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Nätshoppa säkert under Black Friday
Den 27 november är det återigen dags för Black
Friday, då många butiker sänker sina priser för att
locka till shopping.
Under pandemin vill många undvika trängsel i fysiska
butiker och Svensk Digitalhandel uppskattar att
e-handeln kommer att öka med 30% i år.
Men med att handla på nätet följer flera risker då
kortuppgifter kan stjälas i samband med köpet. Hur
ska man tänka för att kunna fynda säkert när man
betalar med kort på nätet?

Tredubbling av redovisade bidragsbrott

Här kommer några tips:
¿

¿

¿

¿

Resursförstärkning, förbättrade metoder och
utökad myndighetssamverkan har lett till att
redovisningarna till Åklagarmyndigheten för
anmälda bidragsbrott nästan tredubblats under
2020.

Tillåt inte webbsidan eller appen spara personoch kortuppgifter.
Om det är möjligt, skaffa ett särskilt kort
för internethandel eller använd internet- och
geospärr på bankkort.

Den 21 oktober redovisade Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten Regeringsuppdraget att
kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs,
hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras,
samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad
uppklaring. Läs mer om ökad lagföring och kortare
handläggningstider för bidragsbrott.

Kolla kontaktuppgifterna till webbutiken
och vilka betalningssätt de erbjuder.
Tvåstegsverifiering av köp (ex Verified by Visa
och Master Card Secure Code) är säkrare
betallösningar. Tänk på att man också kan
handla på faktura.

Antalet anmälda brott mot välfärdsystemen har ökat
från drygt 3 000 anmälningar 2018 till drygt 5 000
anmälningar 2020. Samtidigt har redovisade ärenden
till åklagare nästan tredubblats jämfört med 2018, i
genomsnitt 157 procent. Åklagarmyndigheten har i
sin tur beslutat om brottsmisstankar i motsvarande
utsträckning.

Kontrollera webbutiken genom att till exempel
söka efter omdöme och varningar på nätet. Hur
rimliga är deras erbjudanden? Om något verkar
för bra för att vara sant så är det oftast det.

Mer om att handla säkert och skydda sig mot kortbedrägerier.
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– Det har varit jättekul att följa allt engagemang
under hela oktober månad. Vi har sett utbildningar
inom cybersäkerhet, web-seminarier från flera aktörer,
annonskampanjer, podcasts där ämnet gått varmt,
nyhetsbrev till kunder och en hel del aktiviteter
har drivits och delats på sociala media, säger
Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter.

Samtidigt har informationsutbyte och
kunskapsöverföring mellan myndigheterna ökat.
För polisens del handlar det även om att arbeta
brottsförebyggande genom att exempelvis stärka de
utbetalande myndigheternas förmåga att upptäcka
kriminella upplägg och därmed förhindra felaktigt
utbetalda bidrag.

Flest interaktioner fick polisens inlägg om smishing/
phishing och vishing. Här kunde vi även se ett ökat
intresse när vi kommunicerade genom autentiska
fallbeskrivningar så som exempel på ett smishing-sms.
Se filmerna på polisen.se.

TÄNK SÄKERT 2020 är avslutad
Den nationella informationssäkerhetsmånaden
2020 är avslutad. Sammanlagt anslöt sig
20 myndigheter, organisationer och privata företag
till att stärka kampanjens budskap.

Även om oktober månad är förbi är det viktigt att vi
fortsätter det goda arbetet för att fler ska ha en säkrare
digital vardag. Nu handlar det om att uppmuntra till
att träna på de verktyg som getts under kampanjen
och att vi alla fortsätter höja medvetenheten genom
löpande information. Tillsammans ökar vi förståelsen
och tryggheten att använda digital teknik.

Stort tack till alla ni som delat vidare polisens och
MSB:s kampanjinformation – framför allt till alla
partners som har bidragit.
Vår gemensamma insats är ett stort steg framåt mot
målet om ett säkrare digitalt samhälle där färre
personer och företag drabbas av brott. Årets kampanj
fokuserade på att uppmärksamma allmänhet och
mindre företag på att skydda sig mot nätfiske, säkra
lösenord och att förstå tekniken bättre.

Har du idéer på hur vi kan göra säkerhetsmånaden
oktober 2021 ännu bättre? Hör gärna av dig till oss på
nationellt bedrägericenter.

Lansering av digital varningsgrupp
SSF Stöldskyddsföreningen lanserade nyligen sin
digitala varningsgrupp Säkerhetskollen.se, som ger
kostnadsfri information om vad de innebär och hur
man går tillväga om man har blivit utsatt för digitala
brott.
Allmänheten kan både tipsa och bli varnad om
pågående bedrägerier och andra digitala brott. Även
personlig hjälp och vägledning finns att få om man
har, eller misstänker att man har, blivit utsatt för ett
brott.
Tjänsten samlar också information för den som vill
lära sig mer i förebyggande syfte och tillhandahåller
test i hur säker man faktiskt är.
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Film ska locka till kritiskt granskande

Finansinspektionen (FI) är en av dem och de har nu
tagit fram filmen ”Låt dig inte luras” i syfte att få fler
att kritiskt bedöma annonser eller telefonförsäljare
men också för att motivera till mer aktivt sökande
av information om företagen som står bakom
annonserna.

Finansinspektionens nya film ska få fler
konsumenter att kritiskt granska annonser och
försäljare.
Antalet investeringsbedrägerier har ökat de senaste
åren, där personer luras att betala för falska, eller
i praktiken näst intill helt värdelösa, investeringar
såsom aktier, kryptovalutor etc. Inte sällan är det höga
belopp som går förlorade. Flera organisationer arbetar
för att motverka den här typen av bedrägerier.

Framförallt bör man ställa sig frågorna:
¿

¿

¿

Är erbjudandet i annonsen för bra för att vara
sant?
Har företaget tillstånd av Finansinspektionen
att bedriva verksamhet?
Kontrollera också om företaget finns med på
FI:s Varningslista. Den är internationell och
tas fram i ett samarbete med motsvarande
utländska myndigheter. Varningslistan
omfattar alltså även utlandsregistrerade företag
som kan rikta sin verksamhet mot Sverige.

Ett lockande erbjudande från företag som saknar FI:s
tillstånd eller som finns upptagen på Varningslistan
bör avböjas.

Intern kontaktuppgift

Extern kontaktuppgift

Gäller för anställda inom Polismyndigheten
nationellt-bedragericenter.stockholm@polisen.se

Lotta Mauritzson
charlotta.mauritzson@polisen.se

Följ oss på Facebook: Polisen - bedrägeri
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