

ökningen av bedrägeribrott stod datorbedrägerier
3
 för, som ökat dubbelt så mycket jämfört med 

föregående år (Brå, 2011c: 25). 

Diagram 1 visar utvecklingen av anmälda bedrägeribrott i Sverige mellan åren 1975-2011. I början 

av 1990-talet hade bedrägeribrotten
4
 en nedåtgående trend, som fram till 2002 åtföljdes av en 

utplaning fram till år 2006.  

Diagram 1. Antal polisanmälda bedrägerier i Sverige 1975-2011. Källa: Brå-rapport 2011:11 och preliminär statistik 

från www.bra.se, se referenslista för specificerad internetlänk. 

 

Därefter åtföljdes en ökning av bedrägerier, som efterföljande år präglas av en tämligen kraftig 

ökning. Bedrägeribrott är ett så kallat seriebrott, vilket innebär att en enda bedragare kan ge upphov 

till tusentals anmälda brott under en kort period, vilket leder till att det kan bli stora skillnader i 

statistiken från år till år. Detta kan illustreras med toppåret 1996, då fyra bedrägerifall rapporterades 

med sammanlagt 24 500 brott, vilket ledde till att statistiken för det året blev hög, i en tidsperiod 

som annars symboliserade en nedgång i bedrägeristatstiken (Brå, 2011c: 42, Dolmén, 2004: 

177,180). 

 

  

                                                           
3
 Datorbedrägerier definieras som, enligt brottsförebyggande rådets ”Kodning av brott – anvisningar och regler”, ”brott 

där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk process, 

exempelvis skimming” (2011d: 46). 
4
 I statistiken över anmälda bedrägeribrott ingår även förberedelse, stämpling och försök till brott. 
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2.1 Vad är internetbedrägeri? 

IT-relaterade brott är ett samlingsnamn för en rad olika brott som sker via internet och datorer. 

Inom detta samlingsbegrepp ingår bland annat bedrägerier. Övriga IT-relaterade brott kan handla 

om eko-brott, droger, barnpornografibrott, hot, etc. Ett traditionellt
5
 bedrägeribrott kan ske ansikte 

mot ansikte, medan ett internetbedrägeri är, precis som det låter, ett bedrägeri som skett med hjälp 

av internet. IT-brott är enligt svensk lagstiftning dataintrång och datorbedrägeri (www.polisen.se (a) 

2011-11-17). 

Ett bedrägeribrott definieras som en handling där gärningspersonen vilseleder någon att göra 

något, eller underlåta att göra något, för egen vinning och till skada för den vilseledda 

(www.polisen.se (b) hämtad 2012-01-22). Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport ”Kodning 

av brott” (2011d: 46) definieras bedrägerier med hjälp av internet som ”brott där det finns online 

kontakt mellan människor”. Brå ger även exempel på brott; ”annons på Blocket”, ”modemkapning”, 

”falsk hemsida” och ”förfalskade e-postmeddelanden till säljaren där det framgår att en garant har 

erhållit betalning från köparen. Varan levereras men garanten har inte fått någon betalning.”  

När man talar om internetbedrägerier dyker bland annat begreppen phising och pharming upp 

som mer specificerade tillvägagångssätt. Phising innebär att någon fiskar efter kredit- och 

kontouppgifter i brottsligt syfte. Ett sätt för internetbedragare att komma över kredit – och 

kontokortsuppgifter är att skicka förfrågningar via e-mail och ge sken av att den egna banken, eller 

kortutgivaren behöver uppgifter om kredit- eller kontokort. Phising kallas det även då surfaren blir 

omdirigerad av webbsidor. De uppmanar surfaren att gå in på en sida som man annars litar på, men 

har i detta sammanhang konstruerat en falsk sida med ett snarlikt namn. Exempel kan vara 

www.polisens.se istället för www.polisen.se (www.polisen.se (c), hämtad 2011-11-17).  

Vid pharming behöver inte surfaren själv göra några val. Surfaren blir automatiskt omdirigerad 

till en falsk webbsida, som påminner mycket om den riktiga och därifrån blir surfaren lurad att ange 

sina uppgifter. Övriga bedrägerier som kan ske via internet är bland annat falska lotterier, samt 

bedrägerier via köp- och säljtjänster (www.polisen.se, (d) hämtad 2011-11-17; Wall, 2007: 77). 

 

3 Tidigare forskning 

Forskningen
6
 som presenteras i följande avsnitt behandlar ämnet internetbedrägeri och dess olika 

former. Sverige har i dag inte publicerat någon forskning kring internetbedrägerier, varpå 

forskningen rörande internetbedrägerier i detta avsnitt har sitt ursprung i USA och England. 

                                                           
5
 Traditionella brott definieras i det här arbetet som interaktionsbrott, det vill säga då gärningsperson och offer är i 

direktkontakt med varandra, eller då gärningspersonen fysiskt överkommer offrets ägodelar, exempelvis kontokort. 
6
 Artiklar inhämtade från databasen Criminal justice och Wileys online library. 

http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
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Avsnittet inleds med en kort presentation av samhällsförändringar i Sverige som möjligen kan bidra 

med en viss förklaring till internetbedrägeriernas utveckling. 

 

3.1 Samhällsförändringar 

3.1.1 Förändringar i tillfällesstrukturen 

Vissa samhällsförändringar som skett i Sverige, större som mindre har lett till trender i brott och 

nya tillvägagångssätt för att begå brott, självbetjäningsprincipen i affärerna är ett mindre exempel 

som ledde till att snatterierna ökade (Knutsson & Kühlhorn, 1980: 13). När bilen kom ledde det 

delvis till att stölder och inbrott ökade, men även att brottslingen nu kunde mobilisera sig och begå 

brott över en bredare arena. Under senare delen av 1960 – talet kom checken att bli ett mer allmänt 

betalningsmedel, vilket ledde till att checkbedrägerierna ökade markant (ibid. 14f). När sedan 

konto- och kreditkort kom att bli ett allmänt betalningsmedel på 1970 – talet ökade bedrägerierna av 

dessa (ibid.19f, 75f). Internet kom redan under 1960 – talet, men blev inte en realitet för 

allmänheten förrän runt 1995 (Carlsson, 2007:7). De senaste åren har människor börjat använda sig 

av internet allt mer, varpå man rimligtvis kan dra slutsatsen att denna förändring i 

tillfällesstrukturen innebär en ökning av antalet potentiella offer.  

 

3.1.2 Internetanvändningen i Sverige 

För 10-15 år sedan var internet något som användes av människor på sina arbetsplatser. Idag är det 

något som används av i stort sett alla dagligen. Datorer med internettillgång finns i 88 % av de 

svenska hemmen. Utvecklingen kan ses i diagram 2. Internetanvändningen fortsätter att öka, men 

har de senaste åren minskat. År 1995 var det 50 % av den svenska befolkningen, över 18 år som 

någon gång använde sig av internet. År 2003 låg den siffran på 65 % och år 2011 hade den ökat till 

86 %. Ökningen sker främst inom den dagliga användningen. År 2003 var det 43 % av 

internetanvändarna som använde sig av internet dagligen, idag är det 81 % av internetanvändarna 

som använder sig av internet dagligen (Finndahl, 2011: 10f).  

 

Diagram 2. Andel människor över 18 år, i Sverige, som har tillgång till dator, internet och bredband mellan 1995-

2011. Källa: Svenskarna och internet, 2011: 10 
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I och med att vi använder internet till allt fler tjänster och inköp ökar det möjligheter för dem 

som söker sig till att begå bedrägerier via internet för egen vinning.  

 

3.2 Traditionella brott med nya tillvägagångssätt 

På senare år har ett nytt begrepp kommit i samband med diskussioner kring internetbedrägerier; 

identitetsstöld. I USA i slutet av 1990-talet kom identitetsstölder att bli sett som ett nytt fenomen 

med både nya och gamla tillvägagångssätt. I sig är det inget nytt brott, tillvägagångssätt som 

bedrägeri och förskingring har funnits sedan många år tillbaka, men i och med nya tillvägagångssätt 

har det kommit att uppfattas som ett nytt brott. Det är i samband med internet- och 

teknikutvecklingen under 1990-talet som nya möjligheter öppnades upp för att begå bedrägeribrott 

med nya tillvägagångssätt.  

I samband med att personuppgifter allt mer lagras genom lättåtkomliga system möjliggör detta 

att informationen kan hamna i fel händer och utnyttjas i brottsligt syfte. Pontell menar att termen 

identitetsstöld har kommit att spegla behovet av att uppdatera kunskapen kring äldre brott som 

förstärkts av modern teknik och dess samband mellan kulturella, rättsliga och säkerhetsmässiga 

eftersläpningar som är sammankopplade med potentiellt missbruk av tekniken (Pontell, 2009: 264f). 

 

3.3 Porträtteringen av internetrelaterad brottslighet 

I David Walls (2008) artikel kring internetrelaterad brottslighet, menar han att media många gånger 

förvränger studier kring fenomenet och vinklar det till att bli något som beskrivs som ett 

överhängande hot i samhället. Internet beskrivs som en kriminogen faktor, en lekplats för de 

kriminella, och i skymundan kommer internets fantastiska möjligheter (Wall, 2008: 45) 

Wall (2008) menar att brotten blir porträtterade som grova och att internetanvändningen medför 

stora risker att bli utsatt för brott. Detta leder många gånger till att allmänheten anammar denna bild 

som media beskriver, och därmed får uppfattningen att brotten som sker på internet är grövre än de 

egentligen är. Wall menar på att media blåser upp och förvränger bilden av att internetrelaterade 

brott är brott som rättsväsendet står hjälplösa inför. Även om rättsväsendet många gånger ligger ett 

steg efter, men att det inte innebär att människor som begår internetrelaterade brott går fria (Wall, 

2008: 48f).  

Wall menar på att det finns tre möjliga förklaringar till att åtalsfrekvensen uppfattas som låg av 

allmänheten, där den första kan vara att media helt enkelt förstorat situationen med hjälp av ett fåtal 

större händelser. Den andra möjliga förklaringen skulle kunna vara att rättsväsendets rutiner inte har 

hängt med i utveckling av gärningspersonernas nya metoder och att det leder till att få åtal väcks. 
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En tredje möjlig förklaring är att IT-relaterade brott behöver definieras på ett mer kritiskt och 

grundläggande sätt, istället för att antaganden och information accepteras rakt av (Wall, 2008: 46).  

Som möjliga förklaringar till varför människor är villiga att acceptera medias rapportering kring 

IT-relaterade brott nämner Wall tre anledningar. Han menar att allmänheten upplever en oro för 

framtiden, som präglas av en ovisshet kring teknologins utveckling och vad denna möjligen kan 

föra med sig. En annan förklaring kan vara att människor idag lever i en kultur som präglas av 

rädsla; rädsla för att bli utsatta för brott, som leder till överdrivna förväntningar av brott och fara – 

oavsett om någon faktiskt existerar. Denna rädsla uppstår då bland annat massmedia fokuserar på 

brott i samhället, vilket kan leda till en uppfattning att brottsnivån är mer omfattande än den 

egentligen är. Den tredje möjliga förklaringen föreslår Wall vara det gap som uppstår mellan det 

förväntade hotet och den säkerhet som allmänheten efterfrågar av polisen. Detta gap skapar en slags 

öppenhet hos allmänheten inför förväntningar på IT-relaterade brottsutbredning och eskalering 

(Wall, 2008: 47f).  

 

3.4 Gärningspersoner och deras motivation 

Heith Copes och Lynne M. Vieraitis har utfört en studie 2009 där de undersökt identitetsstölder ur 

gärningspersonens perspektiv. Urvalet bestod av 59 intagna som avtjänade ett straff för 

identitetsstöld och angränsande straff, exempelvis bedrägeri. Syftet med deras studie var att 

undersöka de faktorer som bidrog till att dessa gärningspersoner uppfattade deras handlingar som 

rationella, och genom detta föreslå brottsförebyggande åtgärder i samband med detta uppkommande 

brott (Copes & Vieraitis, 2009: 238, 244).  De undersökte gärningspersonernas livsomständigheter 

vid tidpunkt för när brotten begicks, deras egna reflektioner kring varför de blev involverade och 

fortsatte begå dessa brott samt vilka tekniker som användes för att få tillgång till information som 

möjliggjorde att de kunde få ut pengar (ibid. 244).  

För att rättfärdiga handlingarna använde intervjudeltagarna sig av neutraliseringstekniker
7
. De 

menade att det de gjorde inte var så farligt, då det inte skadade en verklig människa. De som blev 

drabbade behövde bara bevisa det för sin bank så skulle de få pengarna tillbaka. Om några blev 

drabbade var det snarare banker, försäkringsbolag och dylikt; vilket deltagarna menade på att de 

förtjänade det då de själva spelade fult gentemot samhällsmedborgarna. Genom att gestalta de 

drabbade som ansiktslösa gjorde gärningspersonerna det möjligt för sig själva att distansera sig från 

sina brottsliga handlingar. De som begick identitetsstölder genom att förmedla information till en 

tredje part ursäktade sina handlingar genom att förklara att det inte var dem själva som faktiskt 

begick brotten (ibid. 248-250). 

                                                           
7
 Se Teori, 4.2  
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Majoriteten av intervjudeltagarna gav uttryck för en viss okunskap rörande straff och 

möjligheten att åka fast. De upplevde risken att åka fast som liten eftersom de besatt en större 

kunskap till teknikerna än vad rättsväsendet gjorde.  De flesta av deltagarna visste dock att de förr 

eller senare skulle bli ertappade, men deras uppfattning var att straffen då skulle bli låga (ibid. 250-

253).  

 

3.5 Förslag på åtgärder 

Copes och Vieraitis (2009) har i samband med sin studie förslag på hur kriminalpolitik kan 

förhindra bedrägeribrott genom att undanröja gärningspersonernas ursäkter för rättfärdigande av 

deras handlingar och genom att förändra deras uppfattningar rörande straff (ibid. 253). Bland annat 

behöver gärningspersonerna inse att deras handlingar skadar andra människor, och för att ta bort 

effekterna av neutraliseringstekniker föreslås medling (ibid. 254-255, 257). Copes och Vieraitis 

föreslår även att kriminalpolitiken ska bli bättre på att förmedla konsekvenser och straff för den här 

typen av brottsliga handlingar samt visa att straffen är hårdare än vad gärningspersonerna tror, och 

att detta i sin tur ska leda till att avskräcka potentiella förbrytare (ibid. 255). 

Newman (2009) och Pontell (2009) reserverar sig dock gentemot Copes och Vieraitis (2009) 

tillvägagångssätt för att förhindra identitetsstölder. De menar på att det finns effektivare sätt att 

komma till rätta med problemet och att problemet inte ligger i att gärningspersoner saknar 

information rörande straff, utan att möjligheterna till att begå brotten är för många och för lätta. Då 

termen identitetsstöld inbegriper en bred rad av brott, menar Newman (2009: 272) att ett till synes 

litet brott som kreditkortsbedrägeri kan begås med olika medel och med olika motiv; exempelvis 

kan en tonåring låna sina föräldrars kreditkort, en hackare kan lura till sig tusentals kontonummer, 

för att sedan sälja dem vidare till organiserade brottsligor. Pontell (2009: 267) och Newman (2009: 

276) menar att de kriminalpolitiska förändringarna som Copes och Vieraitis föreslår är alltför snäva 

för att kunna nå ut till alla dem som begår identitetsstölder och liknande brott.  

Både Pontell (2009: 268) och Newman (2009: 276) menar att man bör fokusera på de 

strukturella, ekonomiska och teknologiska faktorerna som öppnat upp för möjligheten att begå 

identitetsstölder. Istället för att fokusera på varför gärningspersoner begår dessa brott bör man 

fokusera på hur, och sätta in resurser för att begränsa möjligheterna. Genom att begränsa 

möjligheterna till att begå dessa brott kan man på ett effektivare sätt komma åt problemet, snarare 

än att förmedla och utbilda gärningspersoner om konsekvenser och straff, samt avskräcka dem som 

funderar på att begå brottet.  
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3.6 Samarbete och förändring i lagstiftningen 

David Wall (2008: 56) menar att bilden av brott som begås via internet bör uppdateras för att de ska 

kunna förhindras. Brott som sker via internet bör ses som något nytt, mångfasetterat, och inte som 

något traditionellt. Detta blir tydligt då de polisiära och juridiska insatserna, som används för de så 

kallade traditionella brotten, inte är tillräckliga för att komma åt gärningspersonerna. Det kräver ett 

samarbete mellan polisen och de aktörer som rör sig ute på internet, exempelvis internetleverantörer 

(Wall, 2008: 59f, Grabosky et al, 2001: 22). Utöver ett samarbete mellan olika aktörer, menar 

Grabosky att det behövs en förändring i lagstiftningen. En förändring som anpassar sig efter internet 

och det samhälle som utspelar sig på den arenan. Att anpassa det verkliga samhällets lagstiftning 

efter det fiktiva samhället snarare försvårar, än underlättar möjligheterna att upptäcka och komma åt 

brotten som sker ute på internet. Då IT-relaterade brott många gånger sker över olika nationer kan 

en lagstiftning i den fiktiva världen möjliggöra för ett bättre samarbete internationellt samt 

möjliggöra för upptäckten av brotten. (Grabosky et al, 2001: 109,179; Fletcher, 2007: 204). 

Dock finns det en del faktorer som försvårar möjligheten för rättsväsendet att reglera lagar. 

Delvis anmäls troligtvis endast ett fåtal av de brott som begås via internet, exempelvis undanlåter 

företag och banker att anmäla då detta kan leda till negativ publicering och att deras ekonomiska 

intressen blir lidande. På grund av denna undanlåtenhet saknar man information kring vad som 

faktiskt sker ute på internet och vad som behöver förändras. Vidare kommer gärningspersoner 

ständigt på nya sätt att missbruka internet. När svagheter upptäckts av rättsväsendet och aktörer 

börjar arbeta med dem, har de nya sätten redan upptäckts (Fletcher, 2007: 193-195).  

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning  

Strukturella förändringar i samhället innebär många gånger att brott följer dessa förändringar. 

Checkbedrägerier följdes av kontokortsbedrägerier (Knutsson & Kühlhorn, 1980). Numer sker 

kontokortsbedrägerier allt oftare via internet, tillsammans med andra former av internetbedrägerier. 

Befolkningen i Sverige använder sig allt mer frekvent av internet, och tjänster som innebär någon 

form av pengaförflyttning utökas ständigt (Finndahl, 2011). Detta innebär att man rimligtvis kan dra 

slutsatsen att denna förändring i tillfällesstrukturen innebär en ökning av antalet potentiella offer. 

Författarna till ovanstående forskning menar att bedrägerier i sig inte är något nytt, att vilseleda 

en annan människa för egen vinning har pågått i många år. Att begå bedrägerier över internet är 

dock ett nytt tillvägagångssätt och även om det i sig inte är ett nytt brott bör man förändra och 

anpassa rådande lagstiftning efter detta nya tillvägagångssätt för att lättare kunna bekämpa 

internetbedrägerier. I dagens läge appliceras den fysiska verklighetens lagstiftning till den fiktiva 

verkligheten som råder ute på internet (Grabosky et al, 2001). Då rättsväsendet tycks ligga efter i 
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många fall, menar Wall (2008) att det är dags för en omvärdering av brott som sker på internet, det 

behövs en förändring i synen på internetrelaterade brott, däribland internetbedrägerier (Wall 2008, 

Pontell 2009, Newman 2009). Gärningspersonernas tillvägagångssätt förbättras ständigt medan 

rättsväsendet många gånger ligger efter. För att bekämpa internetbrottsligheten behöver åtgärderna 

anpassas efter de nya tillvägagångssätten istället för att applicera lagstiftningen rörande äldre 

tillvägagångssätt på dessa nya (Fletcher 2007, Wall 2008, Grabosky et al 2001).  

 

4 Teori 

I följande avsnitt presenteras den valda teorin. Rutinaktivitetsteorin diskuterar frågan om 

förändringar i brottsnivåer, och har därmed ett mindre fokus på den enskilda gärningspersonens 

beteende. Valet av teori föll sig tämligen naturligt, då denna studie avser att ge en bild av 

utvecklingen av internetbedrägerier, bakomliggande orsaker och dess kontext.  

Den andra teorin, neutraliseringstekniker handlar om att förklara mekanismer som gör det 

möjligt för en enskild människa att begå norm- och lagöverträdelser. Teorin om 

neutraliseringstekniker anses vara givande då det i denna studie diskuteras om bakomliggande 

orsaker till utvecklingen av internetbedrägerier, där en av orsakerna anses vara bedragarnas 

resonerade i fråga om val av brott och metod. 

 

4.1 Rutinaktivitet 

Lawrence E Cohen och Marcus Felson (1979) utvecklade rutinaktivitetsteorin som kommit att bli 

en inflytelserisk teori inom den kriminologiska forskningen. Till skillnad från andra teorier som 

undersöker varför en del personer är brottsbenägna, tar Cohen och Felson benägenheten för givet 

och lägger fokus på att undersöka på vilket sätt de rutinmässiga aktivitetsmönstren i tid och rum får 

människors brottsbenägenhet att övergå till illegala handlingar (Cohen & Felson 1979:589). 

I sin teori för de ett resonemang kring hur samhällsstrukturer och dess medföljande rutinmässiga 

verksamhet öppnar upp för möjligheter att begå brott. Trender i brott följer de möjligheter som finns 

ute i samhället. En konsekvens av detta resonemang är att det inte kan ske några förändringar i 

brottslighetens omfattning och karaktär utan att förändra andra samhällsstukturer (ibid.588f).  

Cohen och Felson menar att det finns tre faktorer som påverkar huruvida ett brott kommer att ske 

eller inte; (1) motiverad gärningsperson, (2) lämpliga offer/objekt, (3) avsaknaden av kapabla 

väktare. Det räcker med att en av dessa faktorer faller bort för att brott inte ska ske (ibid. 588). 

Skulle en person med brottsligt uppsåt gå förbi och upptäcka att nycklarna sitter i en bil, på en 

obevakad gata, är chansen tämligen stor att bilen blir stulen. Skulle gatan däremot vara bevakad, 

eller om bilen skulle vara låst, minskar risken att ett brott kommer att ske. En ökad kontroll i 
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samhället, formell såväl som informell, skulle kunna leda till en minskning av brottsligheten. 

Genom att exempelvis införa mer övervakningsteknik, eller att privatpersoner lägger om sina 

rutinmässiga aktivitetsmönster, genom att alltid parkera bilen där den är övervakad skulle det kunna 

öka antalet kapabla väktare samt reducera antalet lämpliga offer/objekt (ibid. 588). Cohen och 

Felson menar att de kapabla väktarna inte enbart bör bestå av poliser och säkerhetspersonal, utan att 

det även inbegriper civila (ibid. 590). Genom exempelvis grannsamverkan skulle man kunna få ner 

inbrotten i ett villaområde; kapabla väktare blir fler och de lämpliga offren blir färre.  

Gärningspersoner, såväl som deras potentiella offer, strävar efter att förbättra sitt uppehälle. De 

använder sig av samma legala föremål som finns till hands, men brukningssättet skiljer sig åt. Då 

illegala aktiviteter är beroende av andra aktivitetsmönster är det troligt att organiseringen av tid och 

rum är av stor vikt vid gärningspersonernas kalkylering av valet att begå en illegal aktivitet. De 

teknologiska möjligheterna som finns i dagens samhälle, exempelvis bilen, datorn och telefonen gör 

det möjligt för gärningspersoner att nå sina offer. På samma sätt utgör teknologin en möjlighet att 

komma åt gärningspersoner men även att skydda sig mot dem (ibid. 590f, 605).  Cohen och Felson 

menar att det är ironiskt hur de faktorer som bidrar till njutningen av livets fördelar, även ligger till 

grund för en stor del av dagens brottslighet (ibid. 605). 

 

4.2 Neutraliseringstekniker 

Gresham M. Sykes och David Matza utvecklade 1957 teorin om neutraliseringstekniker. Teorin 

avser att förklara brott genom att påvisa olika tekniker som gärningspersoner använder sig av för att 

neutralisera moraliska spärrar, som annars skulle hindra dem från att begå brotten. Sykes och Matza 

menar att de flesta samhällen som människor lever i domineras av konformitet. Även de individer 

som begår brott delar samhällets konforma normer och inser att det är fel att begå dessa brott. 

Individerna känner en skuld och skam inför de brottsliga handlingarna och resonerar huruvida det är 

lämpliga eller olämpliga mål som kommer att falla offer för deras brottsliga handlingar. För att 

kunna begå de brottsliga handlingarna rättfärdigar individen dem genom en omskrivning av brottet 

och den egna skulden avskrivs (Sykes & Matza, 1998: 275f).  

Sykes och Matza (ibid. 277-280) menar på att det finns fem huvudsakliga tekniker för att 

neutralisera de etablerade samhällsnormerna: 

 Förnekandet av ansvar: individen förflyttar ansvaret för handlingen utanför sig själv och menar 

på att den brottsliga handlingen utfördes på grund av yttre krafter som var utom individens 

kontroll. Exempelvis avståndstagande föräldrar, dåligt sällskap eller dåligt område. 

 Förnekandet av skada: individen förnekar eller förminskar skadan orsakad av brottet denne 

begått. Exempelvis vandalism, där individen menar på att det handlar om ofog snarare än ett 

brott och att ägarna har råd att återställa det vandaliserade.  
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 Förnekandet av offer: individen medger att skada skett genom handlingen och erkänner sitt 

ansvar, men menar på att något offer egentligen inte finns. Skadan omskrivs till att vara en 

slags rättfärdigad upprättelse för individen som orsakat skadan och att offret som är den som 

handlat fel. Exempelvis används denna neutraliseringsteknik många gånger vid överfall av 

homosexuella och minoritetsgrupper. 

 Fördömandet av dem som fördömer: individen flyttar fokus från de egna handlingarna, till dem 

som fördömer dessa handlingar och anklagar dem för att ha falska och oärliga motiv. 

Exempelvis anklagar individen polisen för att vara korrupta och brutala, eller att föräldrarna lät 

deras missförhållanden gå ut över individen som barn. 

 Högre lojaliteter: individen uppfattar att det är dennes skyldighet att värna om sin familj, 

kamrater, etc., mot samhällets krav. Då exempelvis individens roller, som gängmedlem och 

medlem i det konforma samhället krockar, kan det olyckligtvis betyda att bryta mot lagen för 

att lösa dilemmat som individen befinner sig i. 

 

5 Metod 

Det här avsnittet avser att ge en bild av denna studies genomförande. Kvantitativ respektive 

kvalitativ metod presenteras och åtföljs av en genomgång av datainsamling och datamaterial, urval 

vid intervjuer, analysförfarandet och arbetets vetenskapsteoretiska perspektiv. Validitet och 

reliabilitet diskuteras utifrån min studie och metodkapitlet avslutas sedan med en 

problemdiskussion. 

 

För att fullfölja mitt syfte; att ge en bild av internetbedrägeriets utveckling i Sverige 2006-2011, har 

jag valt att använda mig av både en kvantitativ och en kvalitativ arbetsmetod. Uppsatsens första del 

består av den kvantitativa metoden, där statistik presenteras tillsammans med fakta kring vad 

bedrägeri som brottskategori är, samt hur internetbedrägeriets utveckling skett.  

Den andra delen av studien består av en kvalitativ ansats, där jag har utfört semi-strukturerade 

intervjuer med två experter på området för att komplettera den kvantitativa delen av studien. Siffror 

kan ge en bild av en ökning eller minskning av ett undersökningsområde, men ger inte någon bild 

av vad som kan vara bakomliggande orsaker till utvecklingen. 

5.1 En kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

Det är lätt att uppfatta kvantitativa metoder som de kvalitativa metodernas motsats och att de skulle 

vara oförenliga, på samma sätt som positivismen är interpretativismens motsats där den kvantitativa 

forskningen förknippas många gånger med positivismen: en objektiv sanning som presenteras i 

siffror. Medan den kvalitativa forskningen förknippas med interpretativismen: en tämligen subjektiv 
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tolkning av ett livsvärldsperspektiv. Dessa kopplingar mellan metoder är vanliga, men bör inte ses 

som slutgiltiga arbetsmetoder, utan snarare tendenser (Bryman: 24-26, 393f).  

Att använda sig av triangulering, det vill säga att använda mer än en metod, medför en fördel då 

det möjliggör för insamlandet av en varierad information (Bryman, 2002: 260). I detta fall leder det 

till en mångfacetterad bild av internetbedrägerier. Genom att använda mig av kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer, som komplement till statistiken, kan jag få en fördjupad bild av 

bakomliggande orsaker till varför internetbedrägerier ökar. Att kunna förklara bakomliggande 

orsaker med hjälp av andra data, exempelvis historiska samhällsförändringar är visserligen möjligt, 

men genom intervjuer med människor som arbetar med fenomenet dagligen medför det en helt 

annan insikt än vad kvantitativa data kan bistå med (Bryman, 2002: 417).  

5.2 Datainsamling och datamaterial 

Jag började med att samla in tidigare forskning för att få en bild av vilken information som fanns 

rörande internetbedrägerier. Att inleda med en teoretisk insamlingsmetod möjliggjorde att 

successivt göra en avgränsning av mitt problemområde.  

Efter en genomgång av forskningen övergick jag till att se vad den svenska kriminalstatstiken 

visade rörande bedrägerifall som skett med hjälp av internet. Valet av kriminalstatistiken som 

datakälla föll sig tämligen naturligt då jag avser att studera hur internetbedrägerier har utvecklats de 

senaste åren. Även om inte alla internetbedrägerier kommer till polisens kännedom, anser jag att 

kriminalstatistiken kan bidra med att ge en uppskattad bild av internetbedrägeriers utveckling, 

genom att visa på antal anmälda brott. 

Angående den svenska kriminalstatstiken, har jag gått tillbaka till år 1975, se diagram 1, för att 

få en helhets bild av bedrägeriers utveckling, därefter har jag fördjupat mig i statistiken av 

internetbedrägerier mellan år 2006 och år 2011. Svensk kriminalstatistik är dock begränsad då den 

inte särskiljer på bedrägeribrott som anmälts av en privatperson eller av ett företag. För att få en bild 

av i vilken utsträckning bedrägerier drabbar privatpersoner har jag därför använt mig av NTU 

mellan åren 2006 och 2009. NTU har ännu inte publicerat undersökningar rörande åren 2010 och 

2011, varav utsattheten för internetbedrägerier fram till år 2009 endast kan redovisas.  

Då statistiken är begränsande i den meningen att den inte visar möjliga bakomliggande orsaker 

till utvecklingen behövdes statistiken kompletteras och för detta syfte har jag, som tidigare nämnts, 

utfört intervjuer med två experter på området, så kallade elitintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009: 

163).  
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5.2.1 Urval  

Urvalet av intervjudeltagarna handlar om ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att jag intervjuade 

de personer som fanns tillgängliga (Bryman, 2002:114f, 313). Deltagarna tog kontakt med mig efter 

att jag hade skickat e-post till Stockholmpolisens allmänna e-postadress, där jag förklarade syftet 

med min uppsats och att jag önskade komma i kontakt med någon som har erfarenhet av 

internetbedrägerier. Jag fick kontakt med två personer som har god insyn och en lång erfarenhet av 

internetbedrägerier. Erik
8
 är en manlig polis i 40 årsåldern, som arbetar med olika former av 

bedrägeri sedan sex år tillbaka. Ove är en manlig polis i 50 årsåldern, och har arbetat med IT-brott i 

fjorton år. Valet av poliser som intervjupersoner baseras på ett antagande att dessa bör ha en god 

insyn i möjliga bakomliggande orsaker till utvecklingen och förändringen av internetbedrägerier. 

Jag anser att dessa eventuella förändringar kan bidra till att uppmärksamma bakomliggande orsaker.  

 

5.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad metod. Vid semi-strukturerade intervjuer är 

intervjuprocessen flexibel och intervjuguiden är utformad efter vissa teman, eller mer allmänna 

frågor som ska beröras. Vid dessa intervjuer får intervjupersonen större frihet att forma sina svar, 

och intervjuaren får större frihet att ställa uppföljningsfrågor. Semi-strukturerade intervjuer 

möjliggör även för intervjupersonen att berätta om sådant som intervjuaren inte har tagit upp, men 

som intervjupersonen anser vara relevant för intervjuns syfte (Bryman, 2002: 301f).  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide
9
 som stöd, där frågorna speglar det som 

statistiken inte ger svar på. Intervjuguidens funktion i en semi-strukturerad intervju är främst att 

fungera som en minneshjälp över ämnen som bör täckas i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009: 

146). Valet av semi-strukturerade intervjuer föll sig naturligt då jag anser att det är den 

intervjuformen att föredra då man avser att införskaffa sig så mycket relevant information som 

möjligt rörande ett ämne som är tämligen oklart, men där vissa frågor utkristalliserat sig i takt med 

förarbetet. Att låta intervjupersonen tala fritt uppmuntrar till rika beskrivningar, som i sin tur 

möjliggör för ett relevant och pålitligt material som det senare går att bygga tolkningar på (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 149).  

Intervjuerna kom att bredda min förståelse för internetbedrägerier och gav mig ett både bredare 

och djupare synfält. Intervjudeltagarnas svar behöver nödvändigtvis inte spegla ett faktiskt 

förhållande, men då de båda deltagarna har en lång erfarenhet av internetbedrägerier kan deras svar 

förmodas ge en viss trovärdighet.  

 

                                                           
8
 Erik och Ove heter egentligen något annat. 

9
 Se bilaga 2 
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5.2.3 Genomförandet av intervjuerna 

Inför de båda intervjuerna blev deltagarna informerade om de forskningsetiska principerna. Jag 

informerade dem om syftet med intervjuerna och att de endast skulle användas till denna studie. De 

blev informerade om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Intervjuerna spelades in och varade i drygt 30 minuter vardera. Båda intervjuerna skedde i 

anslutning till polisernas arbetsplatser. Då jag tidigare funderat över vilka frågor jag behövde ha 

svar på för att få en mer förståelig bild av internetbedrägeriernas utveckling, behövde jag inte 

använda intervjuguiden i någon större utsträckning. Delvis berodde detta på att jag var väl bekant 

med det insamlade materialet jag hade fram till intervjuerna och att jag genom detta memorerat de 

temata jag var intresserad av, men även att intervjudeltagarna pratade självmant om det jag själv 

hade som avsikt att fråga om. 

De inspelade intervjuerna transkriberades och resulterade i drygt 15 sidor datorskriven text, som 

sedan låg till grund för analysen av empirin.  

 

5.3 Analysförfarande  

Statistiken från bland annat kriminalstatistiken och NTU samlades in och sammanställdes sedan i 

olika diagram för att lättare överskåda utvecklingen av internetbedrägerier. Analysarbetet av 

statistiken skedde samtidigt som den samlades in, vilket resulterade i att den under studiens gång 

skiftade. Vid den slutgiltiga sammanställningen av statistiken blev det uppenbart att 

internetbedrägerier tycks präglas av en ökande trend.  

Analysen av empirin skedde till viss del redan vid intervjutillfällena. Människor tolkar och 

analyserar ständigt den information som finns runt omkring för att förstå det observerade (Sohlberg 

& Sohlberg, 2008: 73) och detta var inte ett tillfälle då en sådan process uteblev. Genom tolkning 

och analys av det som intervjudeltagarna berättade, under intervjuernas gång, bidrog det till att 

följdfrågor uppstod, vilket i sin tur ledde till att informationen som gavs under intervjuerna blev 

grundligt prövade (Kvale & Brinkmann, 2002: 19).  

Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag läst igenom materialet för att få en helhetskänsla av 

innehållet samt få en uppfattning om det centrala i dem. Då en hel del i intervjuerna uppfattades 

som centrala och relevanta för min studies syfte valde jag att placera in citat under olika temata. 

Därefter läste jag återigen igenom de utvalda citaten, valde ut några som jag ansåg hade större 

relevans än andra och sammanfattade resten av de utvalda citaten.  På det här sättet anser jag att jag 

fick med större delen av båda intervjuerna, om än något kortfattade. Sammanfattningarna bygger på 

intervjudeltagarnas uttalanden, men är alltså sammanfattade med mina ord. För mig var det viktigt 
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att sammanfattningarna var trogna det ursprungliga materialet, varpå innebörden av uttalanden 

består, om än dock i andra ord. Under varje tema följer några citat, dessa citat är till för att ge bäring 

åt mina sammanfattningar samt bidra med ett slags förtydligande av sammanfattningarna.  

 

5.4 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  

Det här arbetet utgår från ett tolkningsperspektiv, även kallat interpretativism. Interpretativismen 

grundar sig på uppfattningen att forskaren bör ta hänsyn till skillnaderna mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt (Bryman, 2002: 27). Att inta ett tolkningsperspektiv blir oundvikligt 

då kunskapsproduktionen under intervjuerna präglas av en subjektiv förståelse av 

intervjudeltagarnas vardag, både från min och deras sida. Vidare baseras analysarbetet av ett 

tolkningsperspektiv då det för mig blir svårt att diskutera orsaker till internetbedrägerier utan att 

blanda in min förförståelse.  

Även vid tolkning och analys av statistiken intar jag ett tolkningsperspektiv. Då denna studie är 

begränsad till både tid och utrymme är det inte möjligt att täcka upp alla orsaker som möjligen kan 

ligga bakom internetbedrägeriernas utveckling i Sverige. Jag har då valt att fokusera på de faktorer 

som jag anser vara mest centrala i denna utveckling. Detta innebär att denna studie består av en 

tolkning, som är en av många möjliga (Sohlberg & Sohlberg 2009: 73). 

 

5.4.1 Förförståelse  

Min förförståelse av internetbedrägeriers utveckling mellan åren 2006 och 2011 är att brotten har 

ökat. Detta i samband med att internet används allt mer frekvent och att det till stor del handlar om 

att människor använder sig av tjänster som inbegriper att internetanvändare måste lämna ut 

personlig information, exempelvis kontokortsnummer.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet  

All forskning som görs har ett krav på sig att vara valid och reliabelt, det vill säga giltigt och 

tillförlitligt. För att en studie ska vara tillförlitlig förutsätter det att resultatet är giltigt. Begreppen 

validitet och reliabilitet skiljer sig dock åt beroende på om man diskuterar dem i samband med en 

kvantitativ eller en kvalitativ arbetsmetod. När det kommer att handla om validitet i samband med 

kvantitativa metoder talar man om studien har mätt det man avsåg att mäta. Vid kvalitativa metoder 

är det mer passande att tala om man undersökte det man avsåg att undersöka (Bryman, 2002: 

88,270).  

Reliabilitet handlar om huruvida en annan forskare skulle få samma resultat genom att replikera 

den tidigare studien. Reliabilitet är ett begrepp som främst blir aktuellt i kvantitativa studier, då det 
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främst åsyftar tillförlitlig mätbarhet (Bryman, 2002: 43, 86, 93f).  Då kvalitativa undersökningar 

ofta består av ostrukturerade eller semi-strukturerade intervjuer med främst öppna frågor blir det 

svårt att tala om dess reliabilitet. Svaren forskaren får av intervjudeltagarna skiljer sig troligtvis åt 

från deltagare till deltagare. Även om en forskare skulle använda sig av samma intervjuguide, är det 

mycket troligt att det inte kommer att resultera i samma svar som i det första utförandet. Vidare 

använder sig forskaren av en tolkning i analysarbetet av intervjuerna, och detta medför även där att 

de båda forskarna förmodligen inte kommer att komma fram till samma slutgiltiga tolkning 

(Bryman, 2002: 270). Vilket kan innebära att studiens reliabilitet inte anses vara tillräcklig för att 

göra studien till valid.  

Oavsett metod är det viktigt att studien genomgående präglas av en transparens, det vill säga att 

forskaren är tydlig med hur en undersökning konkret planerades och genomfördes. Genom att visa 

på hur studien planerades och genomfördes möjliggör det för andra forskare att replikera denna 

studie (Bryman, 2002: 271). Genom att noggrant hänvisa till siffrornas källor i denna studie får jag 

en hög transparens, som gör det möjligt för andra att kontrollera siffrorna. Genom att beskriva mitt 

urval och presentera intervjuguiden till mina intervjuer ger även det en hög transparens, vilket höjer 

denna studies reliabilitet. Då mitt kvalitativa intervjuval består av bekvämlighetsurval, samt ett 

mindre antal deltagare, kan man inte generalisera deras svar. Syftet med intervjuerna är dock inte att 

generalisera, utan att ge en bild och skapa en större förståelse för internetbedrägeriernas utveckling. 

Denna studie är även valid då frågeställningarna blivit besvarade och syftet uppfyllt. 

 

5.6 Problemdiskussion 

I det här avsnittet kommer problem som är kopplade till arbetet att diskuteras. Främst rör det 

statstiken och faktorer som i sin tur påverkar statistiken, och tolkningen av statistiken.  

 

När man använder sig av statstik för att förklara en utveckling av, i detta fall brott, medför det en 

del problem att tänka på då man tolkar den. För det första råder det ett mörkertal
10

 då man talar om 

brott. För en del brott är mörkertalen högre än andra. Det som kriminalstatistiken presenterar är 

alltså inte en faktisk bild av brottsligheten, det är en bild av de brott som blir anmälda och bör 

därför tolkas med försiktighet. Bedrägeribrott är en brottskategori som har ett förmodat högt 

mörkertal.  

Ett annat problem som dyker upp i samband med statstik över bedrägerier är de olika 

brottsrubriceringarna. Kontokortsbedrägerier och internetbedrägerier särskiljs i kriminalstatstiken. 

Detta trots att kontokortsbedrägerier nu för tiden sker främst med hjälp av internet. Då en polis ska 

                                                           
10

 Mörkertal definieras som kvoten mellan det faktiska antalet brott och antalet brott som kommer till polisens 

kännedom” (Sarnecki, 2007: 70). Mer om mörkertal under 6.1.2 Dold brottslighet 
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registrera anmälan av ett kontokortsbedrägeri som skett med hjälp av internet, kan åsikter gå isär 

huruvida anmälan ska registreras under kontokortsbedrägeri eller med hjälp av internet. Det är alltså 

möjligt att registreringen blir felaktig, då det råder en viss otydlighet kring vilken rubrik brotten 

faller under.  

Brottsrubriceringen ”med hjälp av internet” i kriminalstatistiken medför även den för sig en del 

problem. Rubriceringen är bred och en hel del kan falla under den. Det kan handla om bedrägerier 

som skett genom phising, köp- och säljsajter, webcam shower
11

, eller liknande. 

Som redan konstaterats innebär inte statistiken från den officiella kriminalstatistiken en bild av 

ett faktiskt förhållande, detsamma kan man anta gälla för statistiken som presenteras från NTU. 

Avsikten med användningen av statistiken från dessa källor är att bidra med en bild och förståelse 

av internetbedrägeriers utveckling i Sverige mellan åren 2006-2011 och inte ett uttalande om ett 

faktiskt förhållande. 

 

6 Resultat 

Resultatavsnittet presenterar en sammanställning av den insamlade statistiken från svensk 

kriminalstatistik och NTU samt en sammanställning av resultaten från intervjuerna med de båda 

polismännen. 

 

6.1 Statistisk överblick av internetbedrägeriers utveckling 

Följande avsnitt presenterar den statistik som finns tillgänglig rörande internetbedrägerier. Avsnittet 

innehåller antal anmälda brott, dold brottslighet, utsatthet och anmälningsbenägenhet.  

 

6.1.1 Anmälda internetbedrägerier  

I diagram 3 visas utvecklingen av internetbedrägerier under perioden 2006-2011
12

. Då 

brottsrubriceringen ”med hjälp av internet” kom in i kriminalstatistiken under år 2006 låg anmälda 

bedrägeribrott med hjälp av internet på 1502 stycken. Fram till år 2008 åtföljdes utvecklingen av en 

stabil ökning av de anmälda brotten. Mellan år 2009 och år 2010 planades ökningen ut, men 

fortsatte att öka
13

.  

 

                                                           
11

 Webcam shower är videosändningar via webbkameror, oftast med en sexuell anspelning. Mer om det i kapitel 6.2, 

Empiri 
12

 Siffran för 2011års utveckling är hämtad från www.bra.se. Siffran är i dagens läge preliminär och kan komma att 

ändras .  
13

 Se tabell 1.3 i bilaga 1 för detaljerade siffror.  

http://www.bra.se/
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Diagram 3. Den kraftiga linjen visar på det faktiska antalet internetbedrägerier som skett med hjälp av internet 2006-

2010, enligt kriminalstatstiken. Sista punkten representerar ett uppskattat värde för år 2011. Den tunna (trend)linjen 

visar på hur brottstrenden sett ut. 

 

 

Under år 2011 fortsatte internetbedrägerier att öka, men i betydligt mindre grad än de föregående 

åren. Ökningen av internetbedrägerier år 2011 skattas ligga på 4,5 % jämfört med år 2010. Sedan år 

2006 har trenden varit uppåtgående när det gäller internetbedrägerier. Internetbedrägerierna 

fortsätter att öka, och med hjälp av trendlinjens ekvation
14

 kan man uppskatta hur många brott som 

skulle begås, exempelvis år 2020, om trenden fortsätter som den sett ut mellan åren 2006 och 2011. 

Fortsätter trenden i nuvarande riktning uppskattas de anmälda internetbedrägerierna vara drygt 

41248 stycken år 2020. Ökningen har mattats av, men i dagens läge är det ännu för tidigt att 

spekulera kring huruvida denna uppåtgående trend kommer att fortsätta eller inte. 

Ökningen kan delvis förklaras med att brott som skett via internet tidigare registrerades under 

”övriga bedrägerier”, då det inte funnits någon rubricering till bedrägerier som skett via internet 

förrän år 2006, och registreras nu under den egna rubriceringen ”med hjälp av internet”. Detta kan 

illustreras med att år 2006 rubricerades 50 % av de totalt anmälda bedrägerierna som övriga 

bedrägerier, medan denna andel sjunkit till 28 % år 2010. En annan förklaring är att bedrägerier 

som sker med hjälp av internet, faktiskt ökar. 

 

6.1.2 Dold brottslighet 

Bedrägeri är en brottskategori med en hög dold brottslighet, även kallat mörkertal (Sarnecki, 2009: 

70). Förmodligen är det bara en mindre del av brottsligheten som upptäcks och anmäls till polisen 

(Brå, 2006 : 113). Anledningar till att det inte kommer till polisens kännedom kan bero på att de 

drabbade många gånger inte är medvetna om att de blir utsatta för bedrägeribrott, detta gäller 

speciellt för bedrägerier som begås med hjälp av internet (Brå 2011a: 43). Många gånger är det i 

samband med att eventuella räkningar kommer hem till den drabbade då brottet uppdagas. Dessa 

räkningar kan ta upp emot 30 dagar innan de kommer. 

                                                           
14

 Med hjälp av Excel har en trendlinje räknats ut. Ekvationen, uträknad av Excel, baseras på siffrorna för åren 2006-

2011, där y är antalet brott för året x; y = 2 756x - 5 525 872. 
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Ytterligare ett par anledningar till att bedrägerierna inte anmäls kan, i samband med att det är 

banker och företag som drabbas, bero på att summan anses vara så pass liten att en anmälan inte är 

nödvändig, eller för att undvika dålig publicitet. Bedrägerier brukar betraktas som spanings – och 

ingripandebrott, vilket innebär att en betydande del av den anmälda brottsligheten tillkommer 

polisens kännedom genom olika kontrollåtgärder (Dolmén, 2004: 178). 

De bedrägeribrott som anmäldes år 2009, låg enligt NTU på 41 % (Brå 2011a: 105). Det innebär 

att 59 % av de begångna bedrägeribrotten inte kom till polisens kännedom. Även om andelssiffran 

över anmälda bedrägerier i dagens läge inte är hög, går den åt rätt håll.  

Jämför man kriminalstatistikens siffror över anmälda bedrägeribrott, med siffrorna av antal 

skattade bedrägeribrott som blivit anmälda, enligt NTU
15

 kan man se att dessa siffror skiljer sig åt. 

Främst rör det sig om att det skattade antalet anmälda brott, enligt NTU, överstiger 

kriminalstatistikens anmälda brott (Brå 2011a: 105; Brå 2010a: 32). Denna skillnad skulle kunna 

bero på att de individer som för in data i kriminalstatistiken anser att de anmälda brotten går under 

en annan rubricering, än vad NTU-deltagarna definierar.  

 

6.1.3 Utsatthet och anmälningsbenägenhet bland privatpersoner 

NTU startade först år 2006, med fokus på privatpersoners utsatthet av brott och utförs sedan dess 

årligen. I undersökningarna tillfrågas deltagarna ”Blev du som privatperson på ett brottsligt sätt 

lurad på pengar eller andra värdesaker under förra året?”, med tilläggsfrågan ”var det via internet du 

blev lurad?”. Svaren transformeras om till andelar i procent, vilka sedan används för att räkna ut ett 

skattat antal utsatta i hela befolkningen (Brå 2011a: 43, 106f; Brå 2011b: 76 ). Då detta arbete har 

fokus på att skriva om internetbedrägerier, kommer följande text främst behandla siffror från NTU 

angående antal bedrägerihändelser som skett via internet.  

Diagram 4. Antal internetbedrägerier som skett i Sverige 2006-2009, enligt NTU 2007-2010. Källa: NTU 2007-2010. 

 

I diagram 4 visas utvecklingen av internetbedrägerier som drabbat privatpersoner under åren 2006-

2009. NTU (Brå 2008b: 57f) skattar att det var 52 000 bedrägerihändelser som skedde med hjälp av 

                                                           
15

 Se tabell 1.2 i bilaga 1 
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internet år 2006. Sedan år 2006 har utvecklingen av antal bedrägerihändelser som skett via internet 

ökat stadigt
16

. Enligt NTU hade internetbedrägerierna år 2009 ökat med 181 % jämfört med 

föregående år (Brå 2011a: 43).   

NTU har även frågat om antal händelser som blev polisanmälda. Andel procent av 

bedrägerihändelser som blivit anmälda till polisen sedan år 2006 ligger tämligen stadigt, mellan 35- 

och 40 % 
17

 (Brå 2011a: 106f).  

De efterfrågade anmälda händelser rör dock samtliga bedrägerier som NTU-deltagarna blivit 

utsatta för. Dessa siffror bör därmed tolkas med försiktighet då de inte särskiljer på de olika 

rubriceringarna. Siffrorna är tänkta att ge en generell uppfattning rörande anmälningsbenägenheten 

när det kommer att handla om bedrägerier.  

 

 6.2 Empiri 

Denna del presenterar empirin, som samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna blir i följande del presenterade under tre olika temata. Varje tema innehåller en kort 

sammanfattning av den relevanta delen av intervjun, följt av citat från deltagarna. 

 

6.2.1 Primitiva bevekelsegrunder på en ny arena 

De bevekelsegrunder hos människan som gärningspersonerna spelar på är inte något som nyligen 

uppkommit hos människan och handlar inte om något som uppkom i samband med internets 

uppkomst. Människans önskningar om ett så bra liv som möjligt består, men finns tillgängliga att 

utnyttja på en ny arena. Många gånger handlar det om en slags girighet som gärningspersonerna 

spelar på; vi vill ha en vara för en så liten summa som möjligt, samtidigt som den ska vara så ny 

som möjligt. Vi vill känna att vi har gjort en bra affär. Att någon säljer en Xbox 360 för 1500 

kronor, istället för 3500 kronor, som ligger oanvänd i sin kartong är bara för bra för att vara sant. 

Naivitet är en annan aspekt hos människan gärningspersonerna spelar på. Ove har sedan många år 

tillbaka haft uppfattningen att brotten via internet borde sjunka i takt med att den yngre 

generationen skulle växa upp och få en större roll i samhället, genom exempelvis arbetsmarknaden. 

Han säger: 

” […]jag har alltid påstått förut att när det, när den här ungdomsgenerationen växer upp, 

kommer mycket av dom här problemen att försvinna, därför att dom är så mycket mer vana 

med internet och mediet och allt det här, dom kommer se igenom dom här, men helvete 

heller, dom gör ju inte det, dom går ju på samma grejer som bondfångarna körde med på 40-

talet. Det funkar idag med, det är bara så.” 

                                                           
16

 Se tabell 1.4 i bilaga 1 för detaljerade siffror. 
17

 För exakta siffror, se tabell 1.1 i bilaga 1. 
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Så länge människan strävar efter en bra affär, låter sig styras av girighet och oaktsamhet gentemot 

erbjudanden av denna sort, kommer internetbedrägerier finnas kvar. 

6.2.2 Den nya arenan 

Majoriteten av dem som begår bedrägeribrott är inte nya på den brottsliga arenan. Många gånger 

handlar det om drogmissbrukare som hittat ett nytt sätt att få pengar för att köpa droger. De behöver 

inte längre gå ut och råna någon på dennes ägodelar, för att sedan vara tvungen att sälja objektet 

vidare innan drogerna kan införskaffas. Skulle gärningspersonen sedan åka fast, är straffet tämligen 

lågt, vilket även det lockar till att begå bedrägeri. Erik uttrycker vid ett tillfälle: ”[…]varför råna nån 

på mobiltelefoner och riskera 3 års fängelse, du kan få 70 gånger mer pengar om du begår 

bedrägeri”. Internetbedrägeriernas attraktivitet har inte bara att göra med att de slipper anstränga sig 

lika mycket som förr, men ändå kommer över en stor summa pengar. Det har även att göra med att 

brotten medför ansiktslösa offer eftersom att gömma sig bakom en dator medför ett avpersonifierat 

intryck av personen i den andra änden. De slipper även oroa sig för risken att bli måltavla för ett 

argt offer.  

På senare år har det blivit allt mer vanligt att den organiserade brottsligheten utför bedrägeribrott. 

Genom att införskaffa andras persondata och sedan sälja dem vidare kommer den organiserade 

brottsligheten över en stor summa pengar. En del bedrägerier som skett med hjälp av internet 

spåras, inte sällan till länder som exempelvis Rumänien och Thailand, menar Erik. Vid fråga om hur 

internetbedrägeriers utveckling har sett ut de senaste åren svarar Ove: 

”Nu ser vi att dom som tidigare sysslade med narkotika och utpressning, våld och såna där 

saker, dom har börjat med bedrägerier. Varför? Jo, för att dom tjänar lika mycket pengar och 

risken är så liten. Och skulle dom åka fast så är straffen så låga. Så det kan vi se idag, att det 

här har hänt, va. Att dom har börjat med det här. Oftast sitter dom inte själva bakom 

maskinerna men dom organiserar saker och ting i bakgrunden. Det kan vi se idag.” 

 

Internet har blivit en arena som allt fler aktörer väljer att missbruka för egen vinning. 

Gärningspersonerna blir allt fler ute på internet, de kommer ständigt på nya metoder för att komma 

över andras pengar, samtidigt som internetanvändarna får allt svårare att skydda sig mot dem. 

 

Många gånger använder sig bedragarna av tjänster och objekt som de vet att den drabbade inte 

gärna går till polisen med för att anmäla. Ett exempel är webcam shower, som blivit allt vanligare 

bland internetbedrägerierna. Ove menar på att dessa bedragare oftast är unga män i övre tonåren 

upp till 25 år som förmodligen inte är kända hos polisen sen tidigare. Genom att utge sig för att vara 

en ung, ofta minderårig, tonårsflicka på olika chattar och erbjuda webcam shower i utbyte av en viss 
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summa pengar lurar de kunden att sätta in denna summa pengar på ett kontantkort, som sedan säljs 

vidare. Ove menar att dessa brott sällan anmäls just för dess känsliga natur: 

”[…]vad gör man när man har pröjsat 300 spänn, och fyllt på någons kontantkort med 300 

spänn, och inte fick någon webcam show? Går man till polisen då? Tveksamt. I alla fall inte 

om man är gift och har barn, så gör man inte det gärna. […]”  

Genom att använda sig av dessa metoder minskar det risken för att gärningspersonerna ska 

kunna stoppas, och de tillåts indirekt att fortsätta med sina bedrägerier.  

 

6.2.3 Allas vårt ansvar 

För att komma till rätta med internetbedrägerier är det viktigt att alla i samhället tar sitt ansvar och 

ser över sitt handlingsutrymme. Intervjudeltagarna menar på att det inte är polisens ensamma ansvar 

att vidta åtgärder för att minska den ökade internetbrottsligheten. Varje person som använder sig av 

internet för att köpa något, betala räkningar eller liknande, bör ta sitt ansvar och se över vilka risker 

man själv utsätter sig för att bli drabbad av internetbedrägerier. Ove menar att så länge vi är villiga 

att skicka över en summa pengar till en okänd mottagare i andra änden kommer dessa problem att 

kvarstå.  

Vidare kan vi som konsumenter ställa ett krav på de företag som finns ute på internet, att de ska 

kräva betalning med bank-ID eller liknande. Enligt Erik skulle bedrägerier med kontokort som skett 

via internet försvinna helt om konsumenten var tvungen att använda ett bank-ID eller annan form av 

e-legitimation. Erik menade vidare på att ägarna till konto- och kreditkorten, det vill säga VISA 

eller Mastercard, bör ta bort magnetremsan helt, då detta öppnar upp olika möjligheter för bedragare 

att använda sig av den personliga informationen som finns lagrad. Istället är det chipet som ensamt 

ska finnas på kortet, menar Erik; 

”[…]magnetremsan måste BORT. Den fyller ingen funktion längre. Det är bara att glömma. 

Det är chipet, det är oknäckbart, så är det bara, har vart det i 15 år. Dom har blivit lite hårdare 

där, bankerna har sagt att dom kräver chipläsning av företagen. […]” 

Ove menar på att internetbedrägerier aldrig kommer att försvinna, men genom att alla aktörer i 

samhället tar sin del av ansvaret kan brotten minska. Att lagföra bedragarna ser han inte som en 

lösning. Så länge människor som drabbats inte bryr sig om att anmäla brotten tillåts bedragarna att 

fortsätta. Ove säger; 

” […]Vi måste informera folk om, när det här händer, och många andra aktörer i samhället 

måste göra samma sak. Och så måste du och jag börja fatta vad det är frågan om. Så är det. 

Det tror jag. Sen kommer det alltid vara en viss procent som kommer åka dit, en viss procent 

som kommer klara av att göra dom här bedrägerierna utan att dom åker fast. En viss procent 

av oss medborgare som kommer gå på det här, men vi måste putta ner det här, för att få det 

här att bli mindre lukrativt. Idag är det som att plocka blåbär i skogen.” 
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Erik och Ove talar om att många företag har låtit deras säkerhetssystem halka efter för att inte 

riskera att förlora kunder. Blir ett internetköp för krångligt, med för många dosor, för många koder 

och för många knapptryck, menar intervjudeltagarna att företagen resonerar att det snarare stöter 

bort kunder än lockar dem. Erik uttryckte det som att: ” […]Dom ska ju inte tävla om bedragarna, 

dom ska tävla om kunderna. […]”. Undanlåter företag att upprätta mer effektiva säkerhetssystem än 

vad som finns idag, medför även det att bedrägerierna ökar. Erik fortsätter om att många banker 

budgeterar för bedrägeriförluster: ”[…]Tjänar de 12 miljoner, förlorar 7 miljoner på grund av 

bedrägerier, har de fortfarande gjort en vinst på 5 miljoner[…]”. Även Ove tar upp hur bankerna 

skapar utrymme för förluster. Han menar på att det är vi kunder som får ta smällen genom att 

bankerna lägger på en viss tusendelsprocent på någon avgift.  

7 Analys och diskussion 

I det här avsnittet kommer resultaten från den statistiska överblicken av internetbedrägerier och 

empirin analyseras och diskuteras utifrån tidigare forskning och de valda teorierna. I samband med 

analysen förekommer även en egen diskussion med slutsatser som dras i denna studie kring 

resultaten i relation till tidigare forskning och teori. Sammanvävningen av analys och diskussion 

ansågs lämpligt då jag anser att en uppdelning lätt hade kunnat leda till en rad upprepningar.  

 

7.1 Huvudfaktorer och bakomliggande orsaker till utvecklingen av 

internetbedrägerier  

En av slutsatserna i denna studie är att internetbedrägerier de senaste åren har ökat i Sverige. För att 

förklara denna ökning kan man grovt sett säga att det är två huvudfaktorer som ligger till grund för 

denna utveckling av internetbedrägerier.  

Den första huvudfaktorn är att gärningspersonerna spelar på samma primitiva bevekelsegrunder 

som de traditionella brotten spelar på. Det handlar alltså om samma grundläggande premisser nu 

som förr. Allmänheten tycks uppfatta internetbedrägerier som en ny typ av brott, men bland andra 

Wall (2008) och intervjudeltagarna menar på att det enda som egentligen har förändrats är 

gärningspersonernas tillvägagångssätt. Bevekelsegrunder som exempelvis naivitet och en slags 

girighet öppnar för gärningspersoner att lura människor genom att erbjuda en bra affär. Ove menade 

på att han trodde att de människor som vuxit upp med datorer, och förutsätts besitta en större 

kunskap och förståelse av datorer och internet, skulle vara bättre på att upptäcka potentiella 

bedrägerier än de människor som inte vuxit upp med datorer. Ove menade vidare på att hans 

uppfattning visade sig vara fel. En vana och kunskap av datorer är alltså ensamt inte ett tillräckligt 

skydd mot internetbedrägerier.  



25 
 

Den andra faktorn som denna studie menar ligga till grund för ökningen är internet i sig. Internet 

erbjuder en rad möjligheter för användarna, inklusive användare med ett brottsligt uppsåt. Dagens 

samhälle har även mer eller mindre blivit beroende av internet, och är helt klart en stor del av det 

svenska samhället. Sedan år 2003 har den dagliga internetanvändningen ökat med 38 % bland 

svenskar i åldrarna 18-79 år (Finndahl, 2011). Vilket även innebär att potentiella offer ökar. Cohen 

och Felson (1979) menar att en del samhällsförändringar ligger till grund för att brottsligheten fått 

nya ”mål”. En del samhällsförändringar har lett till ett öppnande för nya möjligheter att begå brott 

och nya brottstrender. Ett internationellt exempel på en samhällsförändring som lett till en 

brottstrend är inbrott och stölder av bilar som skedde då bilen blev en del av samhället och allt fler 

bilar fanns tillgängliga. Den senaste samhällsförändringen, som är relevant för detta arbete, är 

internets centrala roll i det svenska samhället. För att möjliggöra en förklaring till denna ökning i 

samband med samhällsförändringen kan Cohen och Felsons (1979) tre faktorer, som avser att 

förklara brottets uppkomst, appliceras. 

Internet innebär svårigheter att övervaka, vilket medför att det många gånger saknas kapabla 

väktare. Internet är en mycket bred arena då dess tillgänglighet sträcker sig över hela världen och 

möjliggör för en annan typ av anonymitet än vad människor kan åstadkomma i verkliga livet. 

Internet används dagligen och många användare saknar kunskap rörande risker att utsättas för brott 

via internet, eller överskattar säkerheten i samband med användandet av internetbaserade tjänster. 

Denna okunskap innebär att det finns ett flertal lämpliga offer på internet.  Skulle privatpersoner bli 

mer medvetna om riskerna att drabbas av internetbedrägerier, och få större kunskap kring 

gärningspersoners tillvägagångssätt och större kunskap kring egna säkerhetsåtgärder, skulle detta 

minska risken att bli ett lämpligt offer. Avsaknaden av kapabla väktare och tillgängligheten av 

lämpliga offer leder till att den motiverade gärningspersonen troligen blir än mer motiverad. Cohen 

och Felson (1979) menar på att det räcker med att en av dessa tre faktorer saknas, för att brottet inte 

ska inträffa. Därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar i sin roll ute på internet, såväl privatpersoner 

som myndigheter och leverantör av internetbaserade tjänster.  

 

7.2 Nya tillvägagångssätt motiverar till att begå lag- och normöverträdelser  

Att gärningspersonerna är motiverade till att utföra internetbedrägerier kan bland annat ha att göra 

med de två huvudfaktorer som denna studie menar på är främjande för att internetbedrägerier ska 

begås. Ytterligare faktorer som denna studie menar kan påverka motivet att begå internetbedrägerier 

är att det finns ett fåtal kapabla väktare ute på internet, men desto fler lämpliga offer. Det i sin tur 

innebär att möjligheterna är större för att lyckas. Intervjupersonerna uttalade sig om att risken att 

åka fast för internetbedrägerier varierar, men om de åker fast är straffet inte högt. Även detta skulle 

kunna vara motiverande för gärningspersonerna.  
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Genom att sätta ut annonser eller liknande möjliggör gärningspersonerna kontakt med ett flertal 

potentiella offer och låter därmed individerna komma till dem. Många gånger väljer 

gärningspersoner att använda sig av varor och tjänster som de vet att ett potentiell offer helst inte 

vill anmäla till polisen. Ove talar till exempel om webcam shower, där individer blir lurade på 

pengar, men inte anmäler eftersom det främst omfattar lättklätt till naket uppvisande via en 

webbkamera, ofta av en underårig tjej. Det som underlättar för gärningspersonen att begå lag- och 

normöverträdelser i samband med webcam shower kan kopplas till Sykes och Matzas (1998) 

neutraliseringsteknik; förnekandet av offer. Genom att förflytta det potentiella offrets oskuld till ett 

slags uppfattat förtjänande, möjliggör denna neutraliseringsteknik gärningspersonen att träda över 

lagar och normer. I gärningspersonens ögon ses den drabbade troligtvis som någon som förtjänar att 

bli lurad på pengar då de är villiga att utnyttja en minderårig, snarare än att de ser den drabbade som 

ett offer. Att de drabbade avstår att anmäla bedrägeribrottet kan även ha att göra med att de anser att 

de får skylla sig själva då de begick en brottslig handling och ser sig själva som medskyldiga. 

Vidare är även den anonymitet, gentemot privatpersoner, som gärningspersonerna får på internet 

motiverande (Fletcher, 2007). Att begå bedrägerier via internet innebär även att gärningspersonerna 

inte behöver matcha ett ansikte till offret, vilket möjligen kan underlätta bedrägeriet. De slipper 

risken att bli ställd mot väggen, eller att bli attackerad ute på gatan av hämndlystna offer. 

Ansiktslösa offer underlättar för gärningspersonerna att begå brotten, då de slipper konfronteras 

med samhällets normer att brott är fel. Detta kan kopplas till Sykes och Matza (1998) som menar att 

individer som begår brott delar det konforma samhällets normer och att de är medvetna om att det 

är fel att begå brott. Detta till trots begår de dessa brottsliga handlingar, varpå de använder sig av 

neutraliseringstekniker för att gå runt de normer som deras samhälle lever efter. 

 

7.3 Åtgärder som försvårar möjligheten att begå internetbedrägerier 

Newman (2009) och Pontell (2009) menar att det krävs strukturella förändringar i samhället för att 

brott som internetbedrägerier ska kunna förhindras. En sådan förändrig bör ske på en grundläggande 

nivå. En slutsats som dras i denna studie är att denna grundläggande nivå ligger i att systematiskt 

implementera effektivare säkerhetssystem i samband med de internetbaserade tjänsterna som 

erbjuds idag. Tillsammans med denna strukturella förändring ingår ett samarbete av alla aktörer ute 

på internet. 

En tämligen vanlig uppfattning bland befolkningen är att polisen i Sverige är de aktörer som är 

ansvariga för att åtgärda internetbedrägerierna i landet, att det är dem som är de kapabla väktarna. 

En slutsats i denna uppsats är dock att så inte alltid är fallet. För att minska möjligheterna att 

internetbedrägerier ska kunna ske krävs det ett samarbete mellan polisen, företag/banker etc. och 
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privatpersoner. Polisen har, och kommer alltid att ha en roll som kapabla väktare, men de är 

begränsade i sina möjligheter att upptäcka internetbedrägerier innan de begås (Dolmén, 2004). 

Som tidigare nämnts är internetbedrägerier ett spanings- och ingripandebrott, det vill säga att de 

blir synliga först efter att de begåtts då polisen utför olika kontrollåtgärder. De blir även synliga 

först efter en anmälan (Dolmén, 2004). Detta kan bland annat innebära att det är svårt för polisen att 

agera som kapabla väktare ute på internet. Här blir det tydligt hur nödvändigt ett samarbete mellan 

olika aktörer är. Privatpersoner har en roll ute på internet då denne surfar eller köper varor. I denna 

uppsats är det privatpersonen som kan tilldelas rollen som det lämpliga offret. Wall (2008), menar 

på att internetanvändarna bör se över sin aktivitet på internet och själva minimera riskerna att bli 

utsatta för internetbedrägerier. I linje med detta dras slutsatsen att man även kan tilldela 

privatpersoner rollen som kapabla väktare. En privatperson kan dock inte göra hur mycket som 

helst för att skydda sig. Detta skulle näst intill medföra ett undvikande av internet, vilket inte 

aktuellt. Även här blir det tydligt att ett samarbete i samhälle bör efterfrågas, med avsikt att försvåra 

och förhindra internetbedrägerierna.  

I detta arbete föreslås att företag och bankers roller bör fungera som ett slags säkerhetsnät och på 

det sättet inta rollen som kapabla väktare. Genom att använda sig av förbättrade säkerhetssystem i 

större utsträckning kan detta troligen föra med sig en minskning av internetbedrägerierna. I dag 

finns det effektiva säkerhetssystem tillgängliga, men många av företagen väljer att inte använda sig 

av dessa då det många gånger medför en uppfattning hos kunden att det är jobbigt med för många 

dosor och knapptryck vid köp (Fletcher, 2007). Under intervjun uttalade sig Erik om att banker har 

ett krav på fysiska företag att de ska använda sig av chipläsning vid kontokortsköp, då dessa chip 

innebär större säkerhet för kunden.  

Ytterligare ett förslag på åtgärd som görs i detta arbete är motsvarande kravet på chipläsning, 

skulle bankerna kunna kräva att de affärer som finns på internet använder sig av någon form av e-

legitimation. Idag väljer många företag bort detta, då deras ekonomiska intressen kan bli lidande om 

de förlorar kunder på grund av besvärliga köp. I samband med diskussionen rörande företags 

bortväljande av säkerhetssystem som uppfattas krångligt av kunder, dras i denna studie slutsatsen 

att det skulle vara lämpligt att ställa ett större krav på säkerheten, att göra e-legitimation till en 

regel, snarare än ett undantag. Utan företagens användning av effektiva säkerhetssystem är 

privatpersoner oskyddade. Som privatperson är man beroende av att de företag och banker man 

använder sig av på internet själva använder ett effektivt säkerhetssystem. Genom ett krav på e-

legitimation skulle detta medföra att alla företag på internet skulle använda sig av de mer 

avancerade säkerhetssystemen, vilket i sin tur skulle bidra till att ge privatpersoner ett större skydd. 

Med tiden skulle detta säkerhetssystem troligen medföra att kunderna anammar det nya systemet 

och blir till en norm.  
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Ove menar att utöver ett bättre säkerhetssystem som privatpersoner använder sig av är det 

nödvändigt att privatpersonerna vet vad det handlar om för slags brott, hur gärningspersoner går 

tillväga och vad privatpersonernas handlingar kan komma att få för eventuella konsekvenser. 

Exempelvis att lämna ut personuppgifter på nätet. För att uppnå en större kunskap om de möjliga 

brott man kan utsättas för vid vistelse på nätet är ett sätt att polisen informerar allmänheten om 

internetanvändanden, brottslighet, säkerhetsåtgärder, etc. 

Då allmänheten får större kunskap om problemet kan även det öka anmälningsbenägenheten. Att 

dessa brott uppmärksammas mer kan bidra till att internetbedrägerier blir allt mer sett som ett brott 

som man drabbas av, snarare än självförvållat. Synliggörandet av brotten kan även innebära en 

annan inställning till den egna utsattheten. Att ha gått på dessa trick kan leda till en skamfylld 

känsla hos offret, en skam över att ha varit naiv och blåögd nog att gå på det. I och med kunskapen 

om att andra drabbas kan detta förminska skamkänslan och leda till att man tar beslutet att anmäla. 

Båda intervjupersonerna tog upp exempel på möjliga anledningar till varför drabbade undanlåter att 

anmäla ett internetbedrägeri. De menade på att drabbade förmodligen resonerar att summan på 300 

kronor inte är värd att anmäla, det upplevs inte som hela världen och det var trots allt ingen 

förmögenhet. Många gärningspersoner drar nytta av detta och bedrar flera hundra människor på ett 

par hundra kronor, vilket i sin tur kan resulterar i flera hundratusen. 

 

8 Avslutande diskussion 

Det här avsnittet avser att presentera tidigare slutsatser i korthet, men även vidare funderingar som 

gjorts i samband med slutsatserna.  

 

Dagens samhälle blir allt mer beroende av internet och anpassas allt mer till ett datoriserat samhälle 

där plattformen är internet. I och med detta är internetbedrägerier ett brott som inte kommer att 

försvinna. Internetbedrägerier är en typ av brott som är beroende av internet, tar man bort internet 

försvinner alla internetbedrägerier. Att sluta bruka internet är dock orealistiskt. Det innebär att alla 

parter i samhället bör ta sitt ansvar och försvåra förutsättningarna att missbruka internet.   

När man talar om internetbedrägerier är det lätt att tankarna dras till de brott som sker via sociala 

nätverk eller liknande, som exemplet med xbox 360 som togs upp av Ove under intervjun. Betydligt 

skickligare och grövre internetbedrägerier sker i dag och det är främst dessa som är svåra att komma 

åt. Då det inte är internet i sig som skapar nya former av bedrägerier, handlar det inte om att 

begränsa internet och dess möjligheter, utan att varje aktör som utför tjänster via internet är 

medveten om riskerna, vidtar säkerhetsåtgärder och tar ansvar för sitt eget agerande. 
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Samtlig forskning som presenteras i denna uppsats, och även intervjudeltagarna, menar på att det 

mest effektiva för att få rätsida med dessa brott är att samhället bör arbeta preventivt; att förhindra 

att brotten begås från första början. Det största arbetet bör alltså ske av användare och hos företag 

och banker. Att lagföra fler eller att ge dem längre straff är inte faktorer som kommer att minska 

internetbedrägerierna. Kapa möjligheterna till att begå internetbedrägerierna, och de kommer att 

minska. Vidare kommer internetanvändningen troligtvis att ständigt undergå en rad förändringar 

framöver. Internet kommer att bestå, men dess möjligheter kommer troligtvis att vidgas, vilket 

medför nya möjligheter för internetanvändarna och i sin tur en möjlighet för missbruk från en del av 

internetanvändarna.  

En spekulation kring möjliga förändringar av internetbrottsligheten, som görs i detta arbete är att 

den organiserade brottsligheten kommer att breda ut sig allt mer på internet i framtiden. I dag finns 

den organiserade brottsligheten redan på internet i samband med en rad olika brott. Baserat på 

intervjudeltagarnas uttalanden dras slutsatsen att den organiserade brottslighetens etablerade inom 

internetbedrägerier bara har börjat. I och med att nya tillvägagångssätt ständigt upptäcks av 

personer med brottsligt uppsåt, innebär det att internet som brottslig arena kommer att växa än mer i 

framtiden.  

 

8.1 Fortsatt forskning 

Under detta arbetes gång har en avsaknad av svensk forskning rörande internetbedrägerier gjort sig 

påmind. Det är därför, enligt min mening ett behov som behöver tillfredsställas, speciellt då vi på 

senare år har sett en ökning av internetbedrägerier.  

I detta arbete har det, genom forskning och uttryck från en av intervjudeltagarna, kommit upp att 

en förändrad lagstiftning skulle vara lämplig för att komma till rätta med de ökade 

internetbedrägerierna. På grund av platsbrist, tidsbrist har den aspekten inte undersökts. Vad skulle 

en förändring i svensk lagstiftning innebära? Vad skulle den kunna medföra? Hur skulle en sådan 

förändring se ut? Forskningen som presenteras i detta arbete menar även på att internet bör ha en 

egen lagstiftning, att man genom detta skulle undvika de problem som uppstår då ett brott korsar 

olika nationer, samt att det skulle underlätta i jakten på gärningspersonerna. Är en sådan lagstiftning 

realistisk? Hur skulle en sådan fungera och se ut? 

 

8.2 Egna reflektioner  

I detta arbete dras ett flertal slutsatser, bland annat att banker och företag behöver förbättra sina 

säkerhetssystem. Detta arbete handlar inte om att undersöka vad de har för säkerhetssystem i dag, 

och en sådan undersökning har alltså inte gjorts. Detta kan leda till att slutsatserna kring att de 
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behöver bli bättre kan anses godtyckliga. Att det behövs förbättrade säkerhetssystem baseras på att 

internetbedrägerierna ökar i Sverige, och att detta förmodligen kan ha att göra med att de befintliga 

systemen inte är tillräckliga. Denna slutsats baseras även på uttalanden av intervjudeltagarna, som 

har en stor insikt i hur brotten begås, vad företagen har för system, och vad som behöver förbättras 

med säkerheten. Denna slutsats är även baserad på forskningen som presenteras i detta arbete, som 

menar på att säkerhetssystemen som är vanliga idag inte är tillräckliga, och att gärningspersoner 

ständigt ligger ett steg före i upptäckten av kryphål i säkerhetssystemen. 
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Bilaga 1 

Tabeller 

Tabell 1.0 Utsatthet i befolkningen (16-79 år) för bedrägeri mot enskild person samt skattat antal händelser och andel 

polisanmälda händelser år 2006-2009, enligt NTU 2007-2010. Andel i procent. Källa: Brå-rapport 2011:1 

Andel utsatta i procent Skattat antal personer utsatta i befolkningen 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

2,5 2,4 2,9 2,9 173 000 169 000 205 000 211 000 

 

Tabell 1.1 Utsatthet i befolkningen (16-79 år) för bedrägeri mot enskild person samt skattat antal händelser och andel 

polisanmälda händelser år 2006-2009, enligt NTU 2007-2010. Andel i procent. Källa: Brå-rapport 2011:1 

Skattat antal händelser i befolkningen Andel anmälda händelser i procent  

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

260 000 213 000 298 000 316 000 32 35 34 41 
 

Tabell 1.2 Jämförelse över antal anmälda bedrägerier i Sverige 2006-2009, enligt kriminalstatstiken 2006-2009 och 

NTU 2007-2010. 

År  2006 2007 2008 2009 

Kriminalstatstik, anmälda 57 460 77 671 98 356 108 494 

NTU, anmälda 83 200 74 550 101 320 129 560 

NTU, ej anmälda 176 800 138 450 196 680 186 440 

 

Tabell 1.3 Antal internetbedrägerier per år, jämfört med året innan. Utvecklingen redovisas i procentandelar och antal 

brott. Källa: Kriminalstatistiken 2006-2010. Siffrorna för år 2011 är preliminära och kan komma att ändras. Siffran för 

år 2011 är hämtad från Brå:s hemsida, se referenslista för internetlänk. 

År Antal brott jämfört med året 

innan 

Procentuell förändring jämfört med året 

innan 

Total andel 

brott 

2006 - - 1502 

2007 + 4358 + 290 % 5860 

2008 + 4400 + 75 % 10260 

2009 + 3540 + 34 % 13800 

2010 + 550 + 4 % 14350 

2011 + 644 + 4,5 % 14994 

 

Tabell 1.4 Antal internetbedrägerier per år, jämfört med året innan, enligt NTU 2007-2010. Utvecklingen redovisas i 

procentandelar och antal brott. Källa: Brå-rapporter: 2008:3, 2009:2, 2010:2, 2011:1. 

År Antal brott jämfört med året 

innan 

Procentuell förändring jämfört med året 

innan 

Total andel 

brott 

2006 + 20500 + 65 % 52000 

2007 – 3010 – 6 % 48990 

2008 + 34450 + 70 % 83440 

2009 + 5040 + 6 % 88480 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Syfte: internetbedrägeriers utveckling.  

Ljudinspelning 

Frivilligt – kan när som helst avbryta din medverkan 

Informationen behandlas konfidentiellt 

Enbart för forskningssyfte 

 

Vad ingår i ”med hjälp av internet”? 

Hur arbetar polisen med bedrägerier med hjälp av internet? 

Hur ser samarbetet ut mellan polisen och internetleverantörer? Samarbetar ni med fler? 

Vad beror den senaste ökningen på?  

Bättre polisiära rutiner? 

Anmälningsbenägenhet? 

Att fler finns tillgängliga via internet? 

Samhällsförändringar? 

Är det fler privatpersoner som drabbas nu än förr? 

Hur skulle du beskriva den typiska gärningspersonen? 

Varför är internetbrottsligheten svår att få tag i?  

En privatperson blir drabbad, får hem räkningar, men oftast ger banken tillbaka pengarna. Så vem är 

det som drabbas? 

Se det som traditionella brott eller som nya brott? 

Har ni anpassat era arbetsinsatser/metoder efter dessa nya metoder som gärningspersonerna 

använder sig av? 

Hur ser du på framtiden och bedrägeribrott med hjälp av internet? Dess utveckling. Öka? 

Minska? Vad skulle dess orsaker kunna vara? 

Tillägg? 

Återkomma? 


