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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att ge svar på hur de IT-relaterade bedrägeribrotten utvecklats 

under perioden 2006 tom 2015, ge förklaringar till orsaker och vilka förutsättningar som 

ligger bakom. Samt ge svar på om det föreligger en skillnad i antalet lagförda IT-relate-

rade bedrägeribrott, jämfört med bedrägeribrott i övrigt, och orsak till detta. Jag har i 

huvudsak begränsat mig till ett fåtal väldokumenterade källor, och utifrån dessa tagit 

fram statistik som bearbetats. Materialet redovisas i tabeller och diagram. Utifrån dessa 

har därefter jämförelser gjorts mellan de IT-relaterade bedrägeribrotten och de totalt an-

tal handlagda bedrägeribrotten för 2015 för att kunna påvisa en eventuell skillnad. Re-

sultatet analyserades med hjälp av tidigare forskning och inom kriminilogin erkända te-

orier. Vi kan konstatera utifrån denna studie, att de IT-relaterade bedrägeribrotten haft 

en makalös utvecklingskurva, och det finns inget som tyder på att denna kurva håller på 

att mattas av. Antalet anmälda brott i dessa kategorier följer den upplevda utsattheten 

för brott, så man kan på goda grunder konstatera att det föreligger en faktisk ökning. 

Dessvärre finns det ett stort mörkertal då endast var 4:e brott uppges anmälas. De fak-

torer som kan antas ligga bakom denna ökning är flera. Svenskarnas tillgång till och an-

vändning av internet är en förklaring, då tillgången till dator, internet och bredband lig-

ger på en hög nivå på 90 procent eller över. Vi har anammat den nya tekniken till att 

förenkla vår vardag och utför därför allt fler tjänster och hanterar allt mer känslig in-

formation över internet. Här finns bland användare en okunskap om de risker man utsät-

ter sig för men även en övertro till säkerheten över internet. Incitamenten för att som 

kriminell befinna sig i detta forum är flera. Den ökade användningen har resulterat i fler 

lättillgängliga brottsofferkandidater, samt att det är stora värden som hanteras via inter-

net i form av handel, spel mm. Avsaknaden av en kapabel väktare miskar risken att bli 

upptäckt, och kombinationen av myndigheters kompetens- och resursbrist att handlägga 

ärenden, gör sannoliketen att tilldelas en fällande dom mycket liten, då antalet fällande 

domar är lägre i dessa brottskategorier än för övriga. Anledningen till att utvecklingen 

har tagit denna riktning kan i sin tur härledas till flera orsaker. Polis och rättväsendet i 

övrigt hinner inte med i den takt ökningen sker, men då det inte är ovanligt att dessa 

brott utförs på en internationell arena, försvåras också utredning och åtkomst till bevis. 

Det framkommer i utredningar från såväl Rikspolisstyrelsen och Riksrevisionen, att det 

råder en tydlig kompetensbrist i området, men också det faktum att man ännu inte lyck-

ats enas om definitionen om vad ett IT-brott faktiskt är. Språket i sig är också en viktig 

faktor i hur väl myndigheterna lyckas i sitt uppdrag. Allt detta sammantaget får så långt-

gående konsekvenser som att svensk polis klarar upp allt färre brott. Detta i sin tur 

ruckar förtroendet för berörda myndigheter och rättsväsendet som helhet. Det finns yt-

terligare ett scenario, att om dessa brott fortsätter att ligga på höga nivåer eller öka i nu-

varande takt, riskerar vi också att tappa tilltro till att utföra och använda oss av alla de 

fantastiska tjänser som vi nu vant oss vid.  

Nyckelord: Internetbedrägeri, datorbedrägeri, kriminalstatistik, handlagda brott, straffö-

reläggande, personuppklarningsprocent, nationella trygghetsundersökningen, rutinakti-

vitetsteorin. 
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1. Introduktion 

Du sitter vid din dator och går igenom dina mail. I inkorgen ligger diverse mail från av-

sändare du inte känner igen, vissa med person namn, andra som vid första anblicken 

ser ut att komma från i flertalet fall från välkända företag, men något avviande är det 

allt. Rubrikerna i ämnet lockar med ”Det är sista chansen att göra anspråk på!” eller 

”Ditt paket är redo på posten”, med uppmaningen, följ bara och klicka på länken. 

Detta är bara ett exempel tagit ur vardagen för i takt med att tekniken utvecklats och vår 

användning av den ökat, har dessvärre kriminaliteten följt efter. Berdägerierna har via 

datorer, smartphones och internet hittat nya vägar, och blivit allt mer utbrett. Vi är 

många som blivit drabbade på diverse olika sätt. 

 

1.1 Inledning 

Så gott som alla av oss använder dagligen datorer och smartphones i vår vardag. Det 

finns massor av tjänster och appar som är enkla att använda, så förutom att vi ringer, 

handlar och betalar våra räkningar över internet, umgås vi numera även socialt över in-

ternet. Kort och gott denna teknik har förenklat men också blivit en förutsättning i vår 

vardag.  

Gärningsmännen har upptäckt fördelarna med metoden, då man lätt når många offer, du 

visar dig inte och den fysika ansträngningen är minimal. Anonymiteten kan göra att 

brottslingen bedömmer att risken att åka fast är lägre och därför begår fler brott. Bedrä-

gerierna tillvägagånsätt har också förändrats, från att som förr, då de skedde mer eller 

mindre ansikte mot ansikte nu sker annonymt via internet.  

En förutsättning för bedrägeribrottens utveckling har varit att vi alla mer eller mindre 

blivit påtvingade den nya tekninken. För vem går längre till post eller bank för att betala 

sina räkningar? Numera sitter vi nästan alla med Internetbanken på datorn eller i sin 

App.1 Diverse dosor, lösenord och BankID krävs och skall av individen hållas reda på.2 

Företag lägger på fakturaavgifter om de skickar en pappersfaktura och vill man slippa 

avgiften så måste man registrera sig till e-faktura eller autogiro.3 Konsekvensen av detta 

är att allt fler av oss lägger upp känslig information som är lockande för kriminella att 

komma över för egen vinning.  

Bedrägeri innebär att en gärningsperson vilseleder någon att göra något, eller att inte 

göra något som denne annars skulle ha gjort. Vilseledandet måste dessutom innebära att 

                                                 
1 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 37. 
2 SEB   www.seb.se  [Hämtad 2016-03-01] 
3 3   www.tre.se  [Hämtad 2016-03-01] 
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gärningspersonen får en ekonomisk vinning på det, och att det leder till ekonomisk 

skada för den som blir vilseledd.4  

Bedrägeri, och internetbedrägerier i synnerhet, är ofta ett seriebrott där en ensam gär-

ningsperson på ett rationellt och efektivt sätt under kort tid kan nå tusentals offer. Den 

ökade risken för att bli utsatt för bedrägeri beror till stor del på den tekniska utveckl-

ingen som har gjort att fler typer av bedrägeri kan begås. Detta är en mycket oroande ut-

veckling då dessa brott kan vara mycket svåra att utreda. Detta märks inte minst av att 

antalet anmälningar om datorbedrägeri och bedrägerier med hjälp av internet ökar mest. 

På en övergripande nivå kan man tala om en tendens till att egendomsbrottsligheten i 

stort går från stöldbrott till bedrägeribrott, och att bedrägerier därför utgör en ny typ av 

vardagsbrottslighet.5 

 

1.2 Bakgrund 

Det har nu gått tjugo år sedan internet slog igenom. Det var år 1995 och fram till dess 

hade internet varit något endast för de sanna entusiasterna. För att göra internet använd-

bart för flertalet var ett lättillgängligare språk som länkade samman webbsidorna och på 

så sätt skapa ett WWW, ett Word Wide Web. Språket blev HTML som skapades av Tim 

Berner-Lee år 1993, och idag återfinns detta på alla webbsidor.6 Men det var först när 

den användarvänliga webbläsaren Mosaic kom, som innehållet på internet och så även 

intresset började att växa. Istället för att skriva in långa referenser och adresser kunde 

man nu klicka för att komma dit man ville.7 

 

1.2.1 IT-relaterad brottslighet 

De IT-relaterade brotten är egentligen inga nya brott. De har egentligen hela tiden fun-

nits, men genom samhällets utveckling så har brotten ändrat karaktär, men de har också 

fått en förnyelse på hur de utförs och med vilka hjälpmedel de använder för att kunna 

utföra brottet.8 Bedrägerierna har också hittat ut på de öppna internet, där allt mer av vår 

handel idag sker, och det förekommer att personer köper tjänster, prylar och varor med 

andras kontokortsnummer eller krediter.9 Informationen i samhället kommer att allt 

                                                 
4 Polisen   www.polisen.se  [Hämtad 2016-03-01] 
5 J.Öberg, Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott, 16-17,              

M.Ahola, Bedrägeri – Introduktion och handledning för brottsutredning, 24, 156.   
6 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 3. 
7
Ibid,3. 

8 Brottsförebyggande rådet, IT-relaterad brottslighet BRÅ-rapport 2000:2, 45. 
9 Ibid 46 
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mera bli mer värdefull och känslig, och därmed kommer de IT-relaterade berdägeribrot-

ten att fortsätta att öka. Det vi ser nu är troligtvis bara början på ett växande berg med 

IT-relaterade brott.  

 

1.2.2 Lägesbeskrivning 

Brott som sker i IT-miljö är ett växande problem och så som utvecklingen är, så håller 

den på att utvecklas till en ny typ av mängdbrott. Detta gäller inte minst bedrägeribrotten 

som under den senaste tio-årsperioden ökat med 157 procent.10 Den makalösa utveckl-

ingen beror just på den ökade teknik och internetanvändningen. Till exempel är det allt 

fler som skickar post och beställer varor på internet. Det gör också att fler brott blir en 

blandning mellan IT-brott, bedrägeri och identitetsintrång.11 Dessvärre så är den internat-

ionella trenden den att en stor mängd av dessa brott sällan blir uppklarade. Mörkertalen 

för denna typ av brottslighet är sannorlikt stora.  Man utpekar IT-relaterad brottslighet 

som prioriterad och både Polisen och Åklagarmyndigheten har tilldelats ökade resurser 

men utan att en förbättring av uppklarandet av antal brott kunnat märkas. Förmågan hos 

polisen att kunna hålla en hög nivå på antalet uppklarade brott är naturligtvis av största 

vikt, annars riskerar allmänheten förtoende för rättsväsendet att påverkas negativt.12 

Som en konsekvens av detta beslutade Rikspolisstyrelsen (RPS) i april 2013 att genom-

föra en inspektion vid fem polismyndigheter angående deras förmåga att handlägga IT-

brott. Inspektionen var framförallt inriktad på polismyndigheternas förmåga att hantera 

information lagrad på IT-media, med särskilt fokus på beslag.13 

 

Resultatet av denna inspektion blev klart år 2014 och redovisas i rapporten ”Inspektion 

av polis-myndigheternas förmåga att handlägga IT-brott”. Här betonas att en central 

fråga för att uppnå en effektiv och bra verksamhet, när det gäller handläggningen av 

denna typ av brott, är just tolkningen och tillämningen av begreppen IT-brott och IT-re-

laterad brottslighet. Många myndigheter har byggt upp sin organisation efter den all-

männa bilden av att området endast omfattar IT-brott i juridisk mening samt brott där IT 

är ett verktyg för att kunna genomföra brottet. De menar att med denna tolkning så finns 

risken att många brott, där IT är en del av ärenet i exempelvis bevishänsende, utesluts. 

RPS menar också att om man fortsätter med denna tolkning kommer det att bli problem 

i hanteringen av alla andra brott som har IT-relevans. Detta då det saknas kompetens för 

att kunna göra de nödvändiga åtgärder som krävs när det gäller utredningsmässigt, 

underrättelsemässigt men även brottsförebyggande. Inspektionsgruppen föreslår därför 

att införa ett nytt begrepp, ”brott med IT-relevans”, vilket skulle kunna vara vilket brott 

                                                 
10 Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott,   www.bra.se [Hämtad 2016-03-30] 
11 N. Allvi, N. Jelver, Nationell lägesbild Bedrägerier, 9.  
12 Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott, 6. 
13 Ibid, 1. 
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som helst där IT ingår på något sätt. Detta bara för att komma ifrån den nuvarande 

snäva tolkningen.14  
 

Men även Riksrevisionen (RIR) har intresserat sig för ämnet, och kom nyligen ut men 

en rapport ”IT-relaterad brottslighet- polis och åklagare kan bli effektivare” RiR 

2015:21, där RIR har granskat om Polis och Åklagarmyndigheten har beredskap för att 

effektivt handlägga och utreda IT-relaterade brott. Det räcker med att läsa rubriken så 

får man en uppfattning om resultatet av utredningen. I rapporten konstateras att utbild-

ningsnivån generellt sett är låg inom såväl Polis- och Åklagar-myndigheten för att ut-

reda IT-relaterade brott. Mycket få av de som jobbar med området har gått utbildningar 

inom IT. Dessutom innehåller grundutbildningen till polis som regel inte något kopplat 

till IT-relaterad brottslighet.15Men den it-relaterade brottsligheten beskrivs också som 

något som något internationel. Kriminella personer och nätverk som medverkar till att 

begå samma brott finns allt som oftast spridda i flertalet länder men kan med informat-

ionsteknik begå brott där de inte rent fysiskt befinner sig. EU och länder som Sverige 

målas upp som attraktiva måltavlor på grund av våra tillgångar och höga levnadsstan-

dard. Att vi dessutom har en hög internetanvändning samt att det är många tjänster som 

vi använder oss av, så som t.ex. inom bank sektorn, gör oss till verkliga villebråd.16  

It-brottsligheten omsätter enorma belopp, och då bedrägerier med hjäp av internet samt 

datorbedrägerier är de it-brott som har klart flest anmälningar, har det utvecklats till en 

industri i miljard klassen, men det är svårt att uppskatta exakt hur stora beloppen- och 

hur stora samhällets kostnader faktiskt är då mörkertalet bedöms vara stora. Dessutom 

beräknas den it-relaterade kostnaden vara än större än brottslighetens omsättning då det 

uppstår diverse kostnader för att skydda sig mot denna typ av brottslighet med hjälp av 

t.ex antivirusprogram, diverse försäkringar och banker kompenserar oftats förluster till 

drabbade. Men indirekta förluster uppstår också genom att varumärken och anseenden 

kan påverkas negativt.17 

Det finns också stora utmaningar med att digitala bevis är svåra att säkra. Data som ut-

gör bevining är oftast omfattande och svåra att komma åt. Exempelvis är polisen för-

hindrad att genomsöka uppgifter som är lagrad i en molntjänst där servern är placerad 

utanför Sverige. Här krävs istället ett utbrett rättsligt sammarbete med den stat där ser-

vern är placerad. Kryptering blir också allt vanligare vilket också försvårar säkerställan-

det av bevis. Särskilda kunskaper krävs för att hantera och värdera digital bevisning 

men även kunskaper i att arbeta allt mer internationellt.18  

 

                                                 
14 Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott, 1. 
15 Riksrevisionen, IT-relaterad brottslighet - polis och åklagare kan bli effektivare, 10. 
16 Ibid, 22. 
17 Ibid, 23. 
18 Ibid, 24. 
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1.2.3 Språkets betydelse för att lösa internet berdägerier 

Vårt språk står i ständig utveckling och anpassas allt efter som till nya situationer då be-

hovet uppstår. Engelskan har en dominerande roll och vi lånar in allt mer engelska ord 

och uttryck t.ex. e-mail. Många ord får också en försvenskad stavning t.ex. mejl. Men 

det kanske alvarligaste problemet är domänförluster, dvs. när språket förslorar sin an-

vändbarhet inom ett visst område genom att alla istället använder ett annat språk. Detta 

är redan idag ett påtaglit hot inom högre utbildning och teknik i synnerhet.19 IT är ett så-

dant område där det dessutom finns underförstådda krav på oss att förstå begrepp som 

t.ex. cyberspace, phishing, chattare mm. Nya akronymer, dvs. en förkortning bildad av 

initialerna från flera ord, dyker upp såsom ISP, WWW, FTP m.fl., och många av akro-

nymerna i IT-språket baseras på begrepp i engelskan, och blir därför ännu svårare att 

förstå. Förståelsen försvåras när det på grund av engelskan blir svårt att härleda förkort-

ningen.20 

Avsaknaden av ord för att beskriva problem skapar i sig ett problem. Om man som utre-

dare inte har den kompetens inom IT som idag är nödvändig för att kunna hantera bevis, 

rubricera brottet osv så är förutsättningarna för att lyckas med sitt uppdrag klart försva-

gat. 

 

1.2.4 Vad är Dator – och internetbedrägeri 

När man talar om datorbedrägeri och internetbedrägerier är det en mängd varianter på 

brott som menas. Det kan vara allt från att handel där förskottsbetalning är ett krav. Ex-

empelvis tjänster, varor och boenden som egentligen inte existerar. Gärningspersonen 

kan skapa falska hemsidor där man publicerar annonser och olika atraktiva erbjudanden. 

Internet används också för att teckna krediter i annans namn men också för att försöka 

få tillgång till konto- och personuppgifter, s.k. nätfiske eller phishing. 21För att stjäla det 

tilltänkta offrets identitet, eller infektera offrets dator med virus, skickar gärningsman-

nen ut mail, men det kan också ske genom att kapa dennes Facebook-konto. När man 

väl fått kontakt med offret så efterfrågas dennes uppgifter. Vanligtvis sker detta genom 

att man ombeds klicka på en länk som dirigerar en vidare till andra webbplatser och på 

så sätt försöker den kriminelle att infektera offrets dator med virus och därefter missbru-

kas personuppgifterna.22 

Ytterligare en form av internetbedrägerier är s.k. ransomware, vilket innebär att med 

hjälp av trojaner låsa användarens dator med uppmaningen att betala en summa för att 

få felet åtgärdat.23 

                                                 
19 Svenska institutet,   www.si.se [Hämtad 2015-12-12] 
20 Boel Elmrot, Att ha ord - IT-språket i vardagen.   [Hämtad 2016-04-19] 
21 N. Allvin, N. Jelver, Nationell lägesbild Bedrägerier, 6. 
22 Hennes & Mauritz,   www.hm.se    [Hämtad 2016-03-03] 
23 N. Allvi, N. Jelver, Nationell lägesbild Bedrägerier, 6. 



6 

 

Något som också är mycket vanligt och där en stor del av bedrägerierna faller inom är 

så kallad ”social engineering”( social manipulation). Det är en metod där användaren lu-

ras till att själv lämna ifrån sig sina person- eller kontouppgifter. Detta genom att bedra-

garen utger sig för att vara ett välkänt företag eller en vän som behöver ett lån. Som ex-

empel på detta kan nämnas att många företag som erbjuder handel över internet är väl 

medvetna om dessa risker och vill naturligtvis att det skall vara tryggast möjligt att 

handla från dem. Men är man ett känt namn som t.ex. Hennes & Mauritz (H & M) så ut-

nyttjas också deras trovärdighet för att kunna begå bedrägeri. På deras hemsida kan man 

läsa flera exempel på aktiviteter som man skall vara vaksam för. Det kan vara falska 

kampanjer där man uppges lämna mobilnummer i ett e-mail för att få schansen att vinna 

en tävling, bluffkampanjer på facebook som säger sig ge presentkort eller att man i H & 

Ms. namn skickar e-mail där man anmodas lämna information om sitt betalkort.24 

 

1.2.5 Definitionen av IT-brott 

Det finns idag ingen enhetlig definition av IT-relaterad brottslighet, men ett synsätt är 

att dela in den i tre typer av brott. 

 Brott mot en IT-enhet(computer integrity crimes, ex överbelastningsattacker och 

dataintrång) 

 Brott där en IT-enhet används (computer-related crimes, ex försäljning av icke–

existerande varor på nätet och phishing) 

 Brott som består i att sprida digitalt material (computer content crimes, såsom 

spridning av våldspropaganda eller barnpornografibrott)25 

I svensk lagstiftning finns två definierade IT-brott och de är dataintrång och datorbedrä-

geri. Båda dessa brott riktar sig först och främst till system och register för automatisk 

behandling.26 

IT-relaterad brottslighet innebär att IT-teknik används i genomförandet, medan själva 

brotten i sig kan vara av vilken brottstyp som helst. Som exempel kan ett vådsbrott vara 

IT-relaterat då gärningsmannen kan ha använt sig av internet som ett verktyg i sin pla-

nering av brottet. Dock är det så att själva begreppet IT-relaterad brottslighet inte finns i 

lagstiftningen utan det är istället så att de brottstyper som avses faller in under olika 

straffbestämmelser som är teknikneutrala, dvs. man gör ingen skillnad på om själva 

brottet sker med informationsteknik. Det finns numera de som menar att definitionsfrå-

gan av IT-brott och IT-relaterad brottslighet har förlorat i betydelse. Det man syftar på 

                                                 
24 Hennes & Mauritz,    www.hm.se   [Hämtad 2016-03-03] 
25

 Riksrevisionen, IT-relaterad brottslighet - polis och åklagare kan bli effektivare, 17. 
26 Polisen,    www.polisen.se  [Hämtad 2016-03-30 
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då är sammhällets teknikutveckling och att användandet av informationsteknik i allt fler 

brottstyper är så vanligt förekommande.27 

 

1.2.6 Koder för rubricering av brott 

När man vill titta på hur brottsligheten utvecklats över tid är det som regel antalet an-

mälda brott som media använder sig av när de vill beskriva trender och förändringar. 

Brott kattegoriseras och rubriceras i olika koder, så även IT-relaterade brott, och dessa 

går att finna hos BRÅ. Allt eftersom behovet av att kunna rubricera olika typer av brott 

förändras, har vissa brotts-koder försvunnit och nya har uppkommit. De första It-relate-

rade brotten definierades och anmäldes 1987 däribland 0901 – Bedrägeri, datorbedrä-

geri. Antalet anmälningar var mycket låga men det var under denna brottskod som mer-

parten av de it-relaterade brotten anmäldes. Först år 2006 tillkom kod 0913 – Bedrägeri 

med hjälp av internet.28 

Men trotts dessa brottskoder finns ingen exakt statistik på området. Som ett exempel rä-

knas inte häleri, som inte helt ovanligt kan ske genom webbplatser på internet, in i 

BRÅ’s statistik som en form av IT-brottslighet, utan just som häleri. 

De brottsrubiceringar-koder för dator och internetbedrägeri är följande:29 

0901 - Bedrägeri, datorbedrägeri. – Innebär brott där en person utan tillstånd påverkar 

resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk pro-

cess. Exempel på sådana brott är:  

 Uppgivande av annan persons kortuppgifter i samband med köp av varor på en 

e-handelssajt. 

 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. 

  

                                                 
27 Riksrevisionen, IT-relaterad brottslighet - polis och åklagare kan bli effektivare, 17. 
28 Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott   www.bra.se [Hämtad 2016-03-30] 
29 Brottsförebyggande rådet, Kodning av brott – anvisningar och regler, 44-45. 
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0913 - Bedrägeri med hjälp av Internet. – Innebär brott som bygger på onlinekontakt 

mellan individer. Exempel på sådana brott är: 

 Förfalskade e-postmeddelanden till säljaren där det framgår att en garant har er-

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

betalning. 

 Modemkapning 

 Falsk hemsida. 

 Annons på Blocket. 

 

2. Problemformulering 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna rapport är att ge en ökad förståelse och en förtydligad bild av utveckl-

ingen i Sverige för datorbedrägerier samt bedrägerier med hjälp av internet, mellan åren 

2006 och 2015. Rapporten skall också ge svar på de bakomliggande orsakerna till ut-

vecklingen för dessa brott. Vidare skall rapporten även belysa de skillnader som råder 

mellan antalet handlagda bedrägeribrott som leder till ett straff föreläggande, dvs. fäl-

lande dom, och vad som är orsakerna till detta. 

Frågeställningarna är: 

 Hur har antalet datorbedrägerier och internetbedrägerierna utvecklats mellan 

åren 2006 och 2015? 

 Vilka förutsättningar och orsaker är det som förklarar utvecklingen av dator- och 

internetbedrägerierna? 

 Skiljer sig antalet lagförda IT-relaterade bedrägeri brott i förhållandet till övriga 

bedrägeribrott, och i så fall varför? 

 

2.3 Problemställning 

Bakgrunden till denna studie bygger på problematiken av det ökade antalet anmälda da-

torbedrägerier och bedrägerier med hjälp av internet. Ämnet är relevant då antalet an-

mälda brott i dessa kategorier stadigt ökar. Problematiken är allmänt utbred och drabbar 

allt från företag till den enskilde individen. Det finns i Sverige ingen officiell statistik 

som redovisar vad dessa bedrägerier kostar samhället, men i Storbritannien som är det 

mest jämförbara landet i Europa i förhållandet till Sverige när det gäller t.ex. internet-

mognad och användning, är kostnaderna för dessa typer av brott avsevärda. Detta mäts 
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och följs upp av deras ansvariga myndighet NFA, National Fraud Authority.30 Det finns 

alltså ett starkt skäl till att öka kunskapen om dessa brott, för att bättre kunna bekämpa 

dem. Att såväl samhälle som individ får förståelse för hur utveckling och användning av 

internet påverkar vår utsatthet, men även för att kunna svara med åtgärder för att dämpa 

denna utveckling är av intresse.  

Det finns statistik som visar att brottsligheten i Sverige generellt sett ökar med åren, 

speciellt de teknikrelaterade brotten. Polisen och andra utredande myndigheter är med-

vetna om detta och för en kamp för att hinna med i utvecklingen. Det som uppmärksam-

mats i rapporter och i press är att det är påtagligt få utav de IT-relaterade bedrägeribrot-

ten som klaras upp, trotts bevis. Här kan man anta att det är flera faktorer som ligger 

bakom. Det kan vara kunskapsnivån inom tekniken, den tekniska utrustningen, beman-

ning samt det faktum att ökningen av de anmälda brotten är så hög. 

Man kan också anta att många brott inte heller anmäls varför mörkertalet kan vara stort. 

 

2.4 Avgränsningar 

Berdägeri är en bred kategori av brott där det ingår närmare ett 30-tal olika rubriceringar 

och för att ge några exempel kan nämnas datorbedrägeri, automatmissbruk, bedrägeri 

med hjälp av så kallade bluffakturor och urkundsförfalskning.31 Samtliga dessa ingår 

under Brottsbalken 9 kap. Om bedrägeri och annan oredlighet.32 

Arbetets studie begränsas till bedrägeribrott rubricerade som datorbedrägeri, och bedrä-

geri med hjälp av internet, då det endast finns statistik på båda dessa rubricerade brott 

from år 2006. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en återkommande nationell 

brottsoffer- och trygghetsundersökning som studerar brottsutvecklingen utan att vara 

beroende av att brotten anmäls till Polisen. Denna har utförts årligen sedan 2006. Dessa 

två källors insamlade data, är de som ligger till gund för valet av tidsperiod. 

 

3. Metod 

3.1 Upplägg och genomförande 

För att kunna förstå utvecklingen och vilka orsakerna är som påverkar antalet IT-relate-

rade bedrägeribrott, behövs det först samlas in information i form av statistik, och fakta 

från tidigare forskning och rapporter. Det är också flera områden som behöver belysas, 

                                                 
30 P. Forsman, Internetrelaterade bedrägerier och närliggande organiserad ekonomisk brottslighet, 10. 
31 Brottsförebyggande rådet  www.bra.se  Hämtad 2016-02-16] 
32 Sveriges Riksdag,  www.riksdagen.se  [Hämtad 2016-02-16] 
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så som vad kriminalitet faktiskt är och vad som ligger bakom den. Hur den tekniska ut-

vecklingen vad gäller tillgång till dator och internet, har för påverkan på antalet brott i 

dessa kategorier. Olika brottsteorier skall beskrivas som en tänkbar förklaring till för-

ändringen. Men också den tekniska utvecklingen och vilka möjligheter/svårigheter det 

innebär för den kriminelle och för polisen. Statistik och information om hur brottslig-

heten förändras bör också inhämtas. Med denna information kan annalyser, konstateran-

den och slutsatser dras.  

 

3.2 Val av metod 

Detta arbete använder sig av den kvantitativa forskningsmetoden. Detta för att rappor-

tens arbete till stor del grundar sig på statistik, med komplettering från tidigare forsk-

ning, litteratur och artiklar. Detta kommer att presenteras tillsammans med övrig framta-

gen fakta från tidigare forskning. 

Det finns noggrann hänvisning till allt material och på så sätt uppnår studien hög trans-

parens. Materialet sammanställdes därefter i olika diagram i syfte att skapa en tydlig 

överblick hur datorbedrägerier samt bedrägerier med hjälp av internet, utvecklats i antal 

över tid. Själva analysarbetet skedde parrallelt med när statistiken samlades in. 

 

3.3 Datainsamling 

Arbetet började med att sammanställa statistik utifrån de frågeställningar som definie-

rats. Här skedde sökandet i kriminalstatistiken som Brå sammanställer, vilket föll sig 

naturligt då den redovisar de brottskategorier för den aktuella tidsperioden. Statistik 

kring internetanvändning gick att finna hos flera källor i huvud sak SCB och Internet-

stiftelsen i Sverige. Dessa båda källor gav en utförlig och beskrivade bild av utveckl-

ingen. För att ge en ökad bredd i analysarbetet för samtliga frågeställningar, har olika 

rapporter från Brå, Riksrevisionen och Rikspolisstyrelsen använts. Även artiklar och in-

ternet länkar som är relevanta har använts. Härefter övergick sökandet efter relevant ti-

digare forskning i ämnet för att på så sätt skapa ett bredare perspektiv, vilket ledde till 

såväl begränsningar i arbetet, men också frågeställningar kring fortsatt forskning.  

I redovisningen angående den svenska kriminalstatistiken, presenteras statistik för den 

utvalda perioden. Då det nu finns statistik för en period av tio år räcker detta för att ge 

relevans i resultatet för utvecklingen, då den stora förändringen sker under denna pe-

riod. En brist i kriminalstatistiken är att den inte skiljer på brott anmälda av företag eller 

privatpersoner. För att ge en kompleterande bild av i hur stor utsträckning även privat-

personer drabbas, har även den årliga undersökningen från NTU använts, men också 

som underlag för att kunna göra en uppskattning om den dolda brottsligheten. 
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3.4 Analysförfarande 

All statistik gällande antal anmälda brott för datorbedrägerier samt bedrägerier med 

hjälp av internet, den upplevda brottsligheten bland privatpersoner och tillgång till da-

tor, internet och användning av dessa, sammanställdes i olika diagram och tabeller. 

Detta för att på bästa sätt göra det åskådligt. Analysarbetet skedde löpade allteftersom 

statistiken togs fram och för de frågor som uppstod i samband med detta, söktes inform-

ation från i källor uppgivna rapporter, och övrigt material. 

 

3.5 Källor 

Statistiken om antalet anmälda brott och andelen handlagda brott, är hämtad från BRÅ, 

Brottsförebyggande rådet. BRÅ ansvarar för den officiella rättsstatistiken och arbetar på 

uppdrag av Sveriges regering, ofta i samverkan med andra myndigheter och organisat-

ioner. Utifrån identifierade brottkoder sammanställde jag därefter statistik för att på så 

sätt kunna visa ökningen av dessa över tid. Alltså när tillkomsten av nya brottskoder 

skett och hur stor andel de har av de IT relaterade brotten men också andelen de repre-

senterar av den totala mängden anmälda brott. Källan får anses pålitlig men hänsyn 

måste tas till det faktum att det endast är antalet anmälda brott som presenteras i statisti-

ken. Mörkertalet för dessa brott framkommer inte i BRÅ’s siffror. Resultatet av statisti-

ken redovisas i rapporten i tabeller och diagram.  

För att ge ett bredare perspektiv över ämnet har jag dessutom valt att ta del av diverse 

rapporter utgivna av BRÅ, Polisen och Riksrevisionen.  

På uppdrag från regeringen skall BRÅ, sedan 2006, årligen genomföra en nationell 

trygghets undersökning, NTU. I undersökningen, som ihuvudsak består av telefon inter-

vjuer, har svar från drygt 12000 personer sammanstälts. Utifrån denna undersökning ges 

sedan en övergripande redogörelse av allmänhetens utsatthet för brott, upplevd otrygg-

het, förtroendet för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakter med rättsväsendet, i rap-

porten Nationella trygghetsundersökningen 2015- Om utsathet, otrygghet och förstro-

ende, Rapport 2016:1. Här är det just den upplevda utsattheten som redovisas, alltså inte 

antalet anmälda brott, och detta ger därför en proportion till statistiken av anmälda brott.  

Rapporten från BRÅ,”IT-relaterad brottslighet”, är utgiven år 2000. Det har hänt 

mycket i den IT-relaterade världen sedan dess, men påfallande mycket var identifierat 

då, och jag har därför tagit med rapporten som en källa i mitt arbete. 

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen, vars uppgift är att granska vad statens 

pengar går till. Genom ett grundlagsskyddat oberoende kan de undersöka om våra stat-

liga myndigheter och verksamheter följer direktiv, föreskrifter och regler, men även om 

de är effektiva och samhällsnyttiga. Syfte är att de skall stärka den demokratiska insy-
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nen, men de är också en viktig del av riksdagens kontrollmakt. RIKs rapport, ”Inspekt-

ion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott”, 2014, är aktuell och ligger 

till grund för den aktuella lägesbeskrivningen. 

Rikspolisstyrelsen, var en statlig förvaltningsmyndighet under Justitiedepartimentet, 

men ingår sedan januari 2015 i Polismyndigheten. Deras aktuella rapport, ” Inspektion 

av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott”, 2014, är en sammanställning 

av polismyndighetens förmåga att handlägga IT-brott. En central fråga är just tolkning 

och tillämpning av IT-relaterad brottslighet, varför rapporten är rellevant för mitt arbete.  

Kunskap om dator och internetanvändning har hämtats från Statistiska centralbyrån, 

SCB, och Internetstiftelsen i Sverige, ISS. SCB, är en statlig förvaltningsmyndighet, 

som har som främsta uppgift att förse sina uppdragsgivare med statistik som underlag 

för beslutsfattande, forskning och debatt. Dessa är i huvudsak regering och olika myn-

digheter, men kan även vara forskare, samt finnas inom det privata näringslivet. De ut-

för sedan år 2000 en årlig undersökning som avser belysa tillgång till och användning 

av informationsteknik. Undersökningen riktar sig mot individer i åldern 16-85 år. Utav 

urvalet på 2879 individer, hade man en svarsfrekvens på 49,7 %.33 Deras rapport, ”Pri-

vatpersoners användning av datorer och internet 2015”, är högst aktuell och samman-

ställer statistik kring i ämnet. Tillsammans med Internetstiftelsen i Sveriges, ISS, rap-

port ”Bredbandskollen Surfhastighet i Sverige 2008-2015”, ges en tydlig läges beskriv-

ning av tillgång och användning. ISS, är en oberoende organisation som säger sig verkar 

för en positiv utveckling av internet i Sverige. 

I de fall där det är relevant används även andra källor, såsom rapporter, artiklar och 

böcker skrivna i ämnet. Här kan nämnas Introduktion till kriminologi - 2009, av Jerzy 

Sanecki, samt Bedrägeri – Introduktion och handledning för brottsutredning - 2013, av 

Mikael Ahola. 

 

3.6 Problemdiskussion kring metod och material 

Det finns tolkningsproblem kopplat till att förklara en utveckling när man använder sig 

av statistik, vilket i detta fall är antalet anmälda datorbedrägerier och bedrägerier med 

hjälp av internet. Med all sannolikhet finns ett mörkertal, vilket kan variera beroende på 

brottstyp. Statistiken presenterar således endast de brott som blivit anmälda, och inte 

den faktiska bilden av den verkliga brottsligheten.  

Ytterligare ett problem med statistiken kan vara de olika brottsrubriceringarna. Det finns 

en risk, när brottet skall registreras i en anmälan av polisen, att det registreras under fel 

brottsrubricering. Detta då det finns en otydlighet kring vilken rubrik, det IT-relaterade 

brottet tillhör. T.ex. kan nämnas att brottsrubriceringen ”med hjälp av internet” är bred, 

                                                 
33 Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet 2015, 23-28. 
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och variationen på brott är flera som kan hamna där under.  Kunskapen och kompeten-

sen hos polisen kan också påverka under vilken rubricering brottet hamnar. Brottet kan 

hamna under fel rubricering, men ändå under rubricering tillhörande de IT-relaterade 

bedrägeribrotten, men också i någon av de övriga rubriceringar som inte rubriceras som 

IT-relaterade. I det sistnämnda fallet skulle detta innebära att statistiken blir missvisande 

i antal för dessa brott. 

 

4. Teori 

4.1 Teorier inom Kriminilogin 

Detta kapitel avser belysa problematiken kring i hur kriminaliteten kan uppstå samt ka-

raktärisera gärningsmännen. Då det finns ett flertal teorier inom kriminilogin, och för att 

ge en förståelse om resonemang och vilka teorier som kan vara de som skapar förutsätt-

ningar för internetbedrägerier har följande teorier valts ut för presentation. Ingen teori är 

helt bärande var för sig, utan det är samspelet dem emellan som skapar förutsättningen. 

 

4.1.1 Mertons teori om strain 

På 1930-talet presenterade Robert King Merton en teori som kallas för Strainteorin, 

vilket är en av de mest framträdande teorierna inom kriminologisk forskning. Strain kan 

från engelskan översättas som smärta eller frustration, vilket han menar har stor 

påverkan för uppkomsten av kriminalitet, avvikande beteende och sociala problem. 

Merton ansåg att det i själva verket var samhällets strukturer som är grunden till det 

olagliga beteendets uppkomster i samhället. Han menade att det är de stora 

fokuseringarna på det etablerade livsmålen, materiella framgångar mm, som då skulle 

vara orsaken till en uppkomst av kriminalitet och andra sociala problem i samhället.34  

Merton uppger fem olika anpassningsteorier. 

Konformitet – Dessa personer följer och överensstämmer med de etablerade målen 

som samhället målat upp, vilket kan vara allt från en framgångsrik yrkeskarriär till ett 

bra ekonomiskt tillstånd. Denna grupp har också de sociala och intellektuella talanger 

som är förutsättningar för att uppnå dessa mål. Dessa individer utsätts inte för 

motsättning mellan mål och medel och risken för brottslighet är därför liten, menar 

Merton. Detta är den vanligaste och de flesta människorna anses höra till denna 

kategori.35  

Innovation - Dessa personer delar de vedertagna målen i samhället, men har inte de 

personliga förutsättningarna för att kunna åstadkomma dem. Denna grupp hittar man 

vanligtvis i de lägre samhällsklasserna. Ett klassiskt exempel är invandrare som 

                                                 
34 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 179-180. 
35 Ibid, 180. 
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kommer från ett land med lägre levnadsstandard och som saknar förutsättningar att 

avancera på samhällsstegen pga bristande utbildning, språkkunskaper eller tom 

diskriminering. Dessa kan då ta till andra medel för att uppnå målen. T.ex. 

kriminalitet.36  

Ritualism - Här använder individen de etablerade målen men har förlorat målet ur sikte. 

Den här gruppen brukar i vanliga fall inte utveckla någon traditionell brottslighet, men 

däremot kan detta uppfattas som störande av andra människor när dessa individer följer 

alla regler slaviskt utan att tänka dess konsekvenser.37  

Tillbakadragande - Detta är individer som står utan för samhället, de är också den 

minst vanliga gruppen. De omfattar inte målen eller de medel som samhället här 

etablerat. Här kan man hitta socialt utslagna mänskor som kan lida av psykiska problem 

samt av olika missbrukare. De medel som dessa använder för att kunna uppnå målen är 

inte accepterade av samhället.38 

Uppror – Den sista gruppen är Rebellerna. De här individerna vill göra en revolt mot 

det nuvarande samhällets normer när det gäller medel och mål. De kan inte acceptera 

det vanliga livet. Individerna gömmer sig inte i bakgrunden utan kämpar för att få 

samhällsförändringar. Denna ambition till en ny social ordning kan medföra 

lagöverträdelser. I vissa extrema fall kan det tom gå så långt som att det handlar om 

terrorism.39  

Strain förklarar på ett tydligt sätt var någonstans i samhället kriminalitet troligtvis 

uppstår. På detta sätt kan man identifiera var stöd och olika resurser skall sättas in för att 

minimera detta. Vi känner alla till de bilbränder och skottlossningar som varit ute i de 

olika förorterna under år 2015.40  Dessa personer känner stor frustration/strain och 

tillhör utan tvekan gruppen av innovatörer som tar till andra medel för att uppnå sina 

mål. Men man fångar dock inte upp alla förklaringar i denna teori. Brott begås som 

bekant i alla samhällsgrupper och förklaringen till varför de etablerade kan bli 

kriminella förklaras inte alls. 

 

4.1.2 Stämplingsteorin och begreppet outsiders 

Orsakerna till brottsligheten anser teoretikerna att man kan hitta i de krav det etablerade 

samhället har på individen. Här menas att vem som helst kan bli avvikare om man 

utsätts konsekvent för stigmatisering, med andra ord är en person inte avvikare i sig 

själv utan något denne blir. Alla grupper i samhället ställer upp olika regler som anger 

situationer och specificerar vilka beteenden och aktiviteter som anses vara rätt eller fel. 

När regeln bryts så anses personen som har brutit mot regeln som speciell, en människa 

                                                 
36 Ibid, 181. 
37 Ibid, 181. 
38 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 182. 
39 Ibid, 182. 
40 J. Littorin, Åtalet i restaurang mordet i Göteborg dröjer. 
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som inte kan betros att leva efter de regler gruppen upprättat. Han blir således en 

avvikare.41 

Den som betraktas som avvikare avviker från något i förhållande till andra. Det handlar 

inte om något karaktärsdrag hos individen. Det är människor med inflytande som 

stämplar ett beteende som avvikande. Om däremot individen begår ett brott och ingen 

upptäcker det, uppfattas denna inte som avvikande. Det kan också vara det motsatta, 

dvs. individen är oskyldig men uppfattas ändå som en brottsling. Detta påverkas av 

vilken grupp som individen tillhör. Becker betonar att individer med låg status lättare 

stämplas som exempelvis kriminella, vilket ger dessa personer begränsade 

förutsättningar i livet. I och med detta anser han att samhället är ojämlikt, det är 

beroende på vilken status man har som avgör vilka egenskaper man får av sin omvärld. 

Det är, menar bland annat Becker, samhällets reaktion på de stämplade personerna som 

är den faktiska orsaken till kriminaliteten.42 

Stämplingsteorin ger en förklaring som är med individualiserad. Här är det oförmågan 

att ”smälta in” som gör en till avvikare. Att vara medveten om stämpling för att på så 

vis kunna urskilja maktstrukturer och de personer som anses som avvikande är 

naturligtvis oerhört viktigt för att förhindra att t.ex. mobbning sker men även för att 

kunna stötta och fånga upp den utsatta personen. Svårigheten med denna teori är att vara 

objektiv och att inte ge efter för personerna med inflytande. Allt som oftast läser vi i 

pressen att den mobbade har tvingats byta skola istället för stämplaren. Det 

gemensamma i dessa båda teorier, är att det är de individer eller grupper med låg status 

som identifieras som avvikare, och som också därmed anses kunna bli kriminella. 

Genom att använda båda dessa teorier fångar förhållande bra man upp och kan 

identifiera vilka som kan vara i risksonen. Faran är att de individer eller grupper som 

blir identifierade som avvikande till slut betraktar sig själva som avvikare och då lever 

upp till de negativa förväntningar som finns. 

 

4.1.3 Kontrollteorier 

Kontrollteorin är en av de mest framträdande kriminologiska teorierna, och utgår från 

att människan är brottsbenägen. Det som är den primära frågan bland 

kontrollteoretikerna är inte vad det är som gör att människor begår brott utan varför 

majoriteten av oss, i det allra flesta fall avstår från att utföra kriminella handlingar.43 

Detta avgörs i sin tur av vilken självkontroll personen har, samt styrkan i de sociala 

banden till det konventionella samhället. En laglydig person utsätts för såväl en yttre 

och en inre kontroll som hindrar denne från att begå brott. Detta avgörs av de sociala 

kostnader som individen förknippar med beslutet att begå eller inte begå brott, dvs. hur 

mycket kan han vinna respektive förlora. Ju starkare de sociala banden är till samhället, 

desto mindre är risken att begå brott. Det är heller inte det formella straffet som är det 

viktigaste, utan rädslan för vad ens närstående kommer att säga och reagera. Det är det 

                                                 
41 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 200-202. 
42 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 200-202. 
43 Ibid, 248. 
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som är kärnan i vad man brukar kalla den sociala kontrollen. Alltså är det också då 

personer med låg självkontroll och svaga sociala band till det konventionella samhället 

som enligt kontrollteorin har störst benägenhet att begå brott. (Torstensson & Wikström, 

1995) 

Svaret varierar mellan olika kontrollteoretiker, men kontentan är emellertid att de flesta 

av oss avstår från brottslighet på grund av den kontroll som det omgivande samhället 

och/eller vi själva utövar på vårt beteende. 

Den förmodligen främsta bland kontrollteoretikerna är Travis Hirschi. 

Hirschi anger med fyra begrepp de övergripande brottsreducerande banden: 

 Anknytning – nära och varma relationer till andra. 

 Åtagande – frivilligt åtagande och strävan att nå mål ifråga om samhällelig 

framgång. 

 Delaktighet - tidsmässig upptagenhet med konventionella aktiviteter. 

 Övertygelse – en inre övertygelse om att det är moraliskt viktigt att följa 

samhällets regler.44 

Flera av teorierna inom kontrollteorin tar upp självkontrollen som en viktig faktor men 

också vilken betydelse man ger den. Här anser Hirschi att alla skillnader i brottslighet 

mellan individer förklaras av denna enda faktor och att detta grundläggs redan i 

barndomen.45 

Kontrollteorin betonar individens förmåga till självkontroll och rädslan för 

omgivningens reaktioner om man blir upptäckt. I fallet med internetbedrägerier är just 

risken att bli upptäckt lägre. Annhöriga eller andra personer i ens omgivning kanske 

aldrig får vetskap om brotten och däför kan tröskeln bli lägre att kliva över. 

 

4.1.4 Rutinaktivitetsteorin 

De två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson kom år 1979 

ut med en artikel där nämner en teori ”Routine Activety Approach”, där brottsliga akti-

viteter anses vara nära förknippat med vardagslivets rutiner, såsom transporter, skola 

och inköp mm. Enligt detta sätt att se på brottsligheten är det vårt dagliga liv som skapar 

förutsättningar för den brottslighet som finns i samhället. Rutinaktivitetsteorin diskute-

rar främst frågan om förändringar i brottsnivåer, och inte så mycket individers enskilda 

beteende, vilket gör den till en makro- eller strukturell teori.46 De faktorer som därmed 

kan tänkas påverka brottsnivån i ett samhälle kan tillexempel vara en ökning av antalet 

                                                 
44 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 249. 
45 Brottsförebyggande rådet, Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling, 

32. 
46 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 246-247. 
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privata bilar, eller som i det här fallet tillgång till datorer och internet, som leder till att 

fler bilar parkeras på gatan och det begås fler bilinbrott/bedrägerier över internet.  

Den viktigaste aspekten av denna teori är att den utan att ignorera betydelsen av indivi-

dens brottsbenägenhet, på samma gång fäster uppmärksamheten på själva brottstill-

fället.47 

De beskriver att i ett brott ingår vissa beståndsdelar som är nödvändiga. Ett brott förut-

sätter tre ingredienser. En gärningsman, ett offer eller angreppsobjekt, och slutligen nå-

got man brukar kalla för avsaknad av väktare, dvs. att offret eller angreppsobjektet inte 

är bevakat eller skyddat utan faktiskt kan angripas. Detta kan också benämnas som ka-

pabel väktare, vilket är ett medel eller ett objekt som förhindrar att ett brott begås. Att 

Cohen och Felson använder sig av begreppet kapabel väktare istället för polis förklaras 

av Ball m.fl av att det inte endast behöver vara just närvaro av polis eller annan brotts-

bekämpande ordningsvakt som skyddar offret. Kapabla väktare kan exempelvis även 

vara närvaro av andra människor, larm, hundar eller övervakningskameror.48 

Dessa tre ingredienser som skapar förutsättningarna för att ett brott ska kunna begås.  

Men de två kriminologerna Cohen och Felson menar också, att det är tillräckligt om en 

av dessa tre ingredienser inte finns närvarande, så räcker det för att brottet inte ska 

kunna begås. Detta resonemang gör att teorin blir intressant när brottsförebyggande åt-

gärder diskuteras.49  

Rutinaktivitetsteorin har varit utgångspunkt för utformningen av olika typer av brotts-

preventiva program som inriktats mot en eller flera av Cohen och Felsons förutsätt-

ningar för brott.  

Rutinaktivitetsteorin understryker brottets tre förutsättningar för att kunna begås, och 

där avsaknaden på kapabel väktare i internetbedrägerier dessvärre måste ses som en 

betydande faktor.  

Dessa kriminoligiska teorier samverkar dock var och en på sitt sätt för att skapa de 

förutsättningar som krävs för dator och bedrägerier med hjälp av internet.  

 

 

 

                                                 
47 Ibid, 246-247. 
48 R. A. Ball mfl, Criminological Theory- Context and Consequences, 267. 
49 Jerzy Sarnecki, Introduktion till Kriminologi, 249. 
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5. Tidigare forskning 

Det är svårt att finna tidigare forskning publicerade i Sverige som handlar specifikt om 

it-relaterade bedrägeribrott. Urvalet är därför begränsat men jag har valt att lyfta fram 

forskning som är kopplat till ämnet men ur ett bredare perspektiv. 

 

5.1 Internetbedrägeriets koppling till ekonomisk brottslighet 

Det har däremot forskats mer kring bedrägerier som helhet och där har i dagarna, dvs. 

mars 2016, Brå precis utgivit sin rapport ”Bedrägeribrottsligheten i Sverige – Kartlägg-

ning och åtgärdsförslag”, där de på uppdrag av regeringen presenterar sin studie om be-

drägerier och arbetet mot sådan brottslighet. Bakgrunden är att polisen får allt fler an-

mälningar och frågeundersökningar till befolkningen pekar mot att bedrägerierna ökar. 
50 När det gäller brottsbalksbedrägerier, en benämning enl. Brå, så är de oftast kopplade 

till ett köp eller säljprocess där ca 75 % av de granskade brottsbalks-bedrägerierna för-

delas i två huvudkategorier, vilka är bedräglig försäljning respektive bedrägliga köp, 

samt med en tredje kategori av övriga brottsbalksbedrägerier. Där var och en av dessa i 

sin tur har flertalet underkategorier.51 Studien visar att internet, med alla sina använd-

ningsområden, numera spelar en betydande roll för alla typer av bedrägerier.52 

I en rapport skriven av Peter Forsman ”Internetrelaterade bedrägerier och närliggande 

organiserad ekonomisk brottslighet”, 2013, som bl.a. är delaktig i polisens samverkans-

grupp mot bluffakturor, konstaterar han att den ekonomiska seriebrottsligheten som är 

it-relaterad omsätter stora belopp. Dessvärre finns ingen statistik att tillgå då Sverige för 

detta syfte saknar en ansvarig instans. Denna typ av brottslighet beskrivs i Sverige som 

en hierarkiskt uppbygd i flera nivåer och områden, där majoriteten av ekobrottsligheten 

styrs av ett fåtal huvudpersoner som kan påverka ett större antal grupperingar. Dessa 

grupperingar är ofta sammansatta av personer som förenas genom sin kompetens eller 

specialitet men också geografiskt ursprung och bostadsort. Dessa grupperingar är ofta 

inblandade i olika typer av bedrägeri som de kan växla emellan. Beroende på hur 

mycket massmedia och myndigheter varnar för bluffverksamheterna, växlar man mål-

grupp mellan konsumenter och näringsidkade. En bolagsmålvakt är någon som med-

vetet är, eller dessvärre också omedvetet kan vara skriven som, verkställande direktör 

eller styrelsemedlem i ett företag som med oärligt uppsåt. Denne person tar som regel 

en ersättning för att ta på sig det juridiska ansvaret som den betalande parten vill 

komma ifrån. De som är bolagsmålvakter kan vara ID-kapade och därför helt omed-

vetna om vad som försiggår i deras namn.53  

 

                                                 
50 D. Shannon m.fl., Bedrägeribrottsligheten i Sverige – Kartläggning och åtgärdsförslag, 9. 
51 Ibid, 57. 
52 Ibid, 11. 
53 P. Forsman, Internetrelaterade bedrägerier och närliggande organiserad ekonomisk brottslighet, 6. 
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5.2 Bedragarens personlighet 

Tage Alaletho, universitetslektor vid Umeå universitet,54 har utgivit ett flertal publikat-

ioner. Han har bl.a har skrivit ”Fifflarena personlighet”, där syftet är att studera och 

identifiera återkommande personlighetsdrag bland brottslingar som utövar ekonomisk 

brottslighet. Han menar att ekonomisk brottslighet oftast associeras som de ”smarta” 

brottslingarnas verk, som sällan är överilat eller förknippat med våldshandlingar. Han 

menar också att när denna brottsform utförs så har den mer karaktären av rationalitet, 

överväganden och kalkyl.55 Alaletho påvisar också med denna studie att personlighetens 

betydelse inte kan underskattas eller negligeras, och menar att bakom ekonomisk brotts-

lighet kan man finna ett personlighetsmönster som domineras av två ”fält”. Det finns 

enligt Alaletho ett samband mellan de personer som är positivt extroverta och/eller icke 

hjälpsamma och/eller neurotiska att i större utsträckning utföra ekonomiska brott än att 

vara laglydiga. Det motsatta skulle då gälla för personer som är inbilska och/eller hjälp-

samma att i större utsträckning vara laglydiga än ekonomiska brottslingar.56 En viktig 

lärdom att personligheten inte är den enda faktorn som förklarar skillnaden mellan en 

ekonomisk brottsling och en laglydig. Så man kan inte påstå att en person med person-

lighetdraget av att vara just positiv extrovert, icke hjälpsam eller neurotisk är förutbe-

stämd att bli en ekonomisk brottsling, även om sannolikheten är större för denna grupp. 
57Detta resonemang skilljer sig från tidigare forskning om ekonomisk brottslighet där 

man i flertalet fall frångått betydelsen av personligheten.58 

Vidare så år 2009 utförde Heith Copes och lynne M. Vieraitis en studie som fokuserade 

på hur gärningsmän själva betraktade identitetsstölder. Urvalet bestod av 59 personer 

som samtliga avtjänade straff för exempelvis identitetsstöld och bedrägerier. Studiens 

syfte var att undersöka vilka faktorer som gjorde att gärningsmännen såg sina hand-

lingar som fullt rationella. I och med detta skulle de också kunna ge förslag på förebyg-

gande åtgärder.59 De framkom att de intervjuade personerna använde sig av neutralise-

ringstekniker för att på så sätt rättfärdiga sina kriminella handlingar. De tyckte att i och 

med att det inte skadade någon verklig människa så var brottet inte så allvarligt. Dessu-

tom kunde de drabbade i många fall få ersättning från sitt försäkringsbolag, vilket också 

var en lindrande faktor i hur man uppfattade sin handling. De deltagande i studien gick 

så långt som att hävda att om någon drabbades var det försäkringsbolag och banker som 

i deras tycke snarare förtjänade att bli lurade, eftersom de själva betedde sig illa mot 

medborgarna.60 

                                                 
54 Umeå Universitet   www.soc.umu.se [Hämtad 2016-04-13] 
55 Tage Alalehto, Fifflarens personlighet: En studie om personlighetsdragets betydelse vid ekonomisk 

brottslighet, 1. 
56 Ibid, 96. 
57 Ibid, 98. 
58 Ibid, 96. 
59 Copes, H & Vieraitis, L M, Bounded rationality of identity thieves: using offender-based research to           

inform policy, 234, 244. 
60 Ibid, 248-250. 
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5.3 Internets inverkan 

Inom ramen för tidigare forskning har jag även funnit en kandidatuppsats från Försvars-

högskolan i Stockholm. Den studien syftar till att behandla just internettillgången och 

internetanvändandets inverkan på antalet anmälda bedrägerier i Sverige. De statistiska 

slutsatser som kan dras från denna studie är att mängden internetanvändande, i större ut-

sträckning, samvarierar med hur bedrägerier utvecklats än vad variabeln tillgången till 

internet gör. Den förefaller även vara starkare som förklaringsmodell till detta än till-

gången till internet. Detta kan mycket väl vara rimligt då ett ökat internetanvändande, 

kan ”tvinga” oerfarna och oförsiktiga användare att använda internet, vilket i sin tur le-

der till fler möjligheter till brott. Till skillnad från en ökad tillgång till internet, inte nöd-

vändigtvis behöver innebära att fler individer direkt använder internet, utan bara har till-

gång till det. Men författaren menar också att det däremot inte går att konstatera att det 

ena föder det andra, utan att det är ett kausalt samband. Däremot är det rimligt att ett 

ökat internetanvändande förenklar möjligheten för brottslingen att begå ett större antal 

brott, vilket han menar även borde återspeglas i kriminalstatistiken för denna typ av 

brott.61 

Vidare presenteras de teoretiska slutsatser som kan dras från studien. Vilket är att det ut-

ifrån teorier om rationella val, inte går att konstatera om det är fler bedragare som ser 

det ökade användandet och tillgången till internet som en möjlighet till att tjäna pengar, 

eller om det är någorlunda samma antal bedragare som ser internet som ett fungerade 

verktyg för att kunna lättare kunna begå fler antal brott. Som en följd utav att bedrägeri-

brott blir enklare att begå sett till mängden möjliga brott och den minskade mödan för 

att begå dessa, samt att det är ett brott som är tidskrävande och svårt att utreda och lag-

föra, kan detta teoretiska ramverk tillsammans med rutinaktivitetsteorin, erbjuda en för-

ståelse kring varför och att antalet bedrägerier ökar.62 

 

  

                                                 
61 A. Lindvall, Internets intåg i stugorna – anledningen till ett ökat bedrägligt beteende, 36-37. 
62 Ibid, 37. 
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6 Resultat 

6.1 En presentation av datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av internet 

I detta avsnitt presenteras aktuell sammanställd statistik avseende svensk kriminal sta-

tistik. 

 

6.1.1 Hur datorbedrägerier och internetbedrägerierna har utvecklats över tid 

I Figur1. visas utveckling av datorbedrägerier samt bedrägeri med hjälp av internet för 

åren 2006 till och med 2015. Antalet anmälda brott för dessa kategorier tog fart och 

hade en stadig ökning fram tom 2008. Därefter planade antalet anmälningar ut och låg 

förhållandevis stabilt för att from år 2012 kraftigt öka igen. Det är dock en skillnad på 

hur mycket respektive kategori har ökat. Då antalet anmälningar för kod 0913 – Bedrä-

geri med hjälp av internet har legat mer eller mindre konstant med ca 24 000 anmäl-

ningar de senaste fyra åren, kan vi konstatera att det är kod 0901 – datorbedrägeri som 

stått för den dramatiska ökningen. Denna brottskod har de senast fyra åren haft en ök-

ning på 300 %. 

        Antalet anmälda internetbedrägerier i Sverige 

 

Figur 1 Antalet anmälda datorbedrägerier samt bedrägerier med hjälp av internet i Sverige åren 

2006-2015.63 

                                                 
63 Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott,  www.bra.se [Hämtad 2016-03-30] 
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Antalet anmälda bedrägeribrott totalt, har också ökat över denna tidsperiod. Vi kan 

också konstatera att båda dessa brottskoder utgör en allt större andel av de totalt an-

mälda bedrägeribrotten. Från att år 2006 utgöra en andel på 14 %, har denna andel nu 

för år 2015 ökat till 49 %. Det är också så att för övriga anmälda bedrägeribrott har det 

skett en knapp fördubbling i antal under denna period, men för bedrägeribrott totalt har 

det skett mer än en trefaldig ökning. En förklaring till ökningen av det totala antalet an-

mälda bedrägeribrott kan därmed förklaras av dessa två brottskoders ökning. Detta 

framgår i Tabell 1. 

Tabell 1: Brottskoders antal och andel av samtliga anmälda bedrägeribrott under perioden 2006-

2015.64 

 

 

6.1.2 Den upplevda utsattheten för brott – Dold brottslighet 

Antalet anmälda brott visar dock inte en helt överensstämmande bild av verkligheten. 

Alla brott anmäls inte och i NTUs rapport kan man läsa att anmälningsbenägenheten va-

rierar mellan olika typer av brott. I årets rapport som publicerades i januari 2016 fram-

kommer det att andelen bedrägeribrott som uppges vara polisanmälda är 40 %, vilket 

kan jämföras med allvarlig misshandel, där 64 % anmäls.65 Det har också varit en kon-

stant ökning av antalet personer som anger att de är utsatta för bedrägeri, och ser man 

till antalet händelser som respektive person uppger att de blivit drabbad av, så kan vi se 

en ökning från år 2005 till 2014 på närmare 43 %. I Tabell 2 kan man utläsa statistk 

gällande andel personer i Sverige som anger att de blivit utsatta för bedrägeribrott. Uti-

från dessa siffror kan vi för år 2014 utläsa att då endast ca 40 % av bedrägeribrotten an-

mäls motsvarar detta att närmare 200 000 (skattat antal händelser – faktiska anmäl-

ningar bedrägerier/händelser) aldrig kommer till polisens kännedom i form av en anmä-

lan. 

De vanligaste förklaringarna som de utsatta personerna uppgett till varför de inte poli-

sanmält händelsen är, att man upplever att polisen inte kan göra något, och därefter att 

ens bedömning är att det var en småsak, eller en bagatell. Studier visar också att det 

finns en större anmälningsbenägenhet om brottet är allvarligt och om man kan få ut er-

sättning från försäkringsbolag. Anmälningsbenägenheten är också lägre bland unga per-

soner.66 

Värdet på det man blivit lurat på, är ett mått på allvarlighetsgrad när det gäller bedrä-

geri. Det är inte vanligt att man som privatperson blivit bedragen på 100 000 kr eller 

                                                 
64 Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott,  www.bra.se  [Hämtad 2016-03-30] 
65 T. Hvitfeldt m.fl., Nationella trygghetsundersökningen 2015 – Om utsathet otrygghet och förtroende, 

34-37. 
66 Ibid, 34-37. 

Typ av brott  År 2006 Andel av tot År 2010 Andel av tot2 År 2012 Andel av tot3 År 2015 Andel av tot4

09 - Samtliga bedrägeribrott totalt 57460 100% 116061 100% 129548 100% 185781 100%

0901 - Bedrägeri, datorbedrägeri 6236 11% 25668 22% 22359 17% 67085 36%

0913 - Bedrägeri med hjälp av Internet 1502 3% 14350 12% 21354 16% 24124 13%
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mer. Det vanligaste är att bli lurad på belopp på mellan 2000 – 9999 kr, vilket 32 % 

anger. Att bli lurad på 500 – 1999 kr uppger 20 %, och därefter är det 23 % som uppger 

att de blivit lurade på en summa som är under 500 kr.67 

 

Tabell 2: Tabell visande andel utsatta personer i procent som uppgett att de utsatts för bedrägeri, 

antalet skattade personer i antal, antal skattade händelser och andel anmälda brott i denna kate-

gori åren 2005- 2014.68 

 

 

6.2 Skiljer sig antalet lagförda IT-relaterade bedrägeri brott i förhållandet 
till övriga bedrägeri brott, och i så fall varför? 

Här redovisas statistik för antalet handlagda datorbedrägerier samt bedrägerier mad 

hjälp av internet. 

6.2.1 Antalet handlagda datorbrott och bedrägeri med hjälp av internet. 

Med handlagda brott menas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande 

myndighet fattat ett beslut gällande brottet under redovisningsåret. Att brottet är hand-

lagt 2014 behöver inte betyda att brottet är anmält samma år även om merparten är det. 

Utifrån Tabell 3 kan man utläsa att det är en påtagligt låg andel av de bedrägeri brotten 

som klaras ut och leder till en fällande dom. Utav de totalt drygt 185 000 handlagda be-

drägeribrott var det knappt 543 st. som ledde till att ett strafföreläggande utfärdats. Det 

blir inte bättre när vi tittar på de it-relaterade brotten. Av datorbedrägerierna är det end-

ast 0,5 % där åtal väckts och av dem är det 10 % som leder till en fällande dom. Risken 

att bli dömd är således näst intill obefintlig. 

 

Tabell 3: Tabell innehållande samlad statistik för antalet handlagda bedrägerier efter brottstyp för 

år 2015.69 

 

Med strafföreläggande menas att en fällande dom har utfärdats. 

                                                 
67 T. Hvitfeldt m.fl., Nationella trygghetsundersökningen 2015 – Om utsathet otrygghet och förtroende, 

54. 
68 Brottsförebyggande rådet, Utsatthet för brott och otrygghet, www.bra.se [Hämtad 2016-03-31] 
69 Ibid 

Column1 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014

Bedrägeri - Andel utsatta i procent 2,8 2,5 2,4 2,9 2,9 3 3,4 3 3,5 3,1

Skattat antal utsatta personer i befolkningen 192000 173000 169000 205000 211000 216000 251000 219000 257000 230000

Skattat antal händelser i befolkningen 225000 260000 213000 298000 316000 344000 386000 323000 391000 321000

Andel anmälda händelser i procent 40 32 35 34 41 40 43 41 44 40

Brottstyp Handlagda brott Därav åtal väckts Strafföreläggande utfärdats Åtalsunderlåtelse meddelats

Datorbedrägeri 66 750 342 34 15

Bedrägeri med hjälp av internet 23 835 2 238 145 154

Samtliga bedrägeribrott 185 357 17 466 543 353
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Åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare beslutar sig för att inte väcka åtal mot en per-

son, trotts att det är tydligt att personen begått ett brott, i princip krävs det att brottet är 

erkänt. Brott som leder till åtalsunderlåtelse är ofta ringa, och eller att den åtalade är un-

der 18 år eller att en person begått flertalet brott och därför inte åtalas för de lindrigaste 

av dem. 

När man tittar på antalet uppklarade bedrägeribrott, och här finns ny statistik på området 

som Brå tagit fram, visar den att antalet personuppklarade brottsbalksbedrägerier ökade 

med nästan 20 % under perioden 2008 till 2014, från närmare 10000 till närmare 12000. 

Det är så att antalet uppklarde bedrägeribrott har ökat i de flesta av brottsbalksbedräge-

rierna. Från 2008 till 2014 har antalet uppklarade bedrägerier med hjälp av internet näs-

tan fördubblats, från 1350 till 2700, det är endast i kategorin datorbedrägeri som antalet 

uppklarde brott minskat.70 Samtidigt visar samma studie att personuppklarningsprocen-

ten varierar mellan olika typer av bedrägeribrott. Detta redovisas i Tabell 4. Det är tyd-

liga skillnader på andelen uppklarade brott, och betraktar man de sex vanligaste katego-

rierna av brottsbalksbedrägerier samt bidragsbrott framstår att brott mot bidragsbrottsla-

gen har en klart större andel personuppklarade brott än de övriga. En förklaring till det 

är att när det gäller bidragsbrott är att den misstänkta gärningspersonen så gott som all-

tid är känd så som mottagare av stöd eller bidrag.71 

 

Tabell 4: Personuppklaringsprocent fr de sex vanligaste kategorierna av anmälda brottsbalksbe-

drägerier, resp. för bidragsbrott under åren 2008-2014.72 

 

 

                                                 
70 D. Shannon m.fl., Bedrägeribrottsligheten i Sverige – Kartläggning och åtgärdsförslag, 44. 
71 Ibid, 45. 
72 Ibid, 44. 
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6.3 Vilka förutsättningar och orsaker är det som förklarar utvecklingen av 
dator- och internetbedrägerierna? 

Vårt samhälle och vårt sätt att leva har förändrats i och med internets intåg och allas vår 

tillgång till det.  

 

6.3.1 Svenskarnas tillgång och användning av internet 

Svenskarnas tillgång och användning av internet är en naturlig förutsättning för att det 

skall kunna begås brott över internet. Vi är allt fler som har tillgång till såväl dator, 

smartmobil och surfplatta. Användningsområdena har exploderat och numera är det för-

modligen den egna fantasin som sätter gränserna.  

Redan år 2003 låg andelen personer i åldern 16-74 år med tillgång till internet hemma 

på 73 %, för att fem år senare år 2007, ha stigit med ungefär 10 %.73  Tillgången var då 

högst i åldersgruppen 35-44 år, där andelen låg på dryga 90 %. Medan knappt hälften i 

åldersgruppen mellan 65-74 år hade tillgång till internet.74 Drygt hälften av alla i ålders-

gruppen 16-74 använde sig i stort sätt dagligen utav internet. Att inte använda internet 

var redan år 2007 ovanligt, bara ca 15 % hade aldrig använt sig av internet. I åldern 65-

74 år hade dock närmare hälften aldrig använt internet. 75 Här mätte man inte tillgången 

till internet för åldersgruppen över 74 år vilket man numera gör.  

Bland dagens 16-85 åringar hade år 2015, 89 % vilket motsvarar 6,9 miljoner personer, 

tillgång till internet i sitt hem. Tillgången till internet är som störst i åldersgruppen 16-

54 år, där det är mellan 96 och 98 %, medan andelen är klart lägre för personer i ålders-

gruppen 75-85 år, där den är 40 %.76 Mer än tre fjärdedel av befolkningen i åldern 16-85 

använder sig dagligen av internet. Andelen av befolkningen som aldrig använt sig av in-

ternet är 9 %.77 

Den genomsnittliga tiden vi lägger per person och vecka, var år 2015, 21 timmar. Det är 

en förhållandevis jämn fördelning mellan dem som arbetar, som lägger 23 tim./vecka, 

och de som är arbetslösa som lägger 21 tim./vecka. De som flitigast använder sig av in-

ternet är studenter som toppar på en veckoförbrukning på 36 timmar, medan de som an-

vänder sig minst av internet är pensionärer med sina 9 tim./vecka.78  

Jämför man statistiken från 2007 med statistiken från 2015 så har det skett en betydande 

utveckling. Det faktum att man numera mäter användningen upp till en ålder av 85 år 

vittnar om hur etablerat användningen av internet har blivit. En naturlig förklaring till 

                                                 
73 Statistiska Centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och internet 2007, 11. 
74 Ibid, 17. 
75 Ibid, 23. 
76 Ibid, 9. 
77 Ibid, 9. 
78 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 13. 
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att referensgruppen är äldre är att användarna har blivit äldre, dvs. de som år 2007 an-

vände sig av internet har fortsatt med det, men de har också blivit fler i den åldersgrup-

pen. Internetanvändningen kryper således allt högre upp i åldrarna och det är numera en 

försvinnande andel av befolkningen som inte alls använt sig av internet. 

 

6.3.2 Svenskarnas tillgång till dator, surfplatta och mobiltelefon 

Internet började sin utbredning 1995 och nu drygt tjugo år senare fortsätter det att spri-

das till allt fler användare. Tillgången till dator, internet och bredband följer varandra 

och har nu planat ut, samtliga på nivåer på 90 % eller över. Se Figur 2. 

 

Tillgång till dator, internet och bredband 1995-2015 

     

Figur 2: Tillgång till dator, internet och bredband 1995-2015 i befolkningen över 18 år.79 

Det är numera 77 % av befolkningen som har en smartmobil, och 62 % av dessa använ-

der sig dagligen utav internet i mobilen.80 Spridningstakten på de smarta mobilerna tog 

på riktigt fart år 2010 för att år 2013 minska och ökningen från 2014 till 2015 var endast 

4 %. Spridningen har tydligt bromsat in. 

Spridningen av surfplattan kom igång betydligt senare hade en ökning år 2014 på 22 %, 

vilket är en betydande ökning. Spridningstakten för surfplattan har även den mattats av, 

men totalt sett har spridningen av sufplattan inneburit att det från 2010, då endast 2 % 

                                                 
79 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 8. 
80 Ibid, 4. 
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av befolkningen 12 år eller äldre, hade tillgång till en sådan, numera år 2015 är 59 % av 

samma grupp.81 

Det finns ett antal kombinationer på vilka verktyg, dator, surfplatta eller smartmobil, be-

folkningen har tillgång till. Men pga sufplattans ökade spridning är det numera så att en 

knapp majoritet på 53 % av befolkningen på 12 år eller äldre, har tillgång till såväl da-

tor, sufplatta och smartmobil. Det är därför den största gruppen. Att bara ha till gång till 

en dator i hemmet är förhållandevis ovanligt och den andelen var år 2015 endast 10 %. 

Att endast ha tillgång till en smartmobil är än mer ovanligt, det var bara 1 % som hade 

det.82 

 

 

Figur 3: Andel av befolkningen 12 år och äldre som har tillgång till en smartmobil och surfplatta.83 

 

6.4 Vanliga användningsområden och tjänster på internet 

I detta avsnitt presenteras användningsområden för smartmobil, surfplatta och dator. 

6.4.1 Smartmobil 

Även om man numera kan använda datorn, surfplattan och smartmobilen till i stort sätt 

samma användningsområden varierar det dock på vad man föredrar att använda dem till. 

I en undersökning som Cint utförde på uppdrag av svenska programvaruföretaget Epi-

server i juni 2015, Mobilanvändarundersökning 2015, framkom att användningen dess-

                                                 
81 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 11-12. 
82 Ibid, 12. 
83 Ibid, 11. 
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utom ser olika ut såväl mellan kvinnor och män som mellan olika åldersgrupper. An-

vändningen ser generellt sett ganska lika ut och 69 % av dem som har en smartmobil ut-

nyttjar den till att komma ut på nätet, men kvinnorna är flitigare på sociala medier och 

spelar dessutom mer spel på mobilen än männen, vilka däremot tittar på play kanaler 

och läser nyheter i större utsträckning än kvinnorna. Drygt 60 % anger att de använder 

olika typer av appar, och 54 % att de använder sociala medier.84  

Att shoppa i mobilen är fortfarande rätt ovanligt men kvinnorna gör det oftare än män-

nen. År 2015 var det 16 % av användarna av smartmobil som uppgav att de handlar på 

mobilsaiter och något färre, 12 % att de köper via appar. Åldersmässigt så skiljer sig an-

vändningen åt så att det är de yngsta mellan 15-22 år som oftast lyssnar på musik, ser på 

video, spelar spel och är på sociala medier. I åldrarna 23 år och uppåt, är det mejl, in-

formationssökning, nyheter och mobilbanker som dominerar. De i åldersgruppen 56-70 

år är de som med hjälp av sin smartmobil bokar resor, hotell och restaurant.85 

 

6.4.2 Surfplatta 

Medan smartmobilen används mer eller mindre flitigt i alla åldersgrupper ser användar-

mönstret inte likadant ut för surfplattan. Här finns den största andelen användare i ål-

dern 6-11år, för att sedan minska och andelen användare är som lägst i åldern 16-25 år. 

Denna åldersgrupp lever istället med sina smartmobiler. I medelåldern så går använd-

ningen upp igen för att åter igen minska bland de äldre. Totalt är användningen av surf-

plattan 51 %, vilket är lägre än andelen som har tillgång till en sådan.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 EPIServer, Mobilanvändarundersökning 2015, 
85 Ibid, 
86 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 31. 
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  Populärt i surfplattan 

 

Figur 4: Andel av användarna som gör olika saker med surfplattan.87 

Man kan använda surfplattan till en mängd olika ändamål, och många nämner just spel, 

googla och surfa, läsa tidningar, sociala närverk, se på tv, kontrollera fakta och skicka 

mejl. Det som framkommer i IIS-rapport från 2015, Svenskarna och internet, är att om 

man grupperar de olika användningsområdena i större kategorier kan man se att det som 

surfplattan används mest till är att googla och kontrollera fakta. Därefter följer tid-

ningar/nyheter, tv/film och video, och spel rätt jämt fördelat på drygt 30 % av använ-

darna. Endast 23 % använder sufplattan till sociala nätverk.88 

 

6.4.3 Dator 

Om man endast ser till innehavet av utrustning så har det mobila internet inte ersatt da-

torn. Datorn är fortfarande den fasta punkten men numera riktar sig nyinköpen ofta mot 

utrustning för mobilt nätverk. Det som skiljer datorns användningsområden gentemot 

mobilens och sufplattans, är komplexiteten av vad du skall utföra. Att läsa sina mejl på 

mobilen är för de flest enkelt men det är något mer krävande att skriva sina mejl där. 

Det är betydligt vanligare att använda datorn för att skriva även om användaren har en 

smartmobil. 35 % använder datorn till läsandet av mejl medan 52 % när de skall skriva. 

Datorn är också där vi oftast läser tidningen över internet. Av alla internetanvändare an-

vänder 55 % datorn, 31 % mobilen, och 16 % sufplattan till detta.89  

                                                 
87 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet - 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 31 
88 Ibid, 32  
89 O. Findal, Svenskarna och internet – 2013 års undersökning av svenska folkets internetvanor, 27. 
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Att streama film eller tv kräver som regel en bättre uppkoppling och större skärm var-

för, detta är vanligare på datorn och därefter surfplatta.90 

 

6.5 E-handel 

Under 2000-talet upplevde e-handeln en stark ökning. Från 10 % år 2000 till 75 % år 

2007 för att därefter plana ut och ligga på runt 80 % av användarna. Det som inträffat år 

2015 är att vi för första gången ser en minskning på andelen användare som uppger att 

de använder sig av e-handel. Men då e-handeln mätt i kronor ökat, innebär det att de 

som handlar över internet köper för mer än tidigare.91 

 

  E-handel 2000-2015

 

Figur 5: Andel av internetanvändare +16 år som någon gång köper och betalar för varor eller 

tjänster via internet.92 

Så gott som alla användare är någon gång i månaden inne på sin internetbank och beta-

lar sina räkningar. Man jämför priser, bokar biljetter och Blocket utmärker sig tydligt 

med besök av drygt 50 % av användarna varje månad. 

 

 

 

                                                 
90 90 O. Findal, Svenskarna och internet – 2013 års undersökning av svenska folkets internetvanor, Inter-

netstiftelsen i Sverige, 30-31. 
91 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet – 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 36. 
92 Ibid, 36. 
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  E-handelsaktiviteter 2015 

 

Figur 6: Andel av internetanvändarna 16 år och över som utför olika aktiviteter med anknytning 

till e-handel.93 

En förutsättning för att e-handeln skall fungera är någon form av legitimering och betal-

ning. Här är det Mobilt BankID, som finns som en app i mobilen, som fått stor sprid-

ning. Mycket därför att det är enkelt att använda och fungerar överallt där det finns mo-

biltäckning. Sedan det infördes 2011 uppnår nu användandet till 68 % av internetanvän-

darna. Man betalar sin e-handel via bankkort eller kreditkort, direktbetalning via inter-

netbank, men även faktura förekommer.94 

Bland betalningssätten så är faktura det som uppskattas mest bland kunderna då det 

upplevs som säkrare att man kan kontrollera varan innan man betalar. Det betalningssätt 

som skapar störst osäkerhet är kontokort.95 

 

 

 

 

                                                 
93 O. Findahl & P. Davidsson, Svenskarna och internet – 2015 års undersökning av svenska folkets inter-

netvanor, 37. 
94 Ibid, 37. 
95 Henrik Rådmark, Säkerhet och risker,  www.iis.se [Hämtad 2016-03-30] 
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7 Analys och diskussion 

Här presentas analysen på det statistiska materialet av internetrelaterade berdägerier 

samt statistik över utvecklingen över svenskarnas tillgång till och användande av inter-

net. Egna diskussioner förs utifrån erkända teorier inom kriminilogin, tidigare forskning 

och statistiken förs här in i ett sammanhang. 

7.1 Internetbedrägeriernas utveckling 

Hur har datorbedrägerier och internetbedrägerierna utvecklats mellan åren 2006 och 

2015?  

Vi kan konstatera att utifrån denna studie, att de IT-relaterade bedrägeribrotten har haft 

en makalös utvecklingskurva och det inget finns som tyder på att denna kurva på något 

sätt håller på att mattas av. Då trenden för bedrägeri med hjälp av internet tycks ha pla-

nat ut på dryga 20 000 anmälningar om året, har datorbedrägerierna en annan utveckling 

och snarare eskalerat 10 gånger från år 2006 till 2015.  

Det finns inget som antyder att dessa typer av brott kommer att avta. Och leker vi med 

tanken och gör att antagande, uttryckt i en enkel linjär regression, att ökningen kommer 

att fortsätta i nuvarande takt, dvs. motsvarande takten för de fyra senaste åren, 2012-

2015, så riskerar vi att hamna på en fördubbling av antalet anmälda bedrägerier med 

hjälp av internet år 2020, medan datorbedrägeri kommer att ligga på ungefär motsva-

rande nivå som nu.  Detta illustreras i Figur7. 
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Figur 7: Trendlinjer (punktmarkerad linje) för respektive brottskod 0901 samt 0913 baserat på an-

talet anmälningar (ifylld linje) mellan år 2012-2015.96 

Den linjära trendlingen är infogad i diagrammet och framtagen med hjälp av Excel, ek-

vationen y= kx + m, där y är antalet brott, k är lutningen och m det värde y-värde där 

linjen skär y-axeln. 

Men antalet anmälda brott visar som bekant inte den helt överensstämmande bilden av 

verkligheten. Man antar att mörkertalet är stort och anmälningsbenägenheten varierar 

också beroende på brottstyp.  

Om man jämför de faktiskt anmälda brotten för bedrägeri, med den upplevda utsattheten 

för det samma, så finner man ett samband mellan dessa, då ökningen varit konstant av 

antalet personer som uppger att de blivit utsatta för bedrägeribrott. Då dator- och bedrä-

geri med hjälp av internet, står för närmare hälften (49 %) av de totalt anmälda bedräge-

ribrotten, är det rimligt att anta att den upplevda brottsligheten för dessa kategorier föl-

jer denna utveckling, dvs. utvecklingskurvorna för de faktiskt anmälda brotten och den 

upplevda utsattheten för bedrägeribrott följer varandra. 

Då det endast är vart 4:e bedrägeribrott som anmäls, och internet- och datorbedrägerier 

totalt år 2015 hade drygt 91 000 anmälningar, vilket i sin tur motsvarar knappt hälften 

av det totala antalet anmälda bedrägeribrott, skulle det innebära att drygt 130 000 brott i 

dessa kategorier aldrig kommer till polisens kännedom. Detta är också en naturlig källa 

till osäkerhet, eftersom när antalet anmälda brott ökar skulle detta teoretiskt kunna bero 

på en ökad anmälningsbenägenhet. Men just för bedrägeribrott så har antalet anmälda 

händelser sedan år 2005 legat relativt stadigt på ca 40 % vilket stärker hypotesen att det 

                                                 
96 Brottsförebyggande rådet, Anmälda brott,   www.bra.se  [Hämtad 2016-03-30] 
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verkliga antalet för dessa brottskategorier faktiskt ökar. Förklaringen till att anmälnings-

benägenheten är som den är kan antas beroende på allvarlighetsgraden. Benägenheten 

att anmäla ökar med värdet på det man blivit lurat på, och skulle man följa detta resone-

mang finns det en rimlighet att anta att flertalet av de bedrägeribrott som inte anmäls 

tillhör kategorin av brott med ett lägre värde. Men detta är ett antagande och kan inte 

ses som sanning.  

Det är svårt att inte låta bli att ställa sig frågan vad denna ökning för dessa brottskatego-

rier kan bero på. Här finns flera faktorer som antas spela in och ha olika vikt i sin bety-

delse.  

Som tidigare nämnts kan ett problem med statistiken kan vara de olika brottsrubrice-

ringarna. Det finns en risk, när brottet skall registreras i en anmälan av polisen, att det 

registreras under fel brottsrubricering. Detta då det finns en otydlighet kring vilken ru-

brik, det IT-relaterade brottet tillhör. T.ex. kan nämnas att brottsrubriceringen ”med 

hjälp av internet” är bred, och variationen på brott är flera som kan hamna där under.  

Kunskapen och kompetensen hos polisen kan också påverka under vilken rubricering 

brottet hamnar. Brottet kan hamna under fel rubricering, men ändå under rubricering 

tillhörande de IT-relaterade bedrägeribrotten, men också i någon av de övriga rubrice-

ringar som inte rubriceras som IT-relaterade. I det sistnämnda fallet skulle detta inne-

bära att statistiken blir missvisande i antal för dessa brott. 

En faktor som kan vara väl så avgörande är helt enkelt risken att bli upptäckt och åka 

fast. För vi kan konstatera att trotts att antalet personuppklarade brott ökar, så minskar 

andelen uppklarade brott just därför att det ökade antalet är så mycket större. Brottslig-

heten är föränderlig och då det blivit svårare att utföra stölder på grund av t.ex. fler larm 

osv, bank- och butiksrån, då dessa har minskat sin hantering av kontanter, har brottslig-

heten i allt större utsträckning flyttat in på internet. Här finns möjlighet att begå mängd-

brott på ett effektivt sätt, och då internetbedrägerier benämns som ett mängdbrott borde 

detta vara en av faktorerna som förklarar ökningen. Kopplat till kriminilogin och dess 

teorier är det lätt att dra parallellen till rutinaktivitetsteorin som understryker brottets tre 

förutsättningar, och där avsaknaden på kapabel väktare i internetbedrägerier måste ses 

som en betydande faktor. Detta samspelar med och kan verka väl så tilltalade för den 

kriminelle då man slipper ifrån omaket och den faktiska närvaron när brottet sker, som 

vid ett rån. I och med detta så har det också blivit lättare att undgå upptäckt. 

Sannolikheten att dessutom tilldelas en fällande dom är lägre än för övriga brottskatego-

rier. Anledningen till att utvecklingen har tagit denna riktning kan i sin tur härledas till 

flera orsaker. Så som att polis och rättväsendet i övrigt inte hinner med i den takt ök-

ningen sker, men då det är inte ovanligt att dessa brott utförs på en internationell arena, 

försvårar detta arbetet med utredningen och åtkomsten till bevis. Både Riksrevisionsver-

kets och Rikspolisstyrelsens egna utredningar påtalar flertalet brister i hanteringen av 

dessa brott. Det råder fortfarande en osäkerhet i tolkning och tillämpning av begreppet 

IT-brott och IT-relaterad brottslighet och detta bidrar till både att brott anmäls och rubri-

ceras under fel brottskod och riskerar också att utredningsmässigt hanteras fel. För att nå 
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en högre personuppklaringsandel av dessa brott behöver kompetensen höjas både inom 

polis och åklagarmyndighet då man konstaterat att mycket få av de som jobbar med om-

rådet har gått relevanta utbildningar för detta. Även grundbildingen till polis saknar som 

regel något kopplat till IT-relaterad brottslighet. Om inget görs finns det stor risk att vi 

kommer att se fortsatt låg andel uppklarade brott. De kriminella har här ett försprång 

som tycks öka, vilket i sin tur kan uppmuntra till nya och än fler brott, likt en ond cirkel. 

En annan betydande faktor för att dessa brott skall kunna utföras är tillgång till, och an-

vändning av internet. Tillgången för svenskarna till dator, internet och bredband ligger 

på en hög nivå på 90 % eller över. Utvecklingen av diverse tjänster, såsom t.ex e-handel 

och bankärenden, har exploderat. I dag uppger t.ex ca åtta av tio att de någon gång kö-

per och betalar för varor eller tjänster över internet. Andelen har faktiskt minskat något, 

men då e-handeln mätt i kronor ökat, har användandet och värdet per individ också ökat. 

Totalt sett så är många utav de tjänster vi använder oss av över internet kopplade till 

hantering av pengar eller annan känslig information som för den kriminelle är av in-

tresse att komma över. Och då tjänsterna och användningsområdet blir allt vidare finns 

det anledning att tro att uppfinningsrikedomen för den kriminelle följer efter. 

I och med att vi breddat vårt tekniska innehav till att även innefatta smartmobil och 

surfplatta, har tiden vi lägger på användningen av internet, samt våra användningsområ-

den ökat markant. Många användare saknar relevant kunskap om risker att utsättas för 

brott, eller har en övertro till säkerheten i samband med internetbaserade tjänster. Om 

användarna skulle få en ökad kunskap om gärningsmännens tillvägagångssätt, och ökad 

kunskap och användande av egna säkerhetsåtgärder, skulle detta minska risken att drab-

bas och bli ett tänkbart offer. För att närma sig en lösning på detta problem är det 

mycket viktigt att alla, dvs. myndigheter, leverantörer av internetbaserade tjänster samt 

privatpersoner tar sitt ansvar i användandet av internet. 

Vi utför allt fler tjänster på allt fler platser i och utanför hemmet. Och då informationen 

som hanteras över internet blir allt mer värdefull är detta ett ständigt lockbete för den 

kriminelle. Studien som A. Lindvall utförde, påvisade att det snarare är mängden av an-

vändandet som i större utsträckning samvarierar med hur bedrägerier utvecklas än den 

faktiska tillgången till internet. Här ligger en framtida utmaning då den sammanlagda 

tiden för användandet fortsätter att öka, skulle vi här kunna anta, att med ökad expone-

ring så ökar också antalet internetrelaterade bedrägeribrott. Detta antagande stärks också 

genom att länder som Sverige dessutom målas upp som attraktiva måltavlor, på grund 

av våra tillgångar och jämfört med många andra länder höga levnadsstandard. Vårt för-

ändrade samhälle och vardagliga rutiner menar Cohen och Felson, skapar förutsätt-

ningar och anses vara nära förknippat med brottsliga aktiviteter. Liksom fler parkerade 

bilar ledde till fler bilinbrott begås det utifrån deras teori fler internetrelaterade bedräge-

ribrott med ett ökat användande av det samma. 
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8. Slutsats och framtida forskning 

Här presenteras tidigare sammanfattade slutsatser men även nyuppkomna funderingar 

som tillkommit i samband med analysen. 

8.1 Slutsats 

Vi kan konstatera att tillgången till och användandet av internet har fortsatt att öka, lik-

som de internetrelaterade bedrägeribrotten. Incitamenten för att som kriminell befinna 

sig i detta forum är flera. Den ökade användningen har resulterat i fler lättillgängliga 

brottsofferkandidater, samt att det är stora värden som hanteras via internet i form av 

handel, spel mm. är av naturliga skäl attraherande. Att man som brottsling kan komma 

över stora belopp av pengar utan att behöva hantera stöldgods, bedriva narkotika 

smuggling eller annat praktiskt men också straffmässigt riskabelt, kan också vara en at-

traktion i sig. 

Utifrån teorier om rationella val går det inte att konstatera om det är fler bedragare som 

ser den ökande tillgången och användandet som en möjlighet att utföra sina brott, eller 

om det faktiskt är ett någorlunda konstant antal bedragare som betraktar internet som ett 

användbart verktyg för att med mindre ansträngning kunna begå fler brott. Men detta te-

oretiska ramverk kan tillsammans med rutinaktivitetsteorin, ge en ökad förståelse för 

hur och varför bedrägerier ökar som konsekvens av att de blir enklare att utföra och med 

mindre möda. Att dessa kategorier dessutom är tidskrävande, svåra att utreda samt lag-

föra bidrar också till denna utveckling.  

Att det är så påtagligt låg andel av dessa brott som klaras upp och leder till fällande dom 

finner jag alarmerande. Detta risker att minska tilltron till hela vårt rättssystem. Det 

finns ytterligare ett scenario, att om dessa brott fortsätter att ligga på dessa höga nivåer 

eller att öka i nuvarande takt, riskerar vi också att tappa tilltro till att utföra och använda 

oss av alla de fantastiska tjänster som vi nu vant oss vid. Konsekvenserna av detta är 

svåra att överblicka. 

 

8.2 Framtida forskning 

Under arbetets gång har jag fått svar på flera frågor, men det är också så att det har till-

kommit nya. Det finns påtagliga svagheter i den forskning som finns att tillgå. För trotts 

att bedrägeri med hjälp av internet funnits i ett decennium har påtagligt lite forskning 

bedrivits i området och det samma gäller för datorbedrägeri. Jag skulle tycka att det 

skulle vara intressant om det fanns forskning att tillgå som berörde frågan om kod-

ningen av de anmälda brotten. Är de rätt kodade så att de faktiskt speglar verkligheten, 

eller skulle det vara fler internetrelaterade bedrägeribrott? Och vilka är i så fall orsa-

kerna? 
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Det har berörts i Rikspolisstyrelsens rapport, betydelsen av tolkningen och tillämp-

ningen av begreppen IT-brott och IT-relaterad brottslighet. Här efterlyser jag mer forsk-

ning som betraktar konsekvenserna av oenighet och brist på samsyn. Har vi rätt lagstift-

ning för att kunna möta upp alla frågeställningar kring internetrelaterade brott? Vilka 

blir konsekvenserna av en eventuell trubbig lagstiftning, för bevishantering och det fak-

tum att denna typ av brottslighet oftast har kopplingar internationellt. 

Det nämns också i flera sammanhang att internetbedrägerierna omsätter stora belopp. 

Hur stor är denna omsättning i Sverige och hur är den länkad internationellt? Vi har 

också konstaterat att antalet anmälda internetrelaterade brott har en lägre personuppklar-

ningsprocent och antalet fällande domar är dessutom ännu lägre. Vad är orsaken till 

detta, vad blir konsekvenserna om detta fortgår, och vilka åtgärder måste till för att häva 

denna utveckling? Kan det till och med vara så att om inte utvecklingen vänder, att vi 

riskerar att tappa tilltron till internet och alla dess förtjänster? 
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