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Sammanfattning 

Denna studie behandlar utvecklingen av de internetrelaterade bedrägerierna i Sverige och hur 

de har utvecklats i samband med utvidgningen av informationssamhället och den eskalerade 

användningen av internet.  

Syftet med studien är att undersöka hur de internetrelaterade bedrägerierna har utvecklats 

sedan en bit in på 2000-talet då användningen av internet fått en allt större inverkan på våra 

vardagliga liv. Studien har även för avsikt att undersöka hur kriminellas tankegångar gällande 

bedrägeribrott kan tänkas ha ändrats i samband med den ökande internetanvändningen.  

För att uppnå syftet med arbetet och besvara dess frågeställningar har en genomgång av 

tidigare forskning gällande internetrelaterade bedrägerier och internetutvecklingen i Sverige 

genomförts. Som underlag för internetbedrägeriernas statistiska utveckling ligger den svenska 

kriminalstatistiken. För att komplettera statistiken har en semistrukturerad elitintervju med en 

polisinspektör genomförts. Detta för att ur en skiljaktig vinkel ge en fördjupad bild av vad 

statistiken faktiskt visar. Studiens resultat analyseras sedermera med hjälp av tidigare forskning 

och rutinaktivitetsteorin.  

Undersökningen visar att de internetrelaterade bedrägerierna under en tid präglats av en 

uppåtgående trend samt att denna trend med största sannolikhet kommer att fortsätta öka tills 

vi bekantat oss ytterligare med informationssamhället och dess tekniker. Undersökningen visar 

även att det förhöjda internetanvändandet påverkar och bidrar till ökningen av 

internetbedrägerier. I och med utvecklingen av informationssamhället har även 

förutsättningarna för bedragarna blivit allt mer gynnsamma då kontroll och lagstiftning inte 

följer med utvecklingen i samma takt.  
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1 Introduktion 
Den här sektionen avser att ge en introduktion till det valda ämnet. Sektionen börjar med en 

inledning följt av problemformulering och syfte. Vidare kommer frågeställningar och 

avgränsningar att presenteras. 

1.1 Inledning 
”All our lauded technological progress – our very civilization – is like the axe in the hand of the 
pathological criminal” (Albert Einstein) [1]. 
 
Under senare år har det skett en drastisk utveckling vad det gäller teknik samtidigt som 
användningen av internet stiger med hög fart [2]. Idag finns det inte många människor som 
skulle lämna sina hem utan att ta med sig sin smartphone, och en dag utan uppkoppling till 
internet är inte att tänka på. Det är numera enkelt att hålla möten, betala räkningar och shoppa 
kläder utan att ens lämna hemmet. I takt med teknikutvecklingen underlättas vår vardag och 
allt mindre ansträngning krävs för att utföra vardagliga ärenden. På samma vis blir det också 
allt enklare att begå brott. Med teknikutvecklingen ökar komforten för att begå brottsliga 
handlingar, samtidigt blir det allt svårare att avslöja gärningsmännens identitet [1]. Att fundera 
över hur kriminaliteten i vårt samhälle påverkas av teknikutvecklingen är viktigt och det är något 
som borde diskuteras mer öppet i samhället.  

Idag använder vi internet i större omfattning än vad vi någonsin gjort förr [2]. Samhällets 
digitalisering påverkar många branscher och allt fler företag och organisationer blir tvungna att 
digitalisera sig. I denna digitaliseringsutveckling har bland annat e-handeln blivit en stor del och 
den har under de senaste åren expanderat kraftigt [3]. Det faller sig naturligt att vi i takt med 
den ökade e-handeln lämnar ut allt fler privata uppgifter som personnummer och 
kontokortsuppgifter. Dessa uppgifter kan, om en gärningsman får tillgång till dem användas för 
bedrägeribrott. Ju fler gånger vi lämnar ut våra uppgifter desto större är sannolikheten att en 
förövare kan bereda sig tillgång till dem. De flesta av oss tänker nog på att vi lämnar ifrån oss 
konfidentiella uppgifter, men vi förutsätter förmodligen i de allra flesta fall att den hemsida vi 
besöker har ett bra säkerhetssystem och litar på att de hanterar våra personliga uppgifter väl. 

I boken Digital evidence and computer crime skriver Eoghan Casey om utvecklingen av datorer 

och internet samt hur denna utveckling kan tänkas relatera och förändra gärningsmäns motiv 

och tillvägagångssätt [1]. Den tekniska utvecklingen ökar kraftigt och för en del människor kan 

det vara svårt att hänga med. Att det finns människor som är okunniga då det gäller ny teknik 

är ett faktum och att deras okunskap utnyttjas av förövare är ett befintligt problem [4].  

Idag kan många brott på något vis kopplas till internet. Men enligt svensk lagstiftning är det 

endast dataintrång och datorbedrägeri som är speciellt definierade som IT-brott [5]. Enligt 

Nationella Trygghetsundersökningen, NTU, har det skett en ökning gällande antalet anmälda 

bedrägeribrott under de senaste åren [6]. Andelen som blivit utsatta för bedrägerier samt 

andelen som anmäler att de har blivit utsatta för bedrägerier har också ökat. Detta talar i sin 

tur för att det har skett en ökning i antalet bedrägeribrott som faktiskt begås [7]. En av de 

största anledningarna till denna ökning av bedrägeribrott tros vara teknikutvecklingen [8]. 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Att utvecklingen av teknik kommer att stoppas för att minska kriminaliteten i vårt samhälle 
kommer med största sannolikhet aldrig att ske, så därför är det viktigt att vi får en bättre insikt 
och bättre kunskap inom området.  

Det finns statistik som visar att brottsligheten i Sverige generellt sett ökar med åren och att det 
numera speciellt är de teknikrelaterade brotten som ökar [9]. Under det första halvåret år 2015 
anmäldes det totalt 727000 brott. Detta innebär en ökning med totalt fem procent från samma 
period föregående år. En av de enskilda brottstyper som ökade mest var datorbedrägeri [9]. 
Många brott kan idag på något vis kopplas till internet men som tidigare nämnt är det endast 
dataintrång och datorbedrägeri som enligt svensk lagstiftning är speciellt definierade som IT-
brott [5]. År 2012 släppte Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en rapport om brottsutvecklingen i 
Sverige under år 2008-2011 [8]. I avsnittet om bedrägerier kan vi läsa att Sverige ligger högt 
vad det gäller utsatthet för bedrägeribrott jämfört med andra länder i Europa. Vi kan också läsa 
att detta tros ha att göra med att den svenska befolkningen använder internet i en hög grad 
[8]. Vad som även går att tyda i en annan rapport från BRÅ är att bedrägerier är den enskilda 
brottskategori som har ökat mest under årsperioden 2006-2015. Brottskategorierna i 
rapporten är uppdelade i de sju grupperna stöldbrott, brott mot person, skadegörelsebrott, 
bedrägeribrott, trafikbrott, narkotikabrott och övriga brott. Kategorin bedrägeribrott har ökat 
med sju procentenheter medan kategorin övriga brott har ökat med tre procentenheter och 
brottskategorierna skadegörelsebrott, brott mot person och narkotikabrott har ökat med en 
procentenhet. Kategorierna stöldbrott och trafikbrott har minskat med 12 respektive en 
procentenheter [9]. 

Att vår utveckling av teknik och vår allt bredare användning av internet leder till att 
bedrägeribrotten ökar är ett problem. Jag tror att det beror på okunskap i området och att vi 
genom att analysera hur utvecklingen ser ut och diskutera dess bakomliggande orsaker bättre 
kan förstå och därmed minska ökningen av bedrägeribrott. Syftet med arbete är just därför att 
undersöka och analysera hur de internetrelaterade bedrägeribrotten har utvecklats i Sverige 
under de senaste åren samt även försöka uppskatta hur de kommer att utvecklas i framtiden. 
År 2006 kom brottsrubriceringen bedrägeri med hjälp av internet med i kriminalstatistiken och 
antalet anmälda bedrägeribrott inom brottsrubriceringen har sedan dess så gott som ökat år 
efter år [10].  

Tidigare arbeten kring hur internet påverkar bedrägerier har gjorts. Bland annat har en student 
vid Stockholms Universitet ur ett juridiskt perspektiv gjort en undersökning om hur effektivt 
förundersökningsarbeten gällande internetrelaterade bedrägerier kan bedrivas. Studenten har 
även redogjort för vilka svårigheter det kan finnas med bevissäkring och för vilka straffansvar 
som följer [11]. Vid Lunds Universitet har en annan undersökning gjorts om vad privatpersoner 
har för attityder till internetbaserade bedrägerier och hur deras förhållningssätt till dessa är. 
De har även konstaterat att internetbedrägerier i sig inte är något nytt fenomen utan att de i 
samband med det nya internetbaserade informationssamhället fått ett annat tillvägagångssätt 
[4]. Vid Stockholms Universitet har ytterligare en student visat att statistiken för bedrägerier 
med hjälp av internet årsvis ökat från år 2006-2011. Även i detta arbete skrivs det att 
internetbedrägerier i sig inte är något nytt fenomen utan att bedrägerier med hjälp av internet 
handlar om ett traditionellt bedrägeribrott med ett nytt tillvägagångssätt [12]. 

Det är många som har lagt märke till att en samhällsförändring har skett, att internet har fått 
en allt större betydelse för våra vardagliga liv. En del har även observerat att denna förändring 
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på något vis har påverkat och utvecklat bedrägeribrotten. De tidigare arbetena som gjorts inom 
området har alla specifika nischar. Ett arbete berör hur just privatpersoner uppfattar de 
internetrelaterade bedrägerierna medan ett annat berör de juridiska svårigheterna kring 
bevissäkring och problemen med att effektivt driva förundersökningar när det gäller 
internetrelaterade bedrägerier.   

Denna studie kommer till en del att likna det arbete där en undersökning har gjorts kring hur 
bedrägerier med hjälp av internet har utvecklats under åren 2006-2011. En undersökning om 
hur de internetrelaterade bedrägeribrotten har ändrats under de senaste åren kommer att 
utföras. Olikt den tidigare studien som endast berörde bedrägerier med hjälp av internet 
kommer detta arbete att behandla både bedrägerier med hjälp av internet och 
datorbedrägerier. Informationssamhället förändras snabbt [2] och det har gått fem år sedan 
den tidigare studien utfördes och denna studie kan i och med detta komma att bidra med 
uppdaterad och ny information.  

Det har konstaterats i tidigare studier att internetrelaterade bedrägeribrott är ett nytt 
tillvägagångssätt för de traditionella bedrägeribrotten. Att gärningsmännens metoder och 
motiv ändras i samband med att samhället digitaliseras har även det blivit ett faktum [1] och 
jag vill därför också undersöka hur kriminellas tankebanor gällande bedrägerier och 
internetrelaterade bedrägerier kan tros ha ändrats i samband med den stigande 
internetanvändningen.  

Om kriminellas tankebanor har ändrats vad det gäller bedrägerier och internetbedrägerier 
innebär det också att kontroll och lagstiftning måste bli upplysta om detta. Att analysera 
utvecklingen av de snabbt ökande internetbedrägerierna och dess kringliggande orsaker måste 
börjas ta på allvar och diskuteras mer så att ökningen inte eskalerar ännu mer.  

 

1.3 Frågeställning 
Utifrån det problem som har identifierats kan forskningsfrågan sammanfattas enligt följande, 
 

 Hur har internetrelaterade bedrägerier utvecklats i Sverige i samband med att internet fått 
en allt större betydelse för vårt samhälle?  
 
– Hur har de internetrelaterade bedrägeribrotten utvecklats de senaste åren?  
– Hur kan kriminellas tankegångar om bedrägeribrotten tänkas ha ändrats i samband med 
den ökade internetanvändningen? 
 

1.4 Avgränsningar 
Med bedrägeribrott avses, i denna studie, de brott som ingår under rubriken Bedrägeri och 
annan oredlighet, kapitel 9, Brottsbalken, BrB. Bedrägeri är ett grundbegrepp av bred karaktär 
som innefattar en mängd olika brott. Då det i detta arbete används begrepp som 
”internetrelaterade bedrägerier” eller dylikt syftas det huvudsakligen på de bedrägeribrott som 
faller under brottsrubriceringarna, datorbedrägeri (0901) samt bedrägeri med hjälp av internet 
(0913).  

För att avgränsa datainsamlingen har rapporten riktats in på utvecklingen av internetrelaterade 
bedrägerier i Sverige.  
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Då brottsstatistiken för ”bedrägeri med hjälp av internet” inte kom med i kriminalstatistiken 
förrän år 2006 och den förhöjda användningen av internet inte var av märkvärdig karaktär 
förrän i början av 2000-talet föll det sig naturligt att avgränsa arbetet till en bit in på 2000-talet 
och framåt. Brottsstatistiken för år 2015 är för nuvarande preliminär och bör därmed tolkas 
med försiktighet.  
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2. Bakgrund 
Den här sektionen har för avsikt att ge kännedom om faktorer som är bakomliggande och 
viktiga för studien. Här kommer en presentation om användarutvecklingen för internet under 
de senaste åren i Sverige att utföras. En sammanställning om hur den generella 
brottsutvecklingen för bedrägerier i Sverige har ändrats under åren kommer också att 
presenteras. Internetrelaterade bedrägeriers definitioner kommer att redovisas. Det kommer 
också att ges en del exempel på brott som faller under de olika brottskategorierna. Sektionen 
avslutas med en presentation av tidigare forskning som gjorts om just internetrelaterade 
bedrägerier.  
 

2.1 Utvecklingen av internetanvändning i Sverige 
År 1995 slog internet igenom och sedan dess har den tekniska utvecklingen bara fortsatt. 
Kapaciteten hos datorerna har mångfaldigats och infrastrukturen har fått allt kraftfullare 
bredband och gjort det möjligt att bland annat streama både ljud och rörliga bilder [2]. Men 
vad som också sker i takt med teknikutvecklingen är att många företag och verksamheter blir 
tvungna att digitalisera sig. Allt fler tjänster och vardagssysslor förflyttar sig till internet. Brev, 
shopping och räkningar är alla praktexemplar på detta. Att allt fler tjänster och verksamheter 
digitaliseras innebär att vi i allt större utsträckning lämnar ut privata uppgifter på internet [13]. 
Att fler privata uppgifter lämnas ut på internet är gynnsamt för bedragarna.  

E-handeln är ett typiskt exempel där vi lämnar ifrån oss ett flertal personliga uppgifter i en och 
samma veva och enligt e-barometrarna för de senaste åren kan vi se att shopping online har 
ökat kraftigt. Enligt e-barometern för 2014 har e-handeln med varor ökat med 16 procent 
jämfört med året innan. Under år 2014 omsatte e-handelsbranschen 42,9 miljarder svenska 
kronor vilket är en ökning med 5,9 miljarder kronor från år 2013 [3]. Enligt en prognos ur e-
barometern för kvartil tre, år 2015 förväntas e-handelsbranschens omsättning under hela året 
hamna på ungefär 50 miljarder kronor vilket innebär ytterligare än ökning från år 2014 [13].  

Att internetanvändningen ökar med åren har blivit ett faktum. Idag är det 93 procent av 
Sveriges befolkning som har tillgång till internet varav 91 procent använder internet. Ser man 
till åldrarna 8-55 år är det däremot över 95 procent som använder internet varje dag [2].  

Våra smarta surfplattor och mobiltelefoner har även gjort det möjligt att koppla upp oss till 
internet vart vi än befinner oss. Majoriteten av alla som använder internet idag gör det via sina 
smartphones och den dagliga användningen av internet i mobiltelefoner har ökat drastiskt 
sedan år 2010 [2]. Internetanvändningen går även allt längre ner i åldrarna. År 2010 var det 7 
procent av 16-åringarna i Sverige som använde mobilen för att koppla upp sig mot internet. År 
2015 var det istället 96 procent av 16-åringarna som gjorde detsamma. År 2015 framstod det 
också att 67 procent av alla 2-åringar någon gång använt internet [14].  
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2.2 Generellt om bedrägeriers utveckling i Sverige 
Generellt sett så ökar antalet samtliga anmälda brott i Sverige med åren. År 2011 konstaterade 
BRÅ i sin rapport om brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011 att anmälningsstatistiken för 
bedrägerier var högre än vad den tidigare någonsin hade varit sedan denna form av statistik 
började föras [8]. Ur ett flertal senare rapporter från BRÅ, bland annat rapporter om slutgiltig 
statistik för både år 2014 [15] och för första halvårsperioden för år 2015 [9] kan vi läsa att en 
av de enskilda brottstyperna som ökar mest är datorbedrägeri. Den ökning som skett sedan år 
2008 tros hänga samman med att antalet anmälningar av datorbedrägerier och bedrägerier 
med hjälp av internet har ökat [8]. 

Bedrägerierna ökar och det finns ett flertal anledningar till detta. En av de viktigaste 
anledningarna är den tekniska utvecklingen. Teknikutvecklingen möjliggör att bedrägerier kan 
begås på nya vis då allt fler använder internet för att exempelvis beställa varor eller skicka post 
[8]. En del tror även att det finns ett samband om man ser till brottsligheten i stort. Till exempel 
så har stöldbrott under en längre tid minskat och det finns tecken som visar på att det skett en 
överflyttning från stöldbrott till bedrägeribrott [16]. 

Trots denna makalösa ökning tros ändå anmälningsbenägenheten för bedrägeribrotten vara 
låg, speciellt för de brott som begås via internet. Mörkertalet bland privatpersoner tros bland 
annat att ha att göra med skuld- och skamkänslor över att ha blivit lurade. Skamkänslorna över 
att ha blivit lurad tros också påverka juridiska personer, men även rädslan för att mista sin 
trovärdighet tros influera [8]. 

I takt med att vårt levnadsmönster ändras träder nya typer av bedrägerier fram och nya 
kategoriseringar för bedrägeribrott måste göras. I början av 1990-talet utgjorde 
checkbedrägerier cirka tio procent av alla anmälda bedrägeribrott och begreppet 
datorbedrägeri var något som knappt fanns. År 2011 utgjorde istället checkbedrägerierna inte 
ens en procent av alla anmälda bedrägerier medan datorbedrägerierna utgjorde ungefär tjugo 
procent. Samtidigt har bedrägerier med hjälp av internet ökat från 14 procent år 2005 till 33 
procent år 2011 och under den senaste tioårsperioden har bedrägeribrotten totalt ökat med 
170 procent [8]. 

2.3 Internetrelaterade bedrägerier  
Det finns många olika klassificeringar av bedrägerier. I det här arbetet är det 
brottsrubriceringarna datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av internet som kommer att 
behandlas mest.  

Ett datorbedrägeri är ett brott där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad 
informationsbehandling eller annan liknande automatisk process [17]. Exempel på brott som 
faller under denna brottskategori (citerat från BRÅ Klassificeringar av brott [17]) är brott som 
har utförts genom:  

- uppgivande av annan persons kortuppgifter i samband med köp av varor på en e-
handelsplats 

- indatamanipulation (ingivande av vilseledande uppgifter för databearbetning t.ex. 
genom skriftlig pappershandling eller via terminal) 

- utnyttjande av ändrade eller utbytta program 
- ändring eller undertryckande av utdata 
- skimming av kontokort 
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- ransomware, skadlig kod får datorn att låsas, via ett popupfönster på datorskärmen 
krävs man sedan på pengar för att datorn skall låsas upp 

- nätfiske (phishing) där användaren vilseleds att lämna ut sina kortuppgifter, vilka sedan 
används till köp av varor på e-handelsplatser. 

I ett bedrägeribrott med hjälp av internet finns det en kontakt mellan människor online [17]. 
Exempel på detta (citerat från BRÅ Klassificeringar av brott [17]) är brott som har utförts 
genom: 

- 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.   

- falsk webbplats 
- annons på köp/säljsajt där varan ej levereras eller betalning ej genomförs. T.ex. Blocket 

och Tradera 
- när användarkonton på sociala forum som t ex Facebook kapas och kontakt tas med den 

utsattas vänner för att låna pengar eller bankdoskoder 
- köp på kredit i annans namn via internet och där varan hämtas ut med falsk legitimation. 

Om köp gjorts på kredit i butik skall brottskod 0906 användas istället. 
 
 

2.4 Tidigare forskning  
I den här sektionen kommer tidigare arbeten kring internetrelaterade bedrägerier att 
presenteras.  

2.4.1 Internetbedrägeriers utveckling i Sverige 2006-2011 

Det har i Sverige skett en samhällsförändring där internet har kommit att ge en betydande roll 

för samhället, och i och med detta har brott fått nya tillvägagångssätt. Internetrelaterade 

bedrägerier är ett typiskt exempel på detta. Det handlar fortfarande om traditionella 

bedrägeribrott, skillnaden är att bedragarna använder sig av nya metoder för att begå dem. År 

2006 kom brottsrubriceringen bedrägeri med hjälp av internet med i brottsstatistiken och 

rubriceringen har sedan dess haft en årsvis ökning för antalet anmälda brott fram till år 2011. 

Under åren 2009-2011 planade dock ökningarna för antalet anmälda brott inom kategorin ut 

en aning [12]. 

Den konstanta ökningen för anmälda bedrägerier med hjälp internet fram till år 2011 skulle 

delvis kunna förklaras med att kategorin inte kom med i kriminalstatistiken förrän år 2006 och 

att de bedrägeribrott som tidigare skett via internet innan år 2006 registrerades under 

kategorin ”övriga bedrägerier”. En annan förklaring till den konstanta ökningen skulle kunna 

vara att bedrägerier med hjälp av internet faktiskt ökar med åren [12]. 

Utifrån statistik för antalet anmälda brott inom brottsrubriceringen bedrägeri med hjälp av 

internet har en student vid Stockholms Universitet beräknat en trendlinje för att kunna 

uppskatta hur många brott som kommer att begås i framtiden [12]. Beräknar vi med hjälp av 

ekvationen för trendlinjen hur många brott som uppskattas begåtts varje år sedan år 2011 kan 

vi se att värdena stämmer mindre överens med verkligheten ju längre fram i tiden vi går. 

Fortsätter vi sedan uppskatta antalen anmälda brott för framtiden kan vi se att det år 2020 



8 
 

borde vara kring 41200 anmälda brott och att det redan 2025 borde vara runt 55000 anmälda 

brott. Då studien utfördes så pass kort tid efter brottsrubriceringen kom med i 

kriminalstatistiken kan det ha lett till att trendlinjen då ansågs som sanningsenlig, men idag 

finns det statistik för fler år och vi kan se att trendlinjen troligtvis inte är så pass trovärdig som 

det tidigare kunnat förespråkas.  

Bedrägerier är en brottskategori som lider av ett stort mörkertal. Det stora mörkertalet skulle 

kunna ha att göra med att inte alla företag och personer som blir utsatta för bedrägerier är 

medvetna om att dem blivit det. Brott som inte upptäcks av de utsatta tros speciellt vara högt 

bland de bedrägeribrott som begås med hjälp av internet. En annan anledning till den höga 

dolda brottsligheten bland bedrägeribrotten skulle kunna vara att inte alla bedrägeribrott 

anmäls. Om till exempel en bank eller ett företag drabbas skulle en anmälning kunna låta bli att 

göras för att undvika dåligt publicitet [12].  

2.4.2 Bedrägerier över internet – medelst stulna identiteter 

Idag är det allt fler bedrägeribrott som sker över internet. Detta beror på den hastiga 
utvecklingen av teknik och det explosionsartade användandet av smarttelefoner och datorer 
som oavbrutet är uppkopplade till internet. Den ständiga kontakten med internet har inneburit 
en förflyttning av bedrägeribrotten [11].  

I takt med att butiker, banker och kreditföretag förflyttar sig till internet får brottslingarna nya 
källor för att tillskansa sig ekonomisk vinning. De tidigare traditionella brotten för dessa förmån 
var till exempel rån eller inbrott men de har idag bytts ut till nya slags högteknologiska 
bedrägeribrott. Ett beteendemönster hos människorna syns då det gäller 
internetanvändningen, bland annat har det skett en märkbar förändring vad det gäller 
betalning av räkningar. År 1999 var det 9 procent av Sveriges befolkning som regelbundet 
betalade sina räkningar över internet. År 2012 hade siffran stigit och det var istället 79 procent 
som använde sig av internet för att betala sina räkningar [11].  

De teknologiska och nätbaserade bedrägeribrotten kan ske på många vis. De genomförs ofta 
av skickliga datorhackare genom manipulation, kapning av konton på sociala medier, trojaner 
och utskick av diverse virus. Dessa handlingar behöver alla gånger inte innebära ekonomisk 
vinning för bedragaren och ekonomisk skada för offret. Ofta leder de dock till att 
gärningsmännen kommer åt identitetshandlingar, personuppgifter och dylikt som i sin tur 
används då själva bedrägeribrotten genomförs [11]. 

Efter ett angrepp sopar gärningsmännen skickligt igen sina spår genom att dölja virtuella och 
elektroniska spår som kan leda till dem och de lyckas ofta överlista de säkerhetsanordningar 
som finns. Då bedragarna använder sig anonyma nätverk, skyddade IP-adresser och servrar är 
det svårt att komma åt dem utan att tillhandhålla omfattande resurser [11].  

Uppgifter om vad för verktyg en bedragare använt sig av, var denne har befunnit sig, eventuella 
spår efter mobiltelefoner eller IP-adresser och under vilka tidpunkter bedrägeriet har pågått är 
av stor betydelse för en utredning vid ett nätbedrägeri. Sedan 1 maj 2012 har internet- och 
teleoperatörer en skyldighet att spara uppgifter om trafikinformation i sex månader. Detta 
innebär att tidpunkter, IP-adresser och loggning av de tjänster som använts måste sparas [11]. 
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Trots detta finns det ändå svårigheter kring att säkra bevis vid ett internetrelaterat bedrägeri. 
Det finns många olika sätt att dölja vem som ligger bakom den utförda handlingen över internet 
och det kan i många falla vara svårt att säkerställa bevisning som leder fram till en gärningsman. 
Vid ett misstänkt internetbaserat bedrägeribrott är det viktigt att inleda och bedriva en 
förundersökning så snabbt och effektivt som möjligt så att bedragaren inte hinner sopa igen 
sina spår. IP-adresser kan vara dynamiska, statiska och ibland skyddade. Om en IP-adress är 
dynamisk då ett nätbedrägeribrott genomförs är denne i princip värdelös om inte omedelbar 
bevissäkring görs. IP-adresser och DNS-uppgifter värderas generellt sett lägre än vad uppgifter 
om mottagarkonton för betalningarna görs [11].  

Ett annat problem som uppstår då en effektiv förundersökning skall försöka drivas så att bevis 
skall kunna säkras är att polisen behöver ha någon misstänkt för brottet för att kunna använda 
tvångsmedel så som husrannsakan, beslag samt upptagningar och avlyssningar av elektronisk 
kommunikation [11].  

2.4.3 Internetbaserade Bedrägerier – privatpersoners attityder och förhållningssätt 

Internetbaserade bedrägerier har funnits under en längre tid men är fortfarande ett vanligt och 
starkt förekommande problem. Människors okunskap om internet har i dagens samhälle börjat 
utnyttjas av förövare. Det finns många tillvägagångssätt en bedragare kan använda sig av för få 
tillgång till relevant information som kreditkortsuppgifter, personuppgifter med mera via 
internet. En av de vanligaste metoderna som bedragare använder sig av för att lura till sig 
uppgifter är social ingenjörskonst [4].  

Metoden social ingenjörskonst bygger på att förövaren använder sig av olika psykologiska 
metoder för att kunna lura till sig den information som denne vill ha. Det finns många möjliga 
orsaker till vad som tros göra att människan faller för just denna teknik. Dels ligger det i 
människans natur att lita på människor. Om någon uppger sig för att vara en viss person så litar 
de allra flesta på detta tills motsatsen är bevisad. En annan orsak skulle kunna vara människans 
villighet till genvägar i vardagen, och med detta menas att till exempel ha lösenord och annan 
viktig information nedskrivet på lappar eller i dokument på datorn som förövare sedan enkelt 
kan komma åt. Viljan att vara hjälpsam kan leda till att för mycket information ges ut och en 
rädsla över att göra fel och vara dålig och därefter hamna i problem med högra uppsatta inom 
företaget kan leda till att hastiga och klumpiga beslut tas [4]. 

Antalet internetbaserade bedrägerier ökar och kanske är det inte så konstigt. Vid ett 
internetbaserat bedrägeri skulle exempelvis en bedragare kunna skicka skadlig kod till en 
försäljare. Koden i sin tur skulle kunna bereda tillgång till dennes online system. Genom detta 
är det sedan möjligt för förövaren att få tillgång till tusentals olika kreditkortsuppgifter samt 
annan känslig information om kunderna som vidare kan användas till at gå med egen vinning 
[4]. 

Om ett liknande bedrägeribrott skulle begås men inte via internet så hade det med största 
sannolikhet krävts ett mycket större arbete för förövaren. För att få tag på kreditkortsuppgifter 
skulle bedragaren till exempel få vänta på att en försäljare slänger någon form av 
pappersformat som innehåller denna information. Därefter skulle bedragaren få leta upp 
pappret i papperskorgen och på så vis få tillgång till kanske 6-7 kreditkortsuppgifter [4]. 
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3 Metod 
Den här sektionen har för avsikt att ge en överblick i genomförandet av denna studie. Här 
kommer att redovisas för metodval, tillvägagångssätt samt metod för datainsamling och 
intervjuer, följt av en presentation av analysmetod och teori. Sektionen kommer också att 
redovisa för validitet, reliabilitet och replikbarhet. Avslutningsvis kommer en 
problemdiskussion om arbetet att hållas. 
 

3.1 Metodval 
För att kunna fullborda syftet med denna studie, att undersöka hur de internetrelaterade 

bedrägeribrotten har utvecklats i Sverige under de senaste åren i samband med att internet 

har blivit en allt större del av vår vardag, kommer det i rapporten att användas en kombination 

av kvalitativ och kvantitativ arbetsmetod.  

Arbetet består först av en kvantitativ del där statistik tillsammans med fakta kring utvecklingen 

av de internetrelaterade bedrägeribrottens i Sverige presenteras. 

För att fullständiga syftet med arbetet består studien även av en kvalitativ del. Detta för att 

komplettera den kvantitativa delen av arbetet. Statistik kan ge en helhetsbild om hur ett 

undersökningsområde siffermässigt utvecklas med åren men det ger inte någon uppfattning 

om vad som ytterligare sker däromkring.  

Den kvalitativa delen är främst till för att besvara den andra punkten i forskningsfrågan, hur 

kriminellas tankegångar kan tänkas ha ändrats i samband med den ökade 

internetanvändningen. Till den kvalitativa delen av arbetet har en semi-strukturerad intervju 

med en expert inom området utförts för att komplettera statistik och annan orenhet. 

3.1.1 En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

En del forskare anser att en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning inte är möjligt. 

Att de kvantitativa och de kvalitativa forskningsmetoderna står för olika paradigm och bygger 

på olika kunskapsteoretiska teser som skiljer sig åt. Att dessa skulle vara oförenliga då de på 

samma vis som positivismen och interpretativismen skulle vara varandras motsatser [18]. 

Men att använda sig av mer än en metod, det vill säga triangulering, kan i vissa fall stärka 

arbetet. Att använda sig av en flermetodsmodell kan både förbättra arbetets trovärdighet samt 

ge en mer heltäckande redogörelse för det studerade området. Triangulering är en bra metod 

för att låta de kvalitativa och de kvantitativa delarna ömsesidigt stärka varandra [18]. I det här 

arbetet används triangulering just för de ovannämnda skälen, den kvalitativa delen av studien 

ger ett bra komplement till den kvantitativa datan vilket innebär att arbetet får ett mer utförligt 

och heltäckande resultat.  

3.2 Tillvägagångssätt  
I den här sektionen kommer redogörelser för studiens tillvägagångssätt att presenteras. En 

genomgång av datainsamling, intervjuer, urval av intervjudeltagare samt genomförande av 

intervju kommer att presenteras. 
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3.2.1 Datainsamling 

För att gå djupare in på studiens forskningsfråga och dess ingående frågeställningar behövdes 

det först en övergripande förståelse om hur internetanvändandet och brottsutvecklingen för 

bedrägerier i Sverige generellt sett har ändrats under de senaste åren. 

Med hjälp av BRÅ och NTU har statistik och information inhämtats om hur brottsutvecklingen 

för bedrägerier över lag har förändrats under en tid tillbaka i Sverige. För att få en övergripande 

bild om hur internetanvändningen i Sverige utvecklats under de senaste åren har information 

från Statens medieråd, E-barometern och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, hämtats.  

Tidigare forskning rörande internetrelaterade bedrägerier samlades även in och granskades. 

Denna information ledde till att denna studie efter hand kunde avgränsas.  

En god bakgrundsinformation till studien erhölls efter en genomgång av den insamlade datan 

kring tidigare forskning, användarutvecklingen av internet och den generella 

brottsutvecklingen för bedrägerier i Sverige. En sammanställning av den erhållna informationen 

skildras i sektion 2 av arbetet, bakgrund. 

För att kunna fullfölja syftet med arbetet och besvara forskningsfrågan och dess understående 

frågeställningar samlades statistik kring de internetrelaterade bedrägeribrottens utveckling 

under de senaste åren i Sverige in. Att använda sig av kriminalstatistiken som en 

informationsskälla föll sig naturligt då delar i studien avser att analysera utvecklingen av 

internetrelaterade bedrägeribrott för de senaste åren. 

3.2.2 Matematiska metoder 

För att i den kvantitativa delen av arbetet kunna studera hur de internetrelaterade 
bedrägerierna statistiskt har utvecklats har det i studien valts att anpassa en del matematiska 
metoder för detta. Den del av resultatet som berör den statistiska utvecklingen kommer att 
delas upp i två delar. Den första berör hur de internetrelaterade bedrägeribrotten har 
utvecklats under årsperioden 2006-2015 och den andra berör hur trenden för respektive vald 
brottskategori har sett ut under denna årsperiod. 

I vardera del presenteras diagram för att skildra utvecklingen. Respektive diagram innehåller 
statistik inhämtad från svensk kriminalstatistik, detta över antalet anmälda brott per år för den 
valda årsperioden. Under del två har också trendlinjer utformats.  

En undersökning om hur statistik för just bedrägeribrott bör tolkas har gjorts. Detta har hållits 
i åtanke då statistiken har analyserats och tolkats. En djupare diskussion om vad som bör has i 
åtanke vid statistiktolkning av bedrägeribrott finns i sektion 3.5 Problemdiskussion. 

En årsvis sammanställning av svensk kriminalstatistik för vardera vald brottskategori år 2006-
2015 presenteras i den första delen. Statistiken har utifrån detta tolkats med 
internetutvecklingen i åtanke.  

Den andra delen visar hur trenden för respektive vald brottskategori har sett ut mellan år 2006-
2015. För att få en uppskattning om huruvida trenden minskar eller ökar för respektive 
brottskategori har en linjär trendlinje använts. Eftersom metoden har använts i liknande studier 



12 
 

[12] för att påvisa brottstrender anses det relevant att använda samma metod i denna studie. 
En linjär trendlinje följer formeln y = ax + b. Om a (lutningen på trendlinjen) är positiv så tyder 
det på att trenden är ökande medan om a-termen är negativ så är trenden minskande. En 
ökande brottstrend är att betrakta som stark om den positiva tidskorrelationen är över 0,5. 
Vilket motsvarar ett korrelationsvärde (R2) på 0,25 [19].  

Trendlinjen i Diagram 3 baseras på siffror från kriminalstatistiken för år 2006-2015 och följer 
formeln y = ax + b. Y motsvarar antalet anmälda brott som funktionen av tid angivet i år, dvs. x. 
Den erhållna trendlinjen beskrivs med ekvationen y = 5184,9x – 1 939,2, där 5184,9 motsvarar 
trendlinjens lutning a.  

Trendlinjen i Diagram 4 baseras på siffror från kriminalstatistiken för år 2006-2015 och följer 
formeln y = ax + b. Y är antalet anmälda brott för året x: y = 2541,9x + 1 402,4  

Korrelationsvärden för respektive brottskategori har beräknats med hjälp av formeln i Figur 1. 
Svaret har även kontrollerats med hjälp av Excell.  

 

Figur 1  

X = år 
Y = antalet anmälda brott 

 

3.2.3 Intervju 

Statistiken skildrar endast internetbedrägeriernas utveckling och speglar inte andra 

angelägenheter som sker omkring däribland hur kriminellas tankebanor rörande bedrägerier 

kan tänkas ha ändrats i samband med den eskalerade internetanvändningen. I syfte att 

komplettera statistiken har en så kallad elitintervju [20], en intervju med en expert utförts.   

Då syftet med intervjun är att komplettera resultaten från den kvantitativa delen föll sig valet 
av metod för frågesamtalet till en kvalitativ semistrukturerad intervju. I kvalitativa intervjuer 
strävar forskaren efter mer fylliga och detaljerade svar och intervjuerna tenderar att vara 
följsamma och flexibla, de kan anpassas efter vad intervjupersonernas svar går åt för håll. 
Denna intervjumetod gör det också möjligt för intervjupersonen att berätta om sådant som 
från början inte ingår i intervjuguiden men som hen anser vara relevant för intervjuns syfte. Det 
är också möjligt att vid behov intervjua samma person igen [18]. 

Processen vid en semistrukturerad intervju är flexibel. Utifrån en intervjuguide för ett 
någorlunda specifikt tema som utgångspunkt har intervjupersonen en stor frihet att utforma 
sina svar på sitt eget vis. Frågorna i intervjuguiden behöver inte komma i följd och frågor som 
inte ingår i intervjuguiden kan ställas i anknytning till något som intervjupersonen sagt [18].  

Inför intervjun konstruerades en intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden är utformade på så 
vis att de skall komplettera den kvantitativa delen av arbetet och därmed bidra till en mer 
fullständig studie.  
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3.2.4 Urval av intervjudeltagare 

Urvalet av intervjudeltagarna grundar sig på ett så kallat målinriktat urval. Denna typ av 
samplingsteknik rekommenderas av de flesta som skriver om urvalstekniker i kvalitativ 
forskning. Detta eftersom tekniken i grunden är strategiskt och innefattar ett försök till att 
skapa en överensstämmelse mellan forskningsfråga och urval [18]. 

Med hjälp av bekantskaper inom polisväsendet i Västmanlands län var det möjligt att, efter att 
ha förklarat syftet med arbetet, få kontakt med en polisinspektör kunnig i området 
internetrelaterade bedrägerier.  Att valet föll sig på en polisinspektör som intervjudeltagare 
byggs på ett antagande att denne ur en annorlunda vinkel kan ge en bild över de nya tankesätt 
som kan tänkas ha framstått bland kriminella i samband med den ökade internetanvändningen. 

3.2.5 Genomförande vid intervju 

Inför intervjun skickades kortare information till intervjudeltagaren om arbetets syfte och 
frågeställningar. En snabb genomgång av begrepp, betydande för arbetet och kanske enkla att 
misstolkas, skickades också med. Deltagaren informerades även om intervjuns syfte.  

Intervjun var cirka 20 minuter lång och hölls via ett videosamtal i Skype. Samtalet inleddes med 
en informativ del om etiska grundläggande principer [18]. Deltagaren informerades om att 
intervjun var frivillig, att alla frågor var tvångsfria att besvara samt att intervjun när som helst 
var möjlig att avbryta. Med intervjuguiden som underlag flöt samtalet på bra. Intervjun 
spelades in och transkriberades sedan.  

3.2.6 Analysmetod 

Statistiken över anmälda brott i hela landet för datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av 
internet samlades in från kriminalstatistiken. För att enklare kunna överskåda och analysera 
statistiken samanställdes de inhämtade siffrorna i olika diagram. Vid den slutgiltiga 
sammanställningen av statistiken syntes det att de internetrelaterade bedrägerierna tydligt 
karaktäriseras av en växande trend.  

Empirin analyserades till viss del redan vid intervjutillfället men för att få en mer heltäckande 
bild över intervjun så transkriberades den för att sedan läsas igenom. Under tiden då det 
transkriberade materialet gicks igenom syntes tydliga teman i intervjun. Dessa kom att bilda 
underrubrikerna i empiridelen. Empiridelen är en sammanfattning av intervjupersonens 
uttalanden, dock till en del uttryckta med andra ordval för att bättre följa studiens struktur. 

 

3.3 Teori 
I den här sektionen presenteras den valda teorin, vad denne innebär och varför teorin är 
tillämplig för studien.  

3.3.1 Rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin är en teori utvecklad av två sociologer vid namn Lawrence Cohen och 
Marcus Felson. Denna teori säger att brottslighetens nivå är relaterad till de vardagliga 
förhållandena. Enligt rutinaktivitetsteorin är brott alltså vardagligt förekommande och teorin 
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förutsätter att brott alltid kommer att begås om tillfälle för tre specifika kriterier erbjuds. Dessa 
tre kriterier är en motiverad förövare, ett lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare. Då 
en motiverad förövare befinner sig i en situation där kapabla väktare saknas, exempelvis 
avsaknad av övervakningssystem eller människor runt om kring, så avgörs graden av ett lämpligt 
objekt av fyra olika kriterier. Av stor betydelse är objektets synlighet och tillgänglighet. Vad som 
också påverkar är vad objektet har för fysiska egenskaper och värde [21].  

Vi vet alltså att det enligt rutinaktivitetsteorin dagligen sker brottsliga handlingar samt att 
brotten begås då de tre kriterierna motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla 
väktare uppnås. Eftersom studien har för avsikt att ge en bild över hur de internetrelaterade 
bedrägerierna har utvecklats samt försöka förstå och förklara dess utveckling föll sig valet av 
rutinaktivitetsteorin som teori naturligt. Om brott är av vardagligt förekommande karaktär och 
alla personer är potentiella förövare bara de blir tillräckligt motiverade så är det möjligt att med 
denna teori bättre förstå skälen till varför ett internetrelaterat bedrägeri begås.  

 

3.4 Validitet, reliabilitet och replikbarhet 
All forskning behöver uppnå en viss nivå och för att en studie skall anses som tillförlitlig behöver 
resultaten vara giltiga. En studie måste alltså vara både giltig och tillförlitlig, med andra ord valid 
och reliabel. Dessa begrepp skiljer sig dock åt beroende på om det talas om dem i samband 
med kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder [18].  

Vid en kvantitativ arbetsmetod handlar validitet om huruvida studien har mätt det som avsågs 
att mätas. Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning skulle bli 
likstämmiga om samma undersökning utförs på nytt [18].  

Validitet och reliabilitet berör kanske främst den kvantitativa forskningsmetoden. Då det talas 
om validitet i samband med kvalitativa forskningsmetoder talas det främst om huruvida studien 
undersökte vad som förväntades undersökas. Huruvida reliabiliteten för en kvalitativ studie är 
kan vara svår att mäta. Kvalitativa undersökningar består ofta av semi-strukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer och svaren som en forskare får vid en intervju skiljer sig troligtvis åt 
från deltagare till deltagare. Då intervjumetoderna i kvalitativ forskning främst består av öppna 
frågor kan det även vara svårt att uppnå samma resultat igen trots att samma intervjuguide 
används [18].   

Replikerbarhet eller replikation som det också kallas liknar begreppet reliabilitet. Ibland kan en 
forskare komma att vilja replikera en undersökning och de resultat som framställts av en annan 
forskare. En anledning till att någon skulle vilja replikera ett arbete kan vara att denne har en 
känsla av att studien inte är tillförlitlig. För att en replikation skall kunna göras måste studien 
vara transparent, med andra ord måste forskaren tydligt redogöra för hur studien planerades 
och genomfördes [18]. 

I den kvantitativa delen av denna studie hänvisas siffrorna nogsamt till deras källor. Detta gör 
det möjligt för andra forskare att kontrollera siffrorna vilket ger arbetet en hög transparens 
samt gör den replikerbar. I den kvalitativa delen är intervjugenomförande och urval av 
intervjudeltagare noggrant introducerat. Intervjuguiden till intervjuerna är även presenterad 
vilket höjer arbetets transparens och reliabilitet.  
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3.5 Problemdiskussion 
I den här sektionen kommer det att resoneras om de problem som kan komma at uppstå i 
samband med arbetet. 

Då analys och tolkning av statistik över tid skall göras finns det olika saker som det bör tas 
hänsyn till. Vad som oftast eftersöks då statistik över tid analyseras är en tolkning över hur den 
faktiska brottsligheten över en tid har utvecklats, något som det av naturliga skäl inte finns 
statistik över. Det är dock möjligt att skapa sig en uppfattning om denna. Den vanligaste 
metoden för att fullfölja detta är att använda statistiken över de anmälda brotten som en 
indikator på den faktiska brottslighetens utveckling [22]. Denna metod kommer att användas i 
den här studien då syftet med arbetet är att ge en bild över de internetrelaterade 
bedrägeriernas utveckling och inte ett yttrande om de faktiska förhållandena. 

Då utvecklingen för en viss brottskategori analyseras bör man först ta reda på hur den anmälda 
brottsligheten speglar den faktiska. Typiskt för just bedrägeribrotten är att de anmälda brotten 
troligtvis inte ger en heltäckande bild av den faktiska brottsligheten. Det tros finnas två 
huvudsakliga skäl till detta [22].  

Bedrägeribrotten är oerhört seriebetonade. Det är ofta en gärningsman som ligger bakom 
tusentals anmälda bedrägeribrott under en kort period. Under år 1996 till exempel så anmäldes 
fyra fall till polisen som tillsammans innehöll 24500 brott. En av dessa brottsanmälningar 
speglade då alltså cirka 40 procent av den totala polisanmälda brottsstatistiken för hela det året 
[22]. 

Det andra skälet är att man kan förmoda att det endast är en liten del av den faktiska 
brottsligheten som upptäcks och därefter anmäls till polisen. Detta innebär alltså att 
bedrägeribrott är ett brott med ett högt mörkertal [22]. De bedrägeribrott som är 
internetrelaterade förmodas ha ett väldigt högt mörkertal [8] och statistiken bör i och med 
detta därför tolkas med aktsamhet.  

Brottsstatistiken påverkas också av ändringar i lagstiftningen och nya eller omarbetade 
anvisningar för klassificeringar av brott [22]. Bedrägeribrott är uppdelade i många 
klassificeringar [8] och en registrering av en anmälan skulle kunna komma att bli felaktigt då en 
viss otydlighet råder kring vilken rubrik brottet faller under. Detta är något som också borde 
finnas i åtanke då statistiken tolkas.  

Brottskategorin datorbedrägeri har funnits med i kriminalstatistiken sedan år 1987. Då tolkning 
och analys av diagram till datorbedrägerier i resultatdelen görs är det viktigt att observera att 
dessa siffror i vissa moment endast är baserade på åren 2006-2015. Beräknas den linjära 
trendlinjen för kategorin sedan år 1987 ges en bättre total bild av hur utvecklingen har varit 
men syftet med studien är att undersöka utvecklingen sedan internet fått en mer central roll i 
samhället.  

Viktigt att tänka på då information från både Nationella trygghetsundersökning och från 
Brottsförebyggande rådet har hämtats in är att statistiken från Brottsförebyggande rådet inte 
skiljer på privatpersoner och företag vilket Nationella trygghetsundersökningen däremot gör.  

Vad som också kan komma att bli ett problem i detta arbete är tolkningen av begrepp som 
”internetrelaterade bedrägeribrott”. Därför har det i sektionen ”1.4 avgränsningar” tydligt 
klargjorts att det med internetrelaterade bedrägeribrott och liknande begrepp huvudsakligen 
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syftas på brottsrubriceringarna datorbedrägeri (0901) och bedrägeri med hjälp av internet 
(0913).  
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4 Resultat 
I resultatsektionen presenteras samanställningar av både de kvantitativa och de kvalitativa 
delarna av studien. Sektionen börjar med att presentera en del av den kvalitativa resultatdelen 
som redogör för trender inom bedrägeribrotten genom historien. Här ges även en förklaring till 
hur det ser ut i vårt samhälle idag. 

Vidare fortsätter resultatdelen med en presentation av de kvantitativa resultaten. En statistisk 
sammanställning av hur bedrägeribrotten har utvecklats i Sverige under de senaste åren 
presenteras. Detta med hjälp av den inhämtade statistiken från svensk kriminalstatistik. 
Fortsättningsvis görs en presentation av hur trenden för de internetrelaterade 
bedrägeribrotten har sett ut under den valda årsperioden.  

Sektionen avslutas med en fortsättning på den kvalitativa resultatdelen. Denne består av en 
presentation av empirin som är en sammanställning av resultatet från elitintervjun.  

 

4.1 Trender inom bedrägeribrottsligheten 
Vad som kan tänkas påverka förutsättningarna för den faktiska brottsligheten hos 
bedrägeribrotten är bland annat samhällsförändringar. Detta brukar även kunna speglas och 
avläsas i utvecklingen av de anmälda brotten. Till exempel så introducerades checken som ett 
betalningsmedel på 1960-talet och detta innebar i sig att de anmälda bedrägeribrotten ökade. 
År 1971 infördes ett legitimationstvång för att kunna inlösa checkarna och detta innebar en 
markant nedgång av antalet anmälda bedrägeribrott. På samma vis skedde en kraftig ökning av 
antalet anmälda bedrägeribrott i slutet av 1970-talet då kontokort blev vanliga som 
betalningsmedel [22]. 

År 1995 slog internet igenom med storm [2] och i slutet av 1990-talet trädda nya former av 
bedrägeribrott fram. Genom internet kunde nu till exempel kontokortsinformation utnyttjas 
och användas för exempelvis e-handel. Detta ledde i sin tur till en ökning bland antalet anmälda 
brott för både kontokortsbedrägerier och internetrelaterade bedrägerier [22]-  

Det har nu på senare år skett ännu en samhällsförändring i Sverige. Internetanvändandet har 
växt markant och blivit av ännu större betydelse för vårt samhälle [12]. Sedan år 1995 har 
teknikutvecklingen bara ökat. Med våra smartphones och surfplattor är vi oavbrutet 
uppkopplade till internet vart vi än befinner oss [2]. Allt mer blir digitaliserat, idag betalar 
majoriteten av befolkningen sina räkningar via internet [11] och e-handeln ökar mer och mer 
för varje år som går [13]. Internetanvändningen sprider sig även i åldrarna, både nedåt [14] och 
uppåt [2]. Allt fler vill ta del av det nya informationssamhället men än finns det många som är 
okunniga vad det gälla nyteknik och denna okunskap är något som bedragare utnyttjar [4]. 

Informationssamhället är den trend som vårt samhälle lyder under idag. I och med att vi ännu 
inte är fullt kunniga i området ligger bedragarna ofta ett steg före [11]. Samtidigt digitaliserar 
vi oss alltmer vilket leder till att internet blir en alltmer gynnsam plattform för 
bedrägeribrottsligheten. 
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4.2 Statistisk överblick av internetbedrägerierna 
I den här sektionen ges en statistisk sammanfattning av internetbedrägeriernas utveckling.  

Sektionen är uppdelad i två delar. Den första delen presenterar statistik insamlad från 
kriminalstatistiken. Diagram över anmälda brott mellan år 2006-2015 visas, både för 
datorbedrägeri (0901) och bedrägeri med hjälp av internet (0913).  

I den andra sektionen har linjära trendlinjer för de båda brottskategorierna gjorts. Med hjälp 
av dessa är det möjligt att presentera av vilken art trenderna för de båda internetbedrägerierna 
har löpt under de senaste åren.  

4.2.1 Internetbedrägeriers utveckling 2006-2015 

I diagram 1 visas utvecklingen för datorbedrägerier under år 2006-2015. I diagram 2 visas 
utvecklingen för bedrägeri med hjälp av internet under år 2006-2015. Vad som syns i båda 
diagrammen är att de båda internetbedrägerierna generellt sett har ökat under denna 
tidsperiod.  

 

 

Diagram 1. Linjen visar det faktiska antalet anmälda datorbedrägerier år 2006-2015 enligt kriminalstatistiken 
[10]. Observera att siffran för år 2015 är preliminär. 
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Diagram 2. Linjen visar det faktiska antalet anmälda datorbedrägerier år 2006-2015 enligt kriminalstatistiken 
[10]. Observera att siffran för år 2015 är preliminär. 

 

 

4.2.2 Internetbedrägeriers trender 

I diagram 3 visas utvecklingen av datorbedrägerier under perioden 2006-2015 samt en linjär 
trendlinje för brottskategorin. I diagram 4 visas utvecklingen av bedrägerier med hjälp av 
internet under perioden 2006-2015 samt en linjär trendlinje för brottskategorin.  

 

 
 

Diagram 3. Den grova linjen visar det faktiska antalet anmälda datorbedrägerier år 2006-2015 enligt 
kriminalstatistiken [10]. Observera att siffran för år 2015 är preliminär. Den prickade linjen är en linjär trendlinje 

som visar trenden för brottskategorin.  
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Diagram 4. Den grova linjen visar det faktiska antalet anmälda bedrägerier med hjälp av internet år 2006-2015 
enligt kriminalstatistiken [10]. Observera att siffran för år 2015 är preliminär. Den prickade linjen är en linjär 

trendlinje som visar trenden för brottskategorin.  

 

 

4.3 Empiri 
I den här sektionen kommer empirin att presenteras. Empiridelen är utformad med hjälp av 
den semistrukturerade intervjun. Följande del av arbetet är alltså en sammanställning av vad 
intervjupersonen berättade vid intervjutillfället. Resultatet i detta block är alltså helt och hållet 
en sammanställning av intervjupersonens ord under intervjutillfället.  

4.3.1 Trender och anmälningsbenägenhet 

Bedrägeri är en brottskategori som under de senaste åren ökat kraftigt. Intervjupersonen tror 
inte att detta endast är en tillfällighet utan att antalet anmälda bedrägeribrott fortsättningsvis 
kommer att öka. Den uppåtgående trenden bland de internetrelaterade bedrägeribrotten 
kommer troligtvis att kvarstå enda tills bankerna verkligen inser att detta faktiskt är ett stort 
problem och att säkerheten nu borde prioriteras före kundnyttan.  

Det händer ibland att en storförsäljare, banker eller andra kontokortsrelaterade företag eller 
tjänster har säkerhetsbrister som läcker ut. Blir dessa säkerhetsbrister kända bland bedragarna 
ser polisen snabbt en ny trend och en ökning bland bedrägeribrotten. Ett exempel på ett sådant 
fall är då betaltjänsten Klarna förr hade en betalmetod där CVC koden inte behövde anges. 
Antalet anmälda bedrägerier ökade då kraftigt. Bankerna och företagen blir dock oftast fort 
uppmärksamma på detta och åtgärdar problemen då de inte vill ha dåligt rykte samt undvika 
att betala ut stora summor ersättning.  

Så fort nya och bättre vägar för brott ges tar kriminella dessa. Det var bara en tidsfråga innan 
internet skulle börja användas för bedrägeribrotten. På samma vis är det bara en tidsfråga tills 
nästa plattform för dessa brott dyker upp. 
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Den största trenden som polisväsendet ser bland de internetrelaterade bedrägeribrotten just 
nu är Card not Present, CNP, vilket betyder att kreditkortsuppgifter stjäls och att dessa stulna 
kreditkortsnummer sedan används för att betala varor, tjänster och andra saker på internet. 

Idag används mobiltelefoner vid internetbedrägerier på så vis att webbläsare eller andra 
applikationer används för att lägga ut annonser på blocket, tradera eller andra liknande 
försäljningssajter. Mobilabonnemangen kan även användas som verktyg för att lura personer, 
antingen genom att ringa dem eller att genom olika applikationer nå ut till människor och på så 
vis lura dem. En trend bland de internetrelaterade bedrägeribrotten som tros komma att bli 
stor om några år är betalfunktioner i mobiltelefoner. Det finns nu funktioner i mobiltelefonen 
som gör det möjligt att betala föremål på olika vis men mobiltelefonen är ännu i sig inte ett 
betalmedel. En tjänst som är på väg att införas är Near Field Communication, NFC i 
mobiltelefoner, på svenska även kallat närfältskommunikation. Det ska genom detta bli möjligt 
att hålla upp mobiltelefoner mot betalterminaler så att pengar dras från ett kopplat bankkonto. 
Intervjupersonen tror att detta i framtiden kommer bli stort inom bedrägeribranschen.  

Mörkertalen bland bedrägerier är stort. Framförallt bland de internetrelaterade och särskilt då 
det gäller låga belopp. Brottsoffret bryr sig ofta inte om att anmäla bedrägeriet om det rör en 
låg summa pengar och det är många gånger personen tycker det är pinsamt att denne kunnat 
bli lurad.  

 

4.3.2 Den typiska internetbedragaren  

Frågorna ”Vad tror du om gärningsmännen idag? Tror du att det fortfarande är samma 
”samhällsgrupp” som begår bedrägeribrotten eller tror du att det finns fler som begår denna 
typ av brott nu i och med informationssamhället?” ställdes under intervjun och 
intervjudeltagarens svar kan sammanställas enligt följande. 

Bedragarna idag tros till viss del vara samma brottslingar som förr. Det är en viss samhällsgrupp 
som har en viss moral som blir kriminella och begår brottsliga handlingar. Det som skiljer sig 
idag är att det tillkommit nya vägar för att tillskansa sig ekonomisk vinning. Jämfört med att 
begå ett villainbrott eller ett personrån är det mycket enklare att komma undan med ett 
internetbedrägeri. Det går också att komma åt en större summa pengar med mindre 
ansträngning. Till exempel kan en kriminell enkelt tjäna ihop flera tusentals kronor genom att 
annonsera ut lägenheter på blocket och kräva någon slags handpenning eller 
förskottsbetalning. Vid ett villainbrott eller personrån skulle förövaren aldrig tjäna in så mycket 
pengar för så lite ansträngning.  

Intervjupersonen säger vidare att det vid internetrelaterade bedrägerier och egentligen 
internetrelaterade brott i huvud taget kan vara svårt för en domstol att bevisa vem som faktiskt 
har begått den brottsliga handlingen. Det finns alltid spår efter brottet i form av IP-nummer, 
vare sig brottet skett via en mobiltelefon eller en dator. Förövarna kan dock använda sig av 
datorer på offentliga platser som caféer eller bibliotek vilket gör att det därmed blir svårt att 
bevisa vem som ligger bakom den brottsliga handlingen. Används en dator i ett hushåll blir det 
även där svårt att bevisa vem som begått den brottsliga handlingen då oftast hela familjen 
samsas om datorerna. Vid bedrägeribrott där mobiltelefoner är inblandade kan förövaren alltid 
hävda att denne tappat bort mobiltelefonen eller att den är utlånad eller liknande. I och med 
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att det finns så många enheter uppkopplade på internet idag delar många samma IP-nummer 
då de är uppkopplade. Detta gör att det kan bli svårt att bevisa vems enhet det har att göra 
med.  

Det nya informationssamhället leder alltså till att det blir svårare att bevisa vem som faktiskt 
begått brotten. Intervjupersonen tror att motiven fortfarande är dem samma och att det är 
tillvägagångssätten som har förändrats samt att informationstekniken även har inneburit att 
upptäcktsrisken är väldigt låg. Internetrelaterade bedrägerier kan utföras av i princip vem som 
helst och eftersom att upptäcktsrisken är så pass låg för internetrelaterade bedrägeribrott 
använder sig numera även andra grupper av yrkeskriminella internetbedrägerier för att skaffa 
sig pengar. Internetbedragarna kan idag alltså ha blivit flera i och med det nya 
informationssamhället och den stora möjligheten till att komma undan med brottet. Dock är 
det troligtvis fortfarande personer inom samma samhällsgrupp med en viss moral som begår 
dem.  
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5 Diskussion 
I denna sektion kommer en diskussion kring resultatet att föras. 

5.1 Statistisk överblick av internetbedrägerierna  

I Diagram 1 kan vi se att det år 2006 var 6236 anmälda datorbedrägeribrott och att det år 2015 
är preliminärt 67166 anmälda datorbedrägeribrott. Detta är en stor ökning från år 2006. 
Antalet anmälda datorbedrägeribrott har så gott som ökat årsvis under tidsperioden 2006-
2015. Vissa år har antalet anmälda brott varit mindre än året innan. Detta kan till exempel bero 
på att färre datorbedrägerier har blivit upptäckta dessa år eller att färre datorbedrägeribrott 
under de här åren faktiskt har begåtts. Det skulle också kunna bero på att 
anmälningsbenägenheten för dessa år har varit lägre.  

I diagram 3 kan vi se att utvecklingen av antalet anmälda datorbedrägeribrott under åren har 
varierat. Vissa år har det varit mindre anmälda brott än året innan, vilket kan ha tytt på en 
nedåtgående trend. Från år 2011 har dock antalet anmälda brott inom brottskategorin årsvis 
ökat och trendlinjen i diagram 3 visar att datorbedrägeri under år 2006-2015 generellt löpt 
under en ökande trend. Då korrelationsvärdet är 0,79 är den ökande trenden för 
brottskategorin även att betraktas som stark.  

Ur Diagram 2 kan vi tyda att det år 2006 var 1502 anmälda brott inom brottskategorin bedrägeri 

med hjälp av internet samt att det år 2015 preliminärt är 24021 anmälda brott inom kategorin. 

Detta är en enorm ökning jämfört med år 2006. Antalet anmälda bedrägerier med hjälp av 

internet har så gott som ökat sedan brottsrubriceringen kom med i kriminalstatistiken år 2006. 

Under de senaste åren har antalet anmälda brott inom brottskategorin avtagit en aning, dock 

inte makabert. Den snabbt växande ökningen år 2006-2009 beror troligtvis på att 

brottskategorin med hjälp av internet inte var registrerad förrän år 2006 och att dessa brott 

innan registrerades under kategorin övriga bedrägerier. Att detta skulle kunna vara en möjlig 

förklaring kan antas eftersom att kategorin övriga bedrägerier år 2006 stod för 50 procent av 

de totalt anmälda bedrägerierna medan kategorin år 2010 istället stod för 28 procent [12] av 

de totalt anmälda bedrägeribrotten. Registreringen av de anmälda bedrägeri brotten som skett 

med hjälp av internet har därmed troligtvis succesivt förflyttas till korrekt brottsregistrering.  

Trendlinjen i diagram 4 tyder på att bedrägeri med hjälp av internet är en brottskategori som 

mellan 2006-2015 skridit under en ökande trend. Ökningen av antalet anmälda brott har under 

åren varit olika starka men bedrägeri med hjälp av internet har sedan brottsrubriceringen kom 

med i kriminalstatistiken lidit av en uppåtgående trend. Då korrelationsvärdet för trendlinjen 

är 0,94 är den ökande trenden även att betraktas som stark. 

 

5.2 Empiri 
Resultatet som presenteras under sektion 4.3 Empiri är en sammanställning av hur 

informationssamhället kan ha påverkat bedrägeribrotten från en polisinspektör kunnig i 

området internetbedrägeriers erfarenheter. Med en annan intervjuperson är det möjligt att 

resultatet fått ett annorlunda utfall. Av det här resultatet att tolka så har informationssamhället 

påverkat bedrägeribrotten och så även de kriminellas inställning till val av brott därefter.  
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6 Slutsats 
I den här sektionen kommer studiens resultat att analyseras. Både den statistiska överblicken 
av de internetrelaterade bedrägerierna och empirin kommer att behandlas. Slutsatser kommer 
att dras kring arbetet och dess frågeställningar:  
 
Hur har internetrelaterade bedrägerier utvecklats i Sverige i samband med att internet fått en 
allt större betydelse för vårt samhälle? 
– Hur har de internetrelaterade bedrägeribrotten utvecklats de senaste åren? 
– Hur kan kriminellas tankegångar om bedrägeribrotten tänkas ha ändrats i samband med 
den ökade internetanvändningen? 
 

Resultaten kommer att analyseras utifrån den valda teorin och tidigare forskning. I förhållande 
till den tidigare forskningen och teorin kommer även egna tankar, analyser och slutsatser kring 
studien att dras. Vidare kommer även förslag till fortsatt forskning att ges samt en presentation 
av egna tankar och reflektioner kring arbetet.  
 

6.1 Internetbedrägerierna ökar 
Slutsatser som dras i denna studie är att informationssamhället och vår allt högre användning 
av internet påverkar utvecklingen av de internetrelaterade bedrägeribrotten. 
Internetbedrägerierna har under de senaste åren ökat och som det ser ut idag kommer dem av 
allt att döma att fortsätta att öka. Internetbedrägerierna präglas av en starkt uppåtgående 
trend och denna ökning kommer med hög sannolikhet att kvarstå tills vi bekantat oss mer med 
informationssamhället. Vad studien också tyder på är att kriminellas tankebanor faktiskt har 
ändrats i samband med den ökade internetanvändningen då både större vinstmöjligheter ges 
och enklare sätt att komma undan med de internetrelaterade brotten finns.  

Internetrelaterade bedrägerier är en brottskategori som påverkas starkt av trender. Just nu 

lever vi i en större omfattande trend, informationssamhället. Inom denna trend kan även 

mindre trender som påverkar utvecklingen av internetbedrägerierna komma att uppstå. Att 

förutspå hur internetbedrägerierna kommer att fortsätta utvecklas är därför svårt. I nuläget 

finns det en skam i att visa sig okunnig vad det gäller nyteknik som internet. Att visa att man 

blivit utsatt för ett internetbedrägeri kan därmed anses som pinsamt och den utsatte kan 

komma att avstå från att anmäla detta till polisen. Detta gör det också svårt att förespråka den 

framtida utvecklingen av de internetrelaterade bedrägerierna. Om några år kanske det inte 

längre anses som pinsamt att ha blivit lurad och utsatt för ett internetbedrägeri. Då den tiden 

är kommen kommer vi troligtvis se en stor ökning i antalet anmälda internetbedrägerier. 

Kriminalstatistiken speglar endast egentligen att anmälningsbenägenheten har ökat, för allt vi 

vet kan det vara exakt lika många brott idag som för fem år sedan fast de då inte anmäldes i 

samma utsträckning. På annat vis kan en säkerhetsbrist hos en storförsäljare eller hos en bank 

leda till att fler personer blir utsatta för bedrägeribrott och antalet anmälda brott kan därmed 

för det året öka kraftigt.  

Det är idag bekvämare att begå bedrägeribrott. Det är också enklare att komma undan med 

brottet. Detta beror på det nya tillvägagångssättet som internet har gett bedragarna. Antalet 

gärningsmän behöver inte ha ökat i samband med informationssamhället men det är mycket 

väl möjligt. För att begå en brottslig handling krävs det en viss sorts moral. Polisinspektören 
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som intervjuades tror inte att det är helt nya människor som börjat begå bedrägeribrott i och 

med informationssamhället, utan att de som begår de internetrelaterade bedrägerierna 

fortfarande tillhör en viss socialgrupp där en särskild moral råder. Dock kan brottslingar som 

tidigare haft andra tillvägagångssätt än just bedrägerier för ekonomisk vinning ha förflyttat sin 

brottslighet till internetbedrägerier i och med de nya, för förövarna gynnsamma, 

tillvägagångssätten. 

 

6.2 Okunskap och nya tillvägagångssätt motiverar bedragare 
En slutsats som dras i denna studie är att de internetrelaterade bedrägeribrotten har ökat 

under de senaste åren och att detta är i takt med att internetanvändandet har ökat.  

Internetanvändningen har vuxit radikalt de senaste åren. Så har även användningen av internet 

i mobiltelefoner och surfplattor. I och med denna ökning blir allt fler privatpersoner, 

organisationer, tjänster och företag tvungna att digitalisera sig och förflytta sina tillgångar till 

internet. Antalet anmälda internetrelaterade bedrägeribrott ökar och allt pekar på att denna 

ökning beror på det eskalerade internetanvändandet.  

Applicerar vi rutinaktivitetsteorin på detta påstående kan vi anta att hypotesen faktiskt är sann. 

Rutinaktivitetsteorin förutsätter att brott alltid kommer att begås om det finns ett lämpligt 

objekt, en motiverad förövare och en avsaknad av kapabla väktare. Informationssamhället är 

fortfarande relativt nytt vilket innebär att det finns en okunskap hos mänskligheten.  Samtidigt 

som denna okunskap råder blir vi tvungna att digitalisera oss. Vi förflyttar alltså våra tillgångar 

till en plattform där vi inte vet hur vi ska hantera dem och skydda dem på bästa sätt. Vi blir 

också tvungna att lämna ut personliga uppgifter i allt större utsträckning då tjänster, företag 

och vardagssysslor som att betala räkningar eller handla kläder digitaliserar sig. I och med att vi 

lämnar ut konfidentiella uppgifter allt mer och detta på en plattform där vi inte är fullt förstådda 

i vad som sker innebär detta att antalet lämpliga objekt för bedrägerier faktiskt ökar. Samtidigt 

bidrar okunskapen om internet och människans vilja att lita på andra människor till gynnsamma 

förutsättningar för social ingenjörskonst vilket också leder till att antalet lämpliga objekt för 

bedrägerier ökar. På samma gång fungerar internet som en mötesplats för hela världen att 

samlas på. Detta betyder att antalet lämpliga objekt på internet är betydligt större än antalet 

lämpliga objekt på en befintlig plats i det verkliga samhället. 

Samtidigt som antalet lämpliga objekt för bedrägeribrotten ökar på internet så minskar antalet 

kapabla väktare. Sannolikheten för en bedragare att komma undan är på internet väldigt stor, 

särskilt i jämförelse med bedrägeribrott som begås i det verkliga samhället. På internet finns 

det många möjligheter till att dölja sin identitet och sopa igen sina spår efter en brottslig 

aktivitet. Lyckas inte en bedragare med detta blir det ändå svårt för en domstol att lyckas bevisa 

vem som faktiskt har utfört den brottsliga handlingen från den enhet som bundits till 

brottsfallet.  

Parallellt med att antalet lämpliga objekt ökar och antalet kapabla väktare minskar för 

internetbedrägerierna kan det antas att antalet motiverade förövare ökar. Eftersom internet är 

en centrerad plats för hela världen att mötas på blir ansträngningen för att komma åt ett 

lämpligt objekt betydligt mindre. Detta är ett motiv som i sin tur borde öka drivkraften hos den 
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redan motiverade förövaren men det borde även också kunna öka antalet motiverade förövare. 

Internet bidrar även till att fler lämpliga objekt kan kommas åt under en kortare tid vilket ger 

en större ekonomisk vinning vid ett bedrägeribrott på en kortare tid. Detta borde även det höja 

drivkraften hos den redan motiverade förövaren och även antalet motiverade bedragare. 

Möjligheten till anonymitet på internet och den stora sannolikheten till att komma undan med 

internetbedrägeribrottet borde även det öka antalet motiverade förövare och drivkraften hos 

den redan motiverade bedragaren. Att många människor är okunniga när det kommer till 

internet leder till att det blir enklare att lura dem och där med enklare att begå ett 

bedrägeribrott vilket i sin tur förmodligen också ökar drivkraften hos den redan motiverade 

förövaren men även antalet motiverade förövare.  

Sammanställt kan vi alltså med rutinaktivitetsteorin som förklaring verifiera att den ökade 

internetbedrägeribrottsligheten faktiskt beror på informationssamhället och det expanderade 

användandet av internet. Tidigare studier har förutspått att bedrägeribrott med hjälp av 

internet fortsättningsvis skulle öka. Att denna typ av internetbedrägeri fortsatt hålla en ökande 

trend är ett faktum och av allt att döma kommer denna trend att hålla i sig ännu ett tag 

framöver. Datorbedrägerierna lider likaså av en ökande trend som ser ut att fortsätta utvecklas. 

Internetbedrägerierna är de gamla traditionella bedrägeribrotten fast med nya mer 

gynnsamma tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt tillsammans med den stora chansen till 

att komma undan med brotten ger troligtvis också fler motiverade bedragare och ger den redan 

motiverade bedragaren en allt starkare drivkraft till att begå bedrägeriet. I och med dagens 

informationssamhälle och dess tekniker har alltså bedrägeribrotten fått allt mer gynnsamma 

förutsättningar för förövarna.  

 

6.3 Fortsatt forskning 
Denna studie är baserad på både kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod. Jag har i någon 

form försökt att få en helhetsbild av området där både de kvantitativa och kvalitativa 

forskningsaspekterna fått spela in. Vad som kan göras, och vad som borde göras i den 

uppenbarelsen att tidigare forskning i området inte är genomgripande, är att djupare 

specificera sig i en forskningsmetod. 

Analysen av den kvalitativa delen berör till ett visst djup de kriminologiska aspekterna som 

rutinaktivitetsteorin kan förutsätta finnas kring de internetrelaterade bedrägeriernas 

utveckling. Detta är en del som går att fördjupa sig betydligt mer i. Dels genom att analysera 

internetbedrägeriernas utveckling med andra kriminologiska teorier men också genom att 

fylligare analysera vad samhället har för uppfattning och inställningar till internetrelaterade 

bedrägerier. 

Den kvantitativa delen analyseras till en viss del med logiskt tänkande men även till ett visst 

djup matematiskt. Att analysera och förutspå på ett djupare plan hur utvecklingen av de 

internetrelaterade bedrägerierna kommer att fortsätta är möjligt med hjälp av den statistik som 

finns tillgänglig. Att internetanvändandet påverkar internetbedrägerierna är bevisligen ett 

faktum. Men hur kommer utvecklingen att fortsätta? Som nämnt har trender en stor inverkan 

på de internetrelaterade bedrägeribrotten. Det dagliga internetanvändandet är för närvarande 
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uppe i 91 procent och kan inte höjas så mycket mer. För att djupare analysera och förutspå den 

framtida internetbedrägeribrottsligheten och mönstret inom denna kan olika matematiska 

modeller användas. Till exempel AR-modellen som inom statistik är en känd modell för att 

beskriva olika slumpmässiga förlopp, däribland processer som varierar över tid.   

 

6.4 Egna reflektioner 
Att de internetrelaterade bedrägeribrotten har ökat och förmodligen kommer att fortsätta öka 

är i sig inget revolutionerande. Vad denna studie visar på är att det faktiskt finns ett samband 

mellan ökandet av internetbedrägerier och expanderingen av informationssamhället samt att 

kriminella är väl medvetna om fördelarna de kan nyttja med informationssamhället. I 

problemformulering och syfte togs det upp att okunskap i området troligen är ett 

bakomliggande problem till att de internetrelaterade bedrägerierna ökar så pass kraftigt. Det 

skrevs även att vi genom att diskutera och undersöka området mer borde får en bättre kunskap 

och förståelse samt att vi i och med det förmodligen snabbare kan minska den hastiga ökningen 

som finns. Genom denna studie har högre kunskap och förståelse kring internetrelaterade 

bedrägerier och kriminellas förhållande till bedrägeribrott på internet erhållits. Ges denna 

förståelse även till kontroll och lagstiftning kommer det med största sannolikhet snabbare gå 

att motverka ökningen internetbedrägerierna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Ålder: 

Kön:  

Position:  

Antal år i branschen: 

Syftet med examensarbetet: att undersöka hur internetrelaterade bedrägerier har utvecklats i Sverige i samband 
med att internet fått en allt större betydelse för vårt samhälle 

– Hur har de internetrelaterade bedrägeribrotten utvecklats de senaste åren? 
– Hur kan gärningsmännens motiv och tillvägagångssätt tänkas ha ändrats i samband med den ökade 
internetanvändningen? 
– Hur kan de internetrelaterade bedrägeribrotten tros utvecklas fortsättningsvis? 
 

Syfte med intervjun: att komplettera resultaten från den kvantitativa delen (statistiken för brottsutvecklingen) 

Med internetrelaterade bedrägeribrott/internetbedrägerier menar jag i denna intervju främst datorbedrägeri 
(0901) och bedrägeri med hjälp av internet (0913). 

Ljudinspelning 

Intervjun är frivillig och kan när som helst avbrytas 

Intervjun är enbart för forskningssyfte   

 

Samhällsförändring, internet används mer – hur påverkar det bedrägeribrotten? 

Speciellt datorbedrägeri väldigt hög preliminär siffra för anmälda brott 2015 – vad tänker du om det? 
Fler utsatta, ökad anmälningsbenägenhet, fler brott som faktiskt begås? 

Vad tänker du om mörkertal gällande anmälda internetrelaterade bedrägeribrott?  
Tror du att många ”missar” att de blivit utsatta för ett internetrelaterat bedrägeribrott? Skäms att de blivit utsatta? … berätta 

vad du tror. 

Vad tror du om gärningsmännen idag? Lika många, färre men kommer åt fler…? Samma samhällsgrupp/nya? 

Vilka nya sätt finns det att begå bedrägeribrott idag i och med samhällsförändringen? Förenklar det 

tillvägagångssätten? Förändrar det motiven? Blir fler motiverade? 

Går det att begå bedrägeribrott via mobiltelefoner? 
Får ni in fler mobiltelefoner nu för tiden? Hur påverkar det bedrägeribrotten och utredningen av bedrägeribrott?  

Är det svårt att identifiera en bedrägerigärningsman på internet? Eller ”bara” svårare att bevisa att det är just 

denne?  

Vad tror du om internetrelaterade bedrägeribrott i framtiden? Ökar/minskar..? 

Om t.ex. en storsäljare inom e-handelsbranschen skulle få en känd säkerhetsbrist som innebär att 

exempelvis kontokortsuppgifter går att komma åt – hur tror du att det påverkar internetbedrägerier? 
Statistiskt  

Något att tillägga? 
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