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Information för dig som vill bli en säkrare internetanvändare



Hur kan jag bli lurad när jag är uppkopplad?

• Telefonbedrägeri

• Nätshopping

• Bluffmejl eller bluff-sms

• ID-kapning – någon låtsas vara jag

• Personliga uppgifter som lösenord och koder

• Virus och skadlig kod

• Romansbedrägeri



TELEFONBEDRÄGERI

Telefonbedrägerier kan delas in i två olika typer. Den ena är en typ av nätfiske och kallas även för 

vishing (efter engelskans voice phishing). Vishing går ofta ut på att bedragaren som ringer försöker 

få dig att använda din e-legitimation, eller att lämna ut personlig information som koder från din 

bankdosa, kortnummer och lösenord. Om ett vishing-försök lyckas är risken stor att du blir av med 

dina pengar, eller att din e-post och andra användarkonton blir kapade. Din personliga information 

är dessutom en eftertraktad handelsvara, som bedragarna kan sälja vidare till andra kriminella.

Den andra typen av bluffsamtal har som mål att du ska ingå olika avtal, utan att du är medveten om 

vad du tackar ja till. Då riskerar du bland annat att fastna i dyra prenumerationer eller abonnemang 

som du inte vill ha.

Om du drabbats av ett telefonbedrägeri är det alltid viktigt att noga analysera vad som skett, vilka 

uppgifter som du kan ha lämnat ut och vilka digitala tjänster som du kan ha gett bedragaren tillgång 

till. Den här informationen är viktig att kunna uppge när du söker hjälp för att stoppa pågående 

bedrägeriförsök och ställa allt till rätta.



NÄTSHOPPING

• Att handla på nätet är både smidigt och enkelt men det finns 
också risk att kortuppgifter kapas, att varan är en billig piratkopia 
eller att det du har beställt aldrig levereras.

• Du har inte samma konsumentskydd när du handlar av en annan 
privatperson som när du handlar av ett företag. Många begagnatsajter
erbjuder köpskydd för att göra affären säkrare för både köpare och säljare.



Bluffmejl eller bluff-sms

• Det är vanligt att bedragare skickar bluffmejl och bluff-sms som ser ut att 
komma från Postnord eller andra post- och paketleverantörer. Bluffmejlen 
och bluff-sms:en kan bland annat handla om:

• Att du har en obetald fraktavgift.

• Att du ska kontrollera din leveransstatus.

• Att ditt paket fastnat i tullen eller hålls kvar på någon postterminal.

• Att du behöver ladda ner filer för din försändelse.

• Syftet med bedrägeriet är oftast att komma över dina betalkortuppgifter. 
Bedragarna kan också försöka komma över dina lösenord eller infektera 
din dator.



ID-kapning – någon låtsas vara jag

• Om du har blivit utsatt, eller misstänker att du blivit utsatt, för ID-
kapning. Det kan till exempel handla om att någon låtsas vara du på 
sociala medier.

• En typ av id-kapning eller identitetsintrång är när bedragare ändrar 
din folkbokföringsadress. Tänk på att din folkbokföringsadress inte 
alltid är samma sak som din postadress.

• Eller att någon har köpt varor, handlat på avbetalning eller tecknat 
abonnemang i ditt namn.



Virus och skadlig kod

• Så kallade utpressningstrojaner är virus, eller skadeprogram, som 
krypterar datorns filer. För att återställa filerna till läsbart skick 
behövs ett lösenord. Om du har drabbats av en utpressningstrojan 
ser du troligtvis ett meddelande där utpressarna kräver en 
lösensumma, ofta i någon kryptovaluta, för att ge dig det rätta 
lösenordet.

• Utpressningstrojaner skiljer sig från andra typer av virus och 
spionprogram i och med att de märks väldigt tydligt.



TELEFONBEDRÄGERI Hur gör bedragaren?

Bedragare påstår sig ringa från exempelvis Skatteverket eller Polisen är vanligt förekommande. Alla 

myndigheter känner till problemet. Om en representanter för myndigheter ringer till dig så ber de aldrig 

att du ska logga in med bank-id eller legitimera dig på annat vis.

De kan däremot be dig att legitimera dig med din e-legitimation om det är du som ringer dem.

• När bedragarna ber dig att "legitimera dig" så vill dom i själva verket försöka lura dig till att 

godkänna deras inloggningsförsök.

• Bedragarna ber dig att berätta dina betalkortuppgifter, lösenord eller annan personlig information.

• Bedragarna ber om att få fjärrstyra din dator, att du ska installera en app eller att du ska besöka en 

annan webbplats än myndighetens officiella sådana.

• Bedragarna ber dig att överföra pengar.



TELEFONBEDRÄGERI Hur gör jag?

Om du får ett misstänkt samtal från en myndighet

❖ Lägg på luren – våga vara otrevlig!

❖ Begär att få göra en så kallad "motringning" där du ringer tillbaka på   

telefonnumret som står på myndighetens webbplats. 

Ring inte tillbaka på numret som om det inte står på myndighetens 

webbplats.

❖ Om det rör sig om ett bedrägeriförsök, ring 114 14 eller besök din 

polisstation.



NÄTSHOPPING Hur gör bedragaren?

• Annonser på nätet har blivit ett vanligt sätt att begå bedrägerier. 
Eftersom långt ifrån alla webbannonser granskas manuellt är det 
lätt för bedragare att skapa annonser som lockar in till falska 
webbutiker.

• Observera! Vissa oseriösa företag skickar ut reklamerbjudanden som är 
utformade som om de vore fakturor. Då står det någonstans finstilt att det 
rör sig om ett erbjudande.



NÄTSHOPPING Hur gör jag?

Om du har fått en bluffaktura

• Ifall fakturan verkar komma från ett företag som verkar oseriöst ska du bestrida fakturan.

• Bestrid fakturan skriftligen genom att svara företaget som skickade fakturan. 
På Kronofogdens webbplats finns instruktioner för hur du bör formulera dig kort och 
koncist.

• Polisanmäl bedrägeriet genom att ringa 114 14 eller besöka din polisstation. Du hittar 
även mer information om fakturabedrägerier på Polisens webbplats.

• Anmäl företaget till Konsumentverket via formuläret på Konsumentverkets webbplats.



Bluffmejl eller bluff-sms   Hur gör bedragaren?

• Bluffmejlen och bluff-sms:en från post- och paketleverantörer kan 
bland annat handla om:

• Att du har en obetald fraktavgift.

• Att du ska kontrollera din leveransstatus.

• Att ditt paket fastnat i tullen eller hålls kvar på någon postterminal.

• Att du behöver ladda ner filer för din försändelse.

• Syftet med bedrägeriet är oftast att komma över dina 
betalkortuppgifter. Bedragarna kan också försöka komma över dina 
lösenord eller infektera din dator.



Bluffmejl eller bluff-sms   Hur gör jag?

Om du har fått ett misstänkt mejl eller sms

Du behöver inte bli orolig över att ha fått ett misstänkt mejl eller sms. Så länge som du håller din 
dator eller mobil uppdaterad kan du inte bli infekterad av att bara ta emot ett mejl eller sms.

• Klicka inte på några länkar och öppna inga bifogade bilagor.

• Svara inte. Om du svarar bekräftar du att din e-postadress eller ditt telefonnummer är i bruk.

• Gå själv in på paketleverantörens webbplats och sök efter föresändelsenumret. Ifall det är ett äkta 
mejl eller sms så hittar du all information du behöver där.

• Kontakta paketleverantörens kundtjänst ifall du känner dig osäker eller har några frågor.

• Kom ihåg att det är svårt att upptäcka falska e-postavsändare och att du aldrig kan lita på 
avsändarnamnet som visas i sms.



ID-kapning – någon låtsas vara jag     Hur gör bedragaren?

• En typ av id-kapning eller identitetsintrång är när bedragare ändrar din 
folkbokföringsadress. Tänk på att din folkbokföringsadress inte alltid är samma 
sak som din postadress.

• En annan typ är om bedragare har köpt varor eller handlat på avbetalning i ditt 
namn. När företaget som har sålt varorna till bedragarna inte fått betalt skickar de 
vidare betalningskravet till ett inkassoföretag.

• När någon tar en kreditupplysning på dig får du ett brev från 
kreditupplysningsföretaget. Ett oväntat sådant brev behöver inte betyda att du har 
drabbats av en id-kapning. Det händer att företag tar nya kreditupplysningar på 
befintliga kunder.

• När bedragare har lyckats kapa ditt konto på sociala medier, till exempel genom 
att lista ut ditt lösenord. Om du har blivit utelåst från ditt konto kan du försöka 
återställa lösenordet genom att be tjänsten att skicka ett återställningsmejl.



ID-kapning – någon låtsas vara jag     Hur gör jag?

Bedragare ändrar din postadress eller folkbokföringsadress.

• Kontrollera att du har rätt folkbokföringsadress registrerad hos Skatteverket. Du kan göra detta på Skatteverkets 
webbplats eller genom att ringa Skatteupplysningen på telefonnummer 0771–567 567.

Betalningskravet till ett inkassoföretag.

• Polisanmäl bedrägeriet genom att ringa 114 14 eller besöka din polisstation.

• Anmäl att du har blivit id-kapad till något av de stora kreditupplysningsföretagen, förslagsvis UC. Där kan du 
kostnadsfritt registrera en tillfällig kreditupplysningsspärr. Om du spärrar dig hos UC spärras du också hos de 
fyra andra stora kreditupplysningsföretagen.

• Bestrid inkassokravet skriftligen genom att kontakta inkassobolaget. 

Kapat mitt konto på sociala medier

• Byt lösenordet till tjänsten. Om du har använt samma lösenord till fler tjänster behöver du byta lösenorden dit 
också. Undersök ifall tvåfaktorsautentisering erbjuds på tjänsten som du råkade uppge ditt lösenord till och 
aktivera i så fall det.

• Undersök ifall angriparen har publicerat inlägg eller skickat meddelanden till dina kontakter. Varna i så fall dina 
kontakter om att ditt konto har blivit kapat.



ID-kapning Hur gör jag?  Skatteverkets hemsida:



Virus och skadlig kod Hur gör bedragaren?

• Bedragare försöker ofta att lura användare att deras mobil eller dator har infekterats virus. 
Bedragarna kan exempelvis skicka falska notiser till datorns eller mobilens webbläsare. Notiser som 
säger att "din mobil är infekterad" eller att "ditt antivirus har upphört att gälla" är exempel på 
sådana bluffnotiser.

• Gemensamt för alla falska virusnotiser är att de kommer från din webbläsare, inte din antivirusapp. 
Om notisen visar att den kommer från din webbläsare, till exempel Chrome, Edge eller Firefox, kan 
du vara säker på att det är en bluffnotis. Dessa notiser är helt ofarliga och dyker upp eftersom du 
har råkat ge en bedräglig webbplats rätten att skicka notiser (även kallat notifikationer eller 
aviseringar).

• Så kallade utpressningstrojaner är virus, eller skadeprogram, som krypterar datorns filer. För att 
återställa filerna till läsbart skick behövs ett lösenord. Om du har drabbats av en utpressningstrojan 
ser du troligtvis ett meddelande där utpressarna kräver en lösensumma, ofta i någon kryptovaluta, 
för att ge dig det rätta lösenordet.



Virus och skadlig kod Hur gör jag?

Rensa bort falska virusnotiser eller reklamnotiser

• Om virusvarningarna kommer från din webbläsare är det inget tecken på infektion. Du behöver då bara göra en 
enda sak.

• Öppna webbläsarens inställningar och sök efter inställningarna för "notiser", "notifikationer" eller "aviseringar". 
Där finner du en lista med webbplatser som får skicka notiser till dig. Ta bort alla webbplatser som du inte 
känner igen.

• Om du är osäker på vilka webbplatser som du bör ta bort kan du ta bort allihop. Webbplatserna som du vill få 
notiser från kommer att fråga dig igen.

Om du drabbats av en utpressningstrojan

• Koppla bort datorn från nätverket för att förhindra spridning.

• Betala inte lösensumman.

• Om du säkerhetskopierar din dator regelbundet kan du återställa datorn till så som den var före infektionen.

• Om du saknar en säkerhetskopiamåste du återställa datorn och ominstallera operativsystemet (till exempel 
Windows eller Mac OS). Då försvinner alla filer.

• Du kan byta datorns lagringsenhet innan du återställer datorn. Då kan du spara den utpressningskrypterade 
lagringsenheten om utpressningstrojanen skulle knäckas någon gång i framtiden.



Var kan man läsa mer om detta?

Mer om att tänka säkert på internet hittar du hos Internetstiftelsen:

Och sedan kallas sidan ”Tänk Säkert” och är ett samarbete mellan


