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Förhindra 
bedrägeriförsök 
och bluffakturor
     Checklista för förvaltningar och bolag



Förmögenhetsbrott
Under semestrar och ledigheter är bedrägeriförsök vanligare. 
Det handlar till exempel om att försöka få tag i känslig 
information, fejkad e-post, bluffakturor med mera. Dessa råd till 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad kan hjälpa till att 
förhindra denna typ av brott.

Bedrägeriförsök
Utlämning av känslig information
Brott där man via sociala medier, e-post, 
usb-minnen och andra kanaler försöker upp-
mana användaren att lämna eller själv hämta 
känslig information såsom kontonummer och 
inloggningsuppgifter eller på annat sätt kom-
ma åt känslig information i brottsligt syfte.

Var särskilt vaksam på smartphones och läs-
plattor som ofta används i miljöer som inte är 
helt säkra.

Fejkad e-post från vd/chef 
Någon utger sig via e-post, brev eller tele-
fon för att vara vd eller annan ledande be-
fattningshavare i verksamheten där man är 
anställd. Ofta är det mycket trovärdigt och 
baseras på en kartläggning av strukturer och 
styrning. Personerna som drabbas är ofta  

medarbetare som arbetar tillräckligt långt ifrån 
avsändaren, i en företagskultur där man gör 
vad som förväntas när en ledare kommer med 
en instruktion. Inte sällan handlar det om för-
värv av verksamheter eller andra större affärer 
under brådska där man spelar på konfidentia-
litet och lojalitet. Syftet är att få någon att be-
tala pengar till konton utanför verksamheten.

Fejkad e-post om nya  
rutiner och brådska etc. 
Något händer i verksamheten som gör att en 
betalning inte kan hanteras enligt normala  
rutiner. En medarbetare uppmanas under 
stress att göra avsteg från denna. Någon kan 
också utge sig för att vara en leverantör till 
verk samheten som nu vill att betalningar ska 
gå ti ll nya konton på grund av byte av bank 
eller motsvarande.

Observera det nyinlagda kravet i respektive försäkringsbevis.

Skadeexempel

En svensk ekonomichef i ett dotterbolag fick ett mail från vad som såg ut vara leverantören 
i Kina och ombads ändra bankkontonummer på grund av problem med företagets bank. En 
betalning gjordes och felet upptäcktes först efter att fakturapåminnelse kom från den riktiga 
leverantören. Skadan blev närmare 700 000 kr och då gällde det bara en faktura.

En dansk ekonomichef på dotterbolagsnivå ombads konfidentiellt föra över medel i samband 
med ett företagsförvärv. Felet upptäcktes efter att en så kallad cash pool uttömts och man bad 
om mer pengar från koncernen med hänvisning till pågående företagsförvärv. Skadan uppgick 
först till 19 miljoner euro. Genom bra samarbete mellan myndigheter och drabbat företag i ett 
antal länder har dock ungefär hälften kunnat återvinnas.



Att vara vaksam på
 » Telefonsamtal där någon försöker  
få fram information om anställda 
eller positioner.

 » Alla uppmaningar som är ovanligt 
brådskande.

 » Dubbla symboler som @@.

 » Dålig engelska som ”I am approve 
this operation”.

 » Dålig stavning som ”the amount 
bellow”.

 » ”Mailto-adress” som ser annorlunda 
ut, dvs. när du klickar på avsändare 
kommer det fram till exempel en  
hotmail- eller gmail-adress.

 » Uttrycklig instruktion att endast  
korrespondera med bedragaren, 
hemligt och konfidentiellt.

Att kontrollera och  
införa som rutin

  Vid misstanke om ändring av  
mobilnummer eller e-post, kontakta 
tidigare känt nummer eller e-post-
adress för verifiering.

  Uppmana alla i organisationen att 
aldrig utföra betalningar utanför 
normala processer.

  Uppdatera befintliga beskrivningar 
av rutiner och processer med ovan-
stående två punkter. 

Bluffakturor
Bluffakturor är fakturor eller order-
bekräftelser på en tjänst eller produkt 
som du inte har beställt eller något  
som uppfattats som ett kostnadsfritt 
erbjudande. Bluffakturor kan komma 
från ett verkligt bolag eller från ett icke 
existerande.

Så här kan du göra om du får en  
bluffaktura:

  Kontakta företaget per telefon och 
försök få rättelse. 

  Om du inte får rättelse kan du skriva 
följande direkt på underlaget och 
skicka en kopia till företaget:  
”Bestrider fakturan i sin helhet då 
någon beställning av dessa varor/
tjänster aldrig har gjorts.”

  Gör en polisanmälan om misstänkt 
”Bedrägeri med hjälp av bluffaktura”.

  Om någon hänvisar till ett tidigare 
avtal i ett brev eller ett telefon-
samtal, kräv att detta skickas innan 
du för ytterligare diskussioner med 
företaget.

  Sätt inte din namnteckning på något 
och svara inte på misstänkta e-brev.

  Kontrollera gärna om företaget finns 
med på Svensk Handels varnings-
lista. Det är en lista som varnar för 
bluffakturor, men också för företag 
med oseriösa försäljningsmetoder 
eller för vilseledande erbjudanden 
och utskick.
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