
1

Brott mot äldre 
De tysta rånen
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Skjutningar och bedrägerier hänger ihop
• Bedrägerier utgör årligen en miljardindustri för kriminella. 
• Kartläggning av olika bedrägerityper visar en tydlig koppling till den organiserade 

brottsligheten och till det skjutvapenvåld som drabbar Sverige.
• 2021 anmäldes 24 bedrägeribrott i timmen
• Den kriminella miljön består därför av olika nätverk, med trådar in i varandra. Genom 

nätverken finner gärningspersonerna finansiärer, kompetens och samarbetspartner 
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Vishing – bakgrund/modus operandi 

• I takt med att en stor del av befolkningen numera utför sina bankärenden på nätet 
med hjälp av digital legitimering har även kriminaliteten flyttat dit.

• Sedan oktober 2017 kan vishing klassas som seriebrottslighet 

• Vishing

• Smishing

• Fysisk vishing

• Systemhotande

• Egeninitierad brottslighet
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• Dessa bedrägerier har olika signum beroende på vilka konstellationer (kluster) som ligger 
bakom.

• Varje kluster är en autonom konstellation som inte har någon gemensam nämnare förutom 
sin kriminella bakgrund.

• Kluster samarbetar över konfliktkartan

• Enbart två bakomliggande grupperingar

• Kriminella familj-/släktbaserade konstellationer (externdefinierade grupper)

• Kriminella gäng och nätverk (självdefinierade samt förorts- och stadsdelsbaserade grupper)
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• De kartlägger gamla och sjuka, sedan lurar de till 
sig besparingarna. 

• I skuggan av dödsskjutningar och 
narkotikauppgörelser har kriminella hittat en ny 
inkomstkälla. 

• Telefonbedrägerier mot äldre har blivit gängens nya 
guldgruva.

Gängens okända klipp: lurar äldre på miljoner
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Organisatör

AdministratörUtförare

Systemvetare

Målvaktspool HanterareMålsäganden Mottagare
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Brottsvinster

NSH börjar NHS slutar
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Brottsvinst från äldre på 1,3 miljarder

Cirka en tredjedel av anmälningar blir fullbordade

Cirka 1 % av försöksbrotten anmäls

Stort mörkertal av fullbordade brott, skäms
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• Brottsoffren för vishing finns i hela landet

• Brottsligheten går inte att informera bort

• Polisen kan inte ensam stoppa den genom att utreda

• Går brottsligheten att stoppa?

• Kan bankerna stoppa?


