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Abstrakt  

Denna studie har valt att specifikt rikta fokus mot kortbedrägeriernas utveckling i Sverige, 

eftersom denna typ av brottslighet har ökat lavinartat på senare tid. För att komma i kontakt 

med och erhålla olika perspektiv från centrala svenska organisationer har snöbollsmetoden 

och maximal variation tillämpats som urvalsmetoder. Syftet med uppsatsen var att utifrån 

rutinaktivitetsteorin redogöra för och analysera centrala aktörers arbete med brottspreventiva 

åtgärder av kortbedrägerier, genom att tillämpa en deduktiv innehållsanalys. För att uppfylla 

syftet utforskades först kortbedrägeriernas utveckling och uppkomst. Sedan, beskrev 

tjänstemännen från de olika centrala aktörerna gärningspersonernas tillvägagångsätt och deras 

bakomliggande drivkrafter. Vidare redogjorde tjänstemännen för att de flesta i samhället var 

utsatta, även om vissa grupper var utsatta i större utsträckning. Även hur dessa individer 

kunde reducera utsattheten, beskrevs. Bland annat betonade tjänstemännen vikten av 

personligt ansvar, ökad riskmedvetenhet och mindre risktagande. Avslutningsvis, redogjorde 

tjänstemännen för hur deras organisation agerade kapabla väktare; samt hur dessa upptäckte- 

och förebyggde kortbedrägerier. Framförallt beskrev tjänstemännen från bankerna att deras 

organisation använde olika programmerade data-tekniker för att upptäcka potentiella 

kortbedrägerier, medan tjänstemän som representerade större företag i Sverige istället 

betonade vikten av spårbarhet. När det kommer till förebyggande åtgärder olika företag, 

banker och polisens bedrägericenter vidtog beskrevs förmedlandet av information som en 

väsentlig skyddande faktor. Även olika tekniska säkerhetslösningar beskrevs som skyddande 

faktorer mot kortbedrägerier.  

  

Sökord: Brottsprevention, rutinaktivitetsteorin, kortbedrägerier, svenska 

verksamheters arbete, innehållsanalys  

   



 

 

Abstract  

This study has shed light on card fraud and its development in Sweden, due to increased 

victimization, lately. To perform this study and obtain multiple perspectives from different 

Swedish authorities and governments; such as the Fraud center of the Swedish police, 

different banks, and different well-established Swedish companies the snowball method and 

the method of maximum variation were used. The aim of this study was to apply the  

Routine Activity theory in order to describe and analyse those authorities’ work with crime 

prevention against card fraud, but also their explanation about how card fraud has developed 

recently. To achieve this goal, the researcher conducted a deductive content analysis. After 

the researcher explored the different descriptions of the authorities, they explained several 

incentives of the perpetrators and also how these succeeded in committing card frauds. It 

seemed that many people were potential targets of the perpetrators due to several reasons, 

even if some groups in society were more suitable targets of victimization. Additionally, the 

different governments and authorities explained how these people could decrease their own 

exposure to the perpetrators. Most importantly, they described personal responsibility and 

increased awareness of misgivings as main components to avoid victimizations. Finally, the 

companies and the authorities described several preventing actions they were responsible for; 

which included both detection and prevention of card frauds’. In particular, conveying 

adequate information was one of the main components of the prevention. Additionally, 

creating technical obstacles also seemed important. In order to detect potential card frauds, 

traceability was described by some companies, but particularly the detection was made by the 

banks through their data-techniques.        

  

  

Search words: Routine activity theory, crime prevention, card fraud,  

Swedish authorities’ work, content analysis  
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Ordförklaringar 

 

Centrala aktörer; verksamheter som på daglig basis arbetar med frågor kring kortbedrägerier 

och förebygger kortbedrägeriernas förekomst och uppkomst. Centrala aktörer refererar dels 

till deltagarnas tillhörande verksamhet, men berör också andra viktiga aktörer i samhället. 

 

Organisation, företag och myndighet har i denna studie använts synonymt. Dessa begrepp 

anspelar på deltagarnas tillhörande statliga eller privata verksamhet. 

 

Utsatthet och viktimisering har också använts synonymt i denna studie. Dessa begrepp riktar 

fokus mot brottsoffren, istället för gärningspersonerna. Begreppen innebär att olika typer av 

individer/grupper blir utsatta för brott. 
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1. Inledning  

I dagens samhälle har bedrägerier i stort blivit ett allt mer förekommande fenomen, medan 

annan typ av ekonomisk brottslighet har avtagit en aning (Brottsförebyggande rådet, 2015). 

Bedrägerier i generell bemärkelse drabbar såväl privatpersoner; som organisationer och 

företag (Brottsförebygganderådet, 2015; Koestner, Hedgcock, Halfmann & Denburg, 2016;  

Lichtenberg, Sugarman, Paulson, Ficker & Rahman-Filipiak, 2016; Lichtenberg, Stickney & 

Paulson, 2013; Polismyndigheten, 2016). Huvudaktörerna som bekämpar denna typ av 

brottslighet är framför allt Nationella Bedrägericentrat samt Polismyndigheten  

(Polismyndigheten, 2016). När det kommer till specifikt kortbedrägerier blir bankerna mer 

involverade i det brottsförebyggande arbetet (Kültür & Çağlayan, 2016; Lee, Rao, Nass, 

Forsell & John, 2012). Denna studie har valt att specifikt rikta fokus mot kortbedrägeriernas 

utveckling i Sverige, samt hur olika svenska organisationer och myndigheter arbetar 

brottspreventivt för att minska dess omfattning. Förhoppningsvis lyckas denna studie ge en 

inblick i brottspreventiva åtgärder som kan vidtas av svenska organisationer och företag, men 

även perspektiv på hur allmänheten kan minska sin egen utsatthet för kortbedrägerier, år 

2017.  

2. Tidigare forskning  

2.1 Definitioner av bedrägerier  

Enligt Svensk Författnings Samling (SFS), lag 1962:70 (Brottsbalken, kap 9, §1) definieras 

bedrägeri som ett medvetet vilseledande av en annan person, vilket resulterar i att den andra 

individen agerar på ett vis som innebär att denna får ekonomisk skada, samtidigt som 

gärningspersonen får ekonomisk vinning. Detta kan t.ex. ske genom att bedragaren lämnar 

otillräckliga eller falska uppgifter (SFS, lag 1986:123, Brottsbalken, kap 9, § 2). Bedrägerier 

har en straffskala på högst 2 års fängelse, men om den bedrägliga handlingen anses vara av 

grov karaktär, vilket t.ex. kan motiveras genom att allmänhetens förtroende blivit förbrukat 

eller den bedrägliga handlingen resulterat i särskild ekonomisk skada, kan fängelse mellan 6 

månader och 6 år bli aktuellt (SFS, lag 1976:1 139, Brottsbalken, kap 9, § 3).   

Den svenska Polismyndigheten (2016) betraktar specifikt kortbedrägerier som ett olovligt 

utnyttjande av någon annans betalkort, t.ex. när den brottsutsatte ska ta ut pengar från en 

bankomat. Kortbedrägerier handlar också om att någon olovligen använder kortuppgifter och 
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den tre-siffriga CVV-koden för olika finansiella ändamål, oftast utan att brottsoffren har 

kännedom om detta (Polismyndigheten, 2016). Denna studie kommer framför allt utgå från 

ovannämnda definitioner och beskrivningar av kortbedrägerier, men även utifrån 

beskrivningar om kortbedrägerier som sker via internet på olika vis, via anställda som gör 

dataintrång, samt ficktjuveri där det fysiska kortet stjäls (Bhattacharyya, Jha, Tharakunnel & 

Westland, 2011; Button, Nicholls, Kerr & Owen, 2014).   

 

2.2 Gärningspersonernas bakomliggande drivkrafter  

Kroneberg, Heintze och Mehlkopf (2010) fann att individer som i större utsträckning hade 

bristande moraliska värderingar löpte större risk för att begå bedrägerier, eftersom de vägde 

för- och nackdelar mot varandra, exempelvis chansen till ekonomisk vinning i förhållande till 

risken att upptäckas och bestraffas. Även Murphy och Diacin (2011) bekräftade detta och 

redogjorde för att gärningspersonerna rationaliserade den ekonomiska vinningen och 

underminerade eventuella bestraffningar. Dessutom betraktade gärningspersonerna 

bedrägerier som ett milt och oskyldigt brott, vilket var en annan bakomliggande förklaring till 

varför de begick dessa brott.  

Shechory, Perry och Addad (2011) hävdade istället att bedrägliga beteenden formades under 

barndomen, genom inlärning från föräldrar som t.ex. begick bilstölder, bedrägerier eller 

liknande brott. Framför allt konstaterades kvinnor ha blivit inspirerade och formade till att 

själva begå bedrägerier, trots faktumet att dessa tidigare inte var brottsbelastade (Shechory et 

al., 2011).   

I kontrast till ovannämnda studier fann en annan studie att bedragarnas drivkrafter grundade 

sig i ett bakomliggande spelmissbruk (Laursen, Plauborg, Ekholm, Larsen & Juel, 2016). 

Således begick dessa bedrägerier av ekonomiska skäl; för att kunna finansiera sitt 

spelmissbruk. I likhet med detta, tenderar även andra typer av missbrukare, exempelvis 

alkoholmissbrukare, att begå bedrägerier för att finansiera sitt missbruk (Boden, Fergusson & 

Horwood, 2013). Studien fann bland annat att de individer som kännetecknades av svårare 

alkoholmissbruk, tenderade i större utsträckning att begå bedrägerier, i jämförelse med 

individer som inte kännetecknades av att missbruka alkohol. Dock ska det tilläggas att denna 

korrelation försvagades efter att missbrukarna fyllt 30 år.  
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I likhet med Boden et al. (2013) och Laursen et al. (2016) hävdade även Association of 

Certified Fraud Examiners [ACFE] att gärningspersoner begick bedrägerier för att erhålla 

pengar, exempelvis för att finansiera ett missbruk/beroende eller för att betala tillbaka lån- 

och skulder (ACFE, 2016). Avslutningsvis, beskrev ACFE att bristfälliga relationer till familj 

och partners kunde motivera gärningspersonerna till att begå bedrägerier.  

 

2.3 Utsatthet för bedrägerier och kortbedrägeriernas utveckling  

ACFE, sägs vara världens största anti-bedrägeri organisation, som i synnerhet informerar om 

hur olika organisationer och företag kan agera för att inte bli utsatta för bedrägerier samt för 

att minska dess skadeverkningar (ACFE, 2016). Enligt ACFE drabbas företag världen över av 

bedrägerier, även om bank- och kreditrelaterade organisationer var överrepresenterade i denna 

statistik. Dessutom, fann ACFE att olika statliga organisationer och myndigheter riskerade i 

större utsträckning att utsättas för bedrägerier (ACFE, 2016). De totala kostnaderna år 2014 

för företagen, beräknades uppgå till åtminstone 32 miljarder svenska kronor. Dock var 

mörkertalet med största sannolikhet omfattande, eftersom exempelvis indirekta skador som 

innefattade skador på företagens rykte inte redovisades i den publicerade rapporten (ACFE, 

2016).  

I en rapport som publicerades av Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2015) framgick att 

kortbedrägerier har ökat i Sverige, från år 2005 till 2015. Framför allt påvisade rapporten att 

internet- och kontokortsbedrägerier har ökat. I en jämförelse med året 2005, har antalet 

anmälningar för denna brottslighet tredubblats, samtidigt som polisens uppklarningsprocent 

minskat med cirka 6 procentenheter (BRÅ, 2015). En av förklaringarna till att 

uppklarningsprocenten minskat, kan vara att polisen inte hinner hantera ärenden i tillräckligt 

stor utsträckning, vilket har resulterat i bortfall av bevismaterial. Även globalt sett har 

kortbedrägerier ökat och fortsätter utvecklingen i samma riktning förväntas dessa uppgå till en 

kostnad på cirka 305 miljarder kronor år 2020 (Kültür & Çağlayan, 2016). Författarna 

redogjorde att år 2014 gjorde banker världen över en förlust på cirka 145 miljarder kronor på 

grund av att deras kunder blev utsatta för kortbedrägerier. Kültür och Çağlayan (2016) fann 

också att samtliga individer i samhället var utsatta för denna typ av brottslighet, vilket 

inkluderade både kvinnor, män, äldre, yngre och t.ex. funktionsnedsatta.   
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Enligt Daigle (2013) var individer med olika mentala eller fysiska funktionsnedsättningar mer 

utsatta än andra grupper i samhället. Förklaringen bakom detta kunde vara att dessa individer 

befann sig i någon form av beroendeställning till andra människor och således blev de 

mottagliga för mänsklig kontakt. På så vis kunde skickliga bedragare lura till sig t.ex. bank- 

eller kortuppgifter och tömma diverse konton (Daigle, 2013). Ytterligare en förklaring till 

varför individer som hade specifikt mentala eller fysiska hämningar var utsatta för denna typ 

av brottslighet kunde bottna i att dessa grupper utsatte sig själva för större finansiella risker 

(Daigle, 2013).   

I likhet med ovannämnda riskfaktorer konstaterade Lichtenberg et al. (2016) att individer som 

var deprimerande ofta kunde vara ensamma och socialt isolerade, vilket också var en 

riskfaktor till att utsättas för bedrägerier, eftersom skickliga bedragare lättare kom i kontakt 

med dessa. Enligt Lichtenberg et al. (2013) framgick det att deprimerade individer i 

kombination med upplevd låg social status, riskerade i störst utsträckning att utsättas för 

bedrägerier. Utöver denna riskfaktor, fann Lichtenberg et al. (2016) också att högutbildade 

yngre individer löpte större risk för att utsättas för bedrägerier då dessa i många fall hade låg 

kännedom om pensionsfrågor och dylikt. Koestner et al. (2016) däremot, fann framför allt att 

äldre individer i samhället löpte större risk att utsättas för bedrägerier eftersom dessa hade 

bristande hjärnaktivitet i frontalloben. Detta resulterade exempelvis i svårigheter att tolka 

intryck, vilket gjorde dessa individer mer utsatta.  

 

2.4 Kortbedragarnas tillvägagångsätt   

Kortbedragare har på senare tid börjat använda multipla metoder för att kunna begå 

kortbedrägerier och komma åt kort- och bankuppgifter (Button et al., 2014). Anställda inom 

olika företag kan t.ex. göra dataintrång i företaget och på så vis ta del av känsliga uppgifter 

om kunder och allmänheten, för att därefter använda dessa till kortbedrägliga ändamål 

(Bhattacharyya et al., 2011). En annan välkänd metod kortbedragare tidigare har förlitat sig på 

var att stjäla brottsoffrets fysiska kort för att därefter utnyttja det till bedrägliga ändamål 

(Bhattacharyya et al., 2011).   

Bland allmänheten råder viss medvetenhet kring att kortbedrägerier sker via internet, eftersom 

kortbedragare exempelvis börjar med att kapa någon annans identitet och/eller utbyter 

kortuppgifter med varandra, för att därefter fullfölja de bedrägliga ändamålen (Button et al., 
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2014). Exakt hur detta går till och hur bedragarna i övrigt går tillväga för att genomföra 

kortbedrägerierna, samt hur allmänheten kan skydda sig själva, känner desto färre till 

(Bhattacharyya et al., 2011; Button et al., 2014).  

  

2.5  Datatekniker och andra säkerhetsåtgärder mot kortbedrägerier  

I takt med att bedragarna utvecklade nya tillvägagångssätt och tekniker som möjliggjorde 

kortbedrägerier, var det också av betydelse att diverse åtgärder vidtogs av olika centrala 

aktörer för att reducera denna typ av brottslighet (Kültür & Çağlayan, 2016; Lee et al., 2012). 

När det kommer till åtgärder e-handelsföretag kunde vidta för att höja säkerheten på internet, 

beskrevs krångligare autentiseringsprocesser genom att t.ex. ställa fler kontrollfrågor, som en 

del av det brottspreventiva arbetet (Lee et al., 2012). Detta kunde dock reducera 

konsumenternas bekvämlighet och skapa frustration, vilket möjligen ledde till att 

konsumenterna beställde produkter från konkurrerande företag eftersom de prioriterade 

smidighet och snabbhet (Lee et al., 2012).   

En åtgärd som olika banker har börjat använda i preventiva syften är olika datatekniker som 

används för att upptäcka potentiella kortbedrägerier. När dessa upptäcks går ett så kallat larm, 

där banken varnas och banken kan då spärra kortet och informera de brottsutsatta om detta  

(Kültür & Çağlayan, 2016). Vidare använder banker också tekniker som innehar artificiell 

intelligens, vilka kännetecknas bland annat av att kunna kartlägga konsumenters finansiella 

handlingsmönster och sålunda informera banken när avvikande produkter eller tjänster köps 

(Kültür & Çağlayan, 2016).   

Det fanns olika tekniker inom den artificiella intelligensen. Ett exempel på en sådan teknik 

var de så kallade pessimistiska teknikerna vilka indikerade potentiella kortbedrägerier i ett 

tidigt skede, innan kortbedrägerierna inträffade (Kültür & Çağlayan, 2016). Om det rörde sig 

om ett potentiellt kortbedrägeri, larmades banken och därefter informerades kunden. De 

pessimistiska teknikerna beskrevs som känsliga; till skillnad från andra tekniker gav dessa 

utslag i större utsträckning (Kültür & Çağlayan, 2016). Vidare, beskrevs så kallade 

optimistiska tekniker, vilka var mer toleranta och gav inte utslag lika lätt. Slutligen fanns även 

en tredje typ av artificiell teknik, vilken kännetecknades av att beakta hela kundens 

konsumtionsmönster (Kültür & Çağlayan, 2016). Datatekniken som har uppvisat bästa 

resultat gällande upptäckten av potentiella kortbedrägerier var den sistnämnda tekniken, 
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vilken kännetecknades av att på ett slumpmässigt vis skapa olika beslutsträd på kundens 

konsumtionsmönster (Bhattacharyya et al., 2011). I kontrast till tidigare studier fann en annan 

studie att datatekniker också medförde problematik kring integritetsfrågor för kortinnehavaren 

(Ngai, Hu, Wong, Chen & Sun, 2011). Vidare fann författarna att datatekniker också 

medförde problematik gällande falsklarm, samt hur dessa kunde hanteras för att fortfarande 

vara applicerbara som brottspreventiva åtgärder.  

  

2.6 Rutinaktivitetsteorin och dess brottsprevention   

En av de tidiga kriminologiska teorierna som förklarade varför brottslighet uppstod var 

rutinaktivitetsteorin (Cohen & Felson, 1979). Rutinaktiviteter beskrevs som basala och 

regelbundna aktiviteter och tillfällighetsstrukturer, som genomfördes på daglig basis. Denna 

teori beskrev brottslighet föranledd av tre olika faktorer som existerade på samma gång, 

nämligen förekomsten av en motiverad förövare, ett lämpligt objekt samt bristen på kapabla 

väktare (Cohen & Felson, 1979).  

Motiverade förövare beskrevs som gärningspersonerna, vilka var benägna att begå illegala 

handlingar om de fick möjligheten, samt om de var drivna (Cohen & Felson, 1979). 

Författarna hävdade att gärningspersonernas främsta incitament till att begå brott var pengar, 

för att finansiera olika grundläggande och vardagliga behov. Lämpliga objekt kunde till 

exempel vara äldre personer, eller ensamma individer som var utanför samhället (Cohen & 

Felson, 1979). Andra parametrar på lämpliga objekt utgick bland annat från objektets värde, 

synlighet och tillgänglighet (Cohen & Felson, 1979). Detta innebar att mer välbärgade och 

aktiva individer, som gärningspersonerna enklare uppmärksammade, löpte större risk att 

värderas som lämpliga objekt och således bli utsatta för brott. Kapabla väktare beskrevs bland 

annat som omgivande personer, exempelvis familj och vänner som kunde skydda en person 

med hjälp av sin närvaro (Cohen & Felson, 1979). Kombinationen av framför allt lämpliga 

objekt och bristen på kapabla väktare, resulterade i ökade tillfällighetsstrukturer för att bli 

utsatt för brott (Cohen & Felson, 1979).  

Även om rutinaktivitetsteorin ursprungligen var till för att förklara uppkomsten av 

brottslighet, har flertalet forskare påvisat att teorin kan appliceras för att reducera och 

förebygga brottslighet (Pratt, Holtfreter & Reisig, 2010; Sarnecki, 2015; Sarnecki, 2009). 

Brottsprevention definieras som olika åtgärder, vilka minskar risken för att brottsliga 
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handlingar begås (Sarnecki, 2015) En annan del av brottspreventionen handlar om att 

reducera skadeverkningar från brottet (Sarnecki, 2015). Denna studie har använt båda dessa 

delar av begreppet brottsprevention.  

Exempel på olika brottspreventiva åtgärder som grundar sig i rutinaktivitetsteorin går bland 

annat ut på att minska upplevd rädsla för brottet hos olika riskgrupper, eftersom detta 

potentiellt kunde minska antalet lämpliga objekt och brottsoffer (Sarnecki, 2009). Detta kunde 

ske t.ex. genom att förse dessa med tekniska hjälpmedel och adekvat information. Pratt et al. 

(2010) beskrev tekniska hjälpmedel och säkerhetslösningar som ytterligare hinder mot 

exempelvis kortbedragare som verkade via internet, eftersom den kapabla väktaren då 

teoretiskt förstärkte skyddet för lämpliga objekt i samhället. Exempel på kapabla väktare i 

form av tekniska säkerhetslösningar, kunde till exempel vara virusskydd eller skyddande 

servrar för olika hemsidor (Pratt et al., 2010). Författarna hävdade framför allt att yngre 

välutbildade var lämpliga objekt på internet, eftersom denna grupp i större utsträckning 

handlade med kort där (Pratt et al., 2010). Därför var det av relevans att bland annat nå ut till 

denna grupp med rätt information som potentiellt ökade deras riskmedvetenhet, för att minska 

antalet lämpliga objekt. Avslutningsvis konstaterade författarna att kortbedrägerier kunde 

förebyggas om kapabla väktarna förbättrades, samtidigt som antalet lämpliga objekt 

minskade, eftersom detta skulle påverka gärningspersonernas motivation till att begå 

kortbedrägerier (Pratt et al., 2010).  

  

2.7 Problemformulering  

Kortbedrägerier är, som sagt, ett växande globalt och lokalt samhällsproblem som drabbar 

samtliga samhällsgrupper (Brottsförebygganderådet, 2015; Koestner et al., 2016; Lichtenberg 

et al., 2016; Lichtenberg et al., 2013; Polismyndigheten, 2016). Av denna anledning är det 

viktigt att genomföra denna studie, för att utforska hur allmänheten blir utsatt och därmed 

vilka förebyggande åtgärder de kan vidta. Dessutom bidrar denna studie med information om 

hur olika svenska organisationer arbetar brottspreventivt för att minska kortbedrägeriernas 

förekomst.   

En annan förklaring varför studien är av relevans, är för att kortbedrägerier är ett outforskat 

område; när sökningar exempelvis görs i den nordiska databasen Digitala Vetenskapliga 

Arkivet[DiVa], visar det sig att inte en enda tidigare studie har genomförts på specifikt detta 
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område. Däremot kommer det upp 33 träffar på bedrägerier i generell bemärkelse. Även om 

bland annat Sarnecki (2015; 2009) och Pratt et al. (2010) lyckats applicera 

rutinaktivitetsteorin i brottsförebyggande sammanhang, existerar det inte någon forskning om 

hur rutinaktivitetsteorin kan appliceras för att specifikt förklara kortbedrägeriernas uppkomst 

eller hur fenomenet kan förebyggas med hjälp av denna teori. Sålunda, kan denna studie vidga 

perspektiv och förståelse för hur olika organisationer exempelvis förebygger kortbedrägerier 

med hjälp av rutinaktivitetsteorin som teoretisk utgångspunkt.    

  

3. Syfte   

Syftet med uppsatsen var att utifrån rutinaktivitetsteorin beskriva kortbedrägeriernas karaktär i 

Sverige samt analysera centrala aktörers brottspreventiva åtgärder mot kortbedrägerier. För att 

besvara syftet undersöktes centrala aktörers redogörelse av:  

1. Kortbedrägeriernas omfattning och utveckling  

2. Gärningspersonernas bakomliggande motivationer och tillvägagångssätt  

3. Vilka brottsoffer är samt hur de kan skydda sig själva från att bli utsatta  

4. Hur de centrala aktörerna upptäcker och förebygger förekomsten av kortbedrägerier  

  

4. Metod  

4.1 Design  

Denna studie applicerade en kvalitativ tvärsnittsstudie (Flick, 2014). En av förklaringarna 

bakom detta val av metod, var bland annat att brottstypen kortbedrägerier var aktuell i det 

svenska samhället (Brottsförebygganderådet, 2015; Polismyndigheten, 2016). Sedan var en 

tvärsnittsstudie lämplig att tillämpa eftersom denna studie då kan jämföras med en framtida 

studie (Flick, 2014). Avslutningsvis, bör det nämnas att denna studie tillämpade kvalitativa 

metoder för att erhålla djupare redogörelser och beskrivningar kring varför kortbedrägerier 

uppstår enligt centrala aktörer, samt hur dessa arbetar brottspreventivt för att förebygga dess 

förekomst (Davies & Hughes, 2014).   

Studien utgick ifrån semi-strukturerade intervjuer, vilka var mellan 30-45 min långa. Dessa 

genomfördes med en deltagare i taget och fördelen med detta var bland annat att de fångande 

upp personliga beskrivningar hos de centrala aktörerna, utan påverkan av någon kollega, som 
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sker t.ex. under så kallade fokusgrupp-intervjuer (Davies & Hughes, 2014; Flick, 2014). 

Fördelen med de semi-strukturerade intervjuerna var sedan att dess frågor kunde vara 

teoribaserade, vilket var lämpligt då intervjufrågorna i denna rapport har grundat sig i 

rutinaktivitetsteorin (Flick, 2014). Dessutom har det varit möjligt att ställa öppna frågor i de 

semi-strukturerade intervjuerna, vilket ytterligare bidrog till att fånga in de centrala aktörernas 

beskrivning kring hur kortbedrägerier uppstod samt hur de kunde förhindras (Flick, 2014). En 

sista fördel med att använda semi-strukturerade intervjuer var att detta möjliggjorde 

konfrontation av deltagarna, genom att ställa följdfrågor som grundade sig i 

rutinaktivitetsteorin. På så vis kunde ytterligare perspektiv och mer detaljer kring det 

brottspreventiva arbetet hos centrala aktörer synligliggöras (Flick, 2014).   

  

4.2 Urval  

Till att börja med har snöbollsmetoden använts som urvalsstrategi, genom att kontakta olika 

kundtjänster och telefonväxlar till olika organisationer, myndigheter och företag via telefon, 

för att därefter bli vidarekopplad till ansvarig avdelning/person som ansvarar för frågor kring 

specifikt kortbedrägerier. Davies & Hughes (2014) samt Flick (2014) beskrev 

snöbollsmetoden mer ingående. De menade framför allt att snöbollsmetoden gick ut på att 

hitta adekvata ingångar; personer, som ledde forskaren vidare till sakkunniga personer inom 

kunskapsområdet som potentiellt kunde delta i studien. I enlighet med denna redogörelse, 

tillämpade den här studien snöbollsmetoden.   

En annan urvalsmetod som applicerades var så kallad maximal variation, det vill säga 

beträffande deltagarens organisation, tjänst, ålder, etnisk bakgrund, tid de jobbat inom 

organisationen och så vidare (Flick, 2014). Anledningen till att snöbollsmetoden 

kombinerades med maximal variation, var för att på ett nyanserat och mångfaldigt sätt kunna 

synliggöra hur de olika tjänstemännens organisationer arbetade brottspreventivt för att 

förebygga kortbedrägerier, samt hur de beskrev att kortbedrägerier uppstod (Davies & 

Hughes, 2014; Flick, 2014). Sålunda tillämpades den sistnämnda urvalsmetoden för att denna 

studie skulle samla in djupgående redogörelser och perspektiv från deltagarna.  

4.3 Material  

Totalt intervjuades tre personer från polisens bedrägericenter, tre personer från tre olika 

välkända företag; från en stor butikskedja, ett spelbolag samt ett distributionsföretag. Även tre 
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banktjänstemän från tre olika större banker intervjuades. Samtliga företag var nordiska och 

intervjuades i Sverige. Samtliga deltagare var utredare, högre chefer och kännetecknades av 

att ansvara för frågor kring kortbedrägerier.   

Vidare, kännetecknades studiens metod av att utgå från deduktion, vilket innebar att studien 

utgick från en teoretisk bakgrund för att förklara empiriska fenomen exempelvis beträffande 

hur organisationerna arbetade brottspreventivt (Davies & Hughes, 2014). Denna studie 

grundade sig i rutinaktivitetsteorin (Cohen & Felson, 1979; Sarnecki, 2015; Sarnecki, 2009) 

för att skapa intervju-frågorna, vilka delades in i kategorier utifrån teorins tre centrala 

element: motiverad förövare, lämpliga objekt och kapabla väktare. Det bör tilläggas att 

eventuella följdfrågor utformades och anpassades till de olika centrala aktörerna utifrån 

organisation, eftersom de tre elementen av rutinaktivitetsteorin berördes i olika utsträckning 

beroende på vilken organisation som beskrev fenomenet kring kortbedrägerier. Exempelvis 

ställdes fler följdfrågor på gärningspersoneras tillvägagångsätt och motivationer (Motiverad 

förövare) till tjänstemännen från polisens bedrägericenter, eftersom de i större utsträckning 

kom i kontakt med detta på daglig basis, i jämförelse med övriga centrala aktörer. Sedan 

ställdes det exempelvis fler frågor om elementet kapabla väktare till bankerna, eftersom dessa 

dagligen arbetade med att upptäcka och på olika sätt förebygga kortbedrägerier.  

Till att börja med ställdes frågan: 

- Hur skulle du beskriva kortbedrägeriernas utveckling?  

Syftet med denna inledningsfråga var att redogöra för kortbedrägeriernas uppkomst och 

utsträckning i dagens samhälle. Intervjufrågorna som ställdes utifrån varje enskild komponent 

av rutinaktivitetsteorin redovisas här nedan.  

 

Gärningspersoner och deras motivationer (Motiverad förövare)  

- Hur skulle du beskriva gärningspersoner går tillväga för att begå kortbedrägerier?  

- Hur skulle du beskriva gärningspersoners drivkrafter bakom att begå specifikt kortbedrägerier?  

- Hur skulle du beskriva ni går tillväga för att minska ner gärningspersonernas vinster med 

kortbedrägerier?  

- Hur skulle du beskriva en typisk kortbedragare?  
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Kapabla väktare  

- Hur skulle du beskriva ni går tillväga för att specifikt upptäcka kortbedrägerier?  

- Hur skulle du beskriva ni går tillväga för att förebygga kortbedrägerier?  

- Hur skulle du beskriva ni går tillväga för att förebygga kortbedrägerier rent tekniskt?  

- Finns det något andra centrala aktörer i samhället kan göra för att minska ner kortbedrägeriernas 

förekomst ytterligare?  

  

Lämpliga objekt  

- Hur skulle du beskriva olika gruppers utsatthet för kortbedrägerier i dagens samhälle?  

- Hur skulle du beskriva att olika utsatta grupper kan skydda sig själva för att inte bli utsatta för 

kortbedrägerier?  

- Finns det något ni kan göra för att försvåra gärningspersonernas åtkomst till de grupperna i 

samhället som är mer utsatta för kortbedrägerier?  

 

4.4 Procedur  

Efter att ha kommit i kontakt med ansvarig person eller avdelning, skickades intervjufrågorna 

samt samtyckesblanketten ut till berörda aktörer, för att säkerställa att deltagarna var 

intresserade av att ställa upp på de semi-strukturerade intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

sedan i ett enskilt rum på deltagarnas arbetsplats, för att de skulle känna sig trygga att dela 

med sig av känslig information, samt för att eventuella chefer och kollegor inte skulle kunna 

höra informationen de delade med sig, för att möjliggöra att de öppnade upp sig så mycket 

som möjligt (Davies & Hughes, 2014; Flick, 2014; Hermerén, 2011).  

  

4.5 Analysmetod av data  

När intervjuerna var genomförda, transkriberades dessa. Därefter lästes det transkriberade 

materialet flera gånger för att forskaren skulle skapa sig en helhetsuppfattning och enbart 

väsentliga delar valdes ut för fortsatt analys. Sedan, applicerades en innehållsanalys som 

beskrivs i Flick (2014) samt mer ingående i Graneheim och Lundman (2004). En 

innehållsanalys var tillämplig för att kunna analysera både uppenbara och mer dolda innehåll 
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från forskningsmaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). Manifesta innehåll framgick i det 

transkriberade forskningsmaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). Denna studie applicerade 

en manifest innehållsanalys. Både ord, meningar och hela stycken kunde utgöra 

meningsbärande enheter, det vill säga väsentlig data som forskare plockade ut för att därefter 

kunna fullfölja en innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter 

denna innehållsanalys grundade sig på var på menings- och styckesnivå, eftersom analys av 

enstaka ord skulle resultera i fragmentering (Graneheim & Lundman, 2004). Fragmentering 

innebar att kärninnehåll som analysen utgick från, skulle falla bort och analysen skulle 

därmed bli bristfällig.  

 

 Efter att de meningsbärande enheterna valdes ut, genomfördes så kallad kondensering av de 

meningsbärande enheterna, vilket beskrevs som en metod där data kortades ner samtidigt som 

dess kärninnehåll fortfarande behölls (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på detta visas 

i nedanstående tabell, Tabell 1- Exempel på analysprocessen. Därefter kodades de 

kondenserade meningsbärande enheterna med enstaka ord som sammanfattade de 

kondenserade meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2004). Ett exempel på hur 

detta gick till avspeglas i citatet ”Alla är utsatta i samhället, speciellt de som gör köp på 

internet”, vilket blev koden: Handel och utsatta grupper, se Tabell 1- Exempel på 

analysprocessen. Således applicerades så kallad reduktion, vilket var en genomgående metod 

inom innehållsanalysen, där överflödig text sållades bort samtidigt som forskningsmaterialet 

fortfarande behöll sin kontext och sitt innehåll (Graneheim & Lundman, 2004).   

Avslutningsvis genomfördes så kallad abstraktion i analysprocessen. Detta innebar till 

exempel att de kondenserade meningsbärande enheterna blev hierarkiskt underordnad till 

kodningen som fortfarande behöll sin ursprungliga kontext; medan kodningarna som 

presenteras i Tabell 1-Exempel på analysprocessen abstraherades vidare och slogs ihop till en 

gemensam sub-kategori; Utsatthet för kortbedrägerier. Abstraktionen för denna manifesta 

innehållsanalys avslutades sedan på den högsta hierarkiskt ordnade nivån, vilket var 

huvudkategorin, som innehöll och avspeglade all tidigare data från det analyserade materialet 

(Flick, 2014; Graneheim & Lundman, 2004). Huvudkategorin på nedanstående exempeltabell 

var lämpliga objekt. Som slutkommentar på detta avsnitt bör det nämnas att unika koder 

skapades för samtliga meningsbärande-enheter, för att undvika att olika meningsbärande-

enheter passade in under flera kategorier, eftersom detta hade försvårat genomförandet av 

innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004).   
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4.6 Etiska dilemman  

För att i ett senare skede av rapporten kunna koda data och analysera denna, har enbart en 

ljudinspelare använts (Davies & Hughes, 2014). Förklaringen bakom detta var för att ta 

konfidentiella dilemman i beaktande, eftersom vissa deltagare inte ville kunna identifieras 

visuellt (Hermerén, 2011). Ytterligare en konfidentiell åtgärd har applicerats genom att olika 

Tabell 1. Exempel på 

analysprocessen 

    

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet  

Kod Sub-kategori Huvudkategori 

O det är ju givetvis äldre 

personer, för de märker 

sällan att de blir utsatta för 

och någon tittar dem över 

axeln när de ska ta ut pengar 

eller slå sin pin-kod när de 

ska köpa något i butik till 

exempel… De som är ute 

sent på kvällen, de, 

alkoholpåverkade har vi sett 

har stor risk.                                                                

Äldre personer tittar 

sig inte bakom 

axeln när de ska slå 

sin kod + personer 

som är ute sent och 

druckit alkohol 

Utsatta 

grupper 

Utsatthet för 

kortbedrägerier 

 

 

 

 

 

 

 

LÄMPLIGA 

SUBJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror inte någon särskild 

gupp är utsatt. Jag tror 

snarare det är så vart man 

har varit och betalat med 

kortet som är avgörande för 

vem som blir utsatt och inte, 

skulle jag säga. Använder du 

kortet mycket på nätet så 

ökar ju naturligtvis risken. 

Jag tror nog i princip att alla 

är lika utsatta. 

 

Alla är utsatta i 

samhället, framför 

allt alla som gör 

köp på internet 

Handel 

och 

utsatta 

grupper 

Utsatthet för 

kortbedrägerier 

 

LÄMPLIGA 

SUBJEKT 
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personliga uppgifter hos deltagarna som t.ex. deras företag/organisation, kön, ålder, namn, 

befattning och så vidare har avidentifierats och undanröjts från rapporten (Hermerén, 2011).   

Andra etiska dilemman som t.ex. sekretess, frivillighet, samtycke och vem som kunde nyttja 

uppgifterna från intervjuerna, har också tagits i beaktande i denna rapport. För att uppfylla 

etiska krav gällande sekretess har forskningen bedrivits på ett vis där ingen otillåten auktoritet 

kunnat ta del av forskningsmaterialet (Hermerén, 2011). Ett exempel på hur detta har gått till, 

har varit genom att förvara materialet på en utlånad professionell diktafon från 

Mittuniversitetet där materialet raderats efter transkribering och överförts till en privat dator 

försedd med lösenord, som allmänheten inte hade tillgång till (Hermerén, 2011).  

 Denna studie tog även nyttjandekravet i beaktan, eftersom informationen deltagarna 

förmedlade inte skulle användas för tredje parts vinning (Hermerén, 2011). Vidare, 

publicerades studien i Diva, vilket möjliggjorde för andra studenter och allmänheten att ta del 

av informationen som förmedlades av deltagarna. Beträffande intervjuerna med deltagarna, 

var det endast forskaren som hade tillgång till ljudupptagningarna. Dessa raderades som sagt 

efter studien avslutades. I och med att ljudupptagningarna raderades, har ytterligare etiska 

aspekter tagits i beaktande gällande vilka som kunde nyttja forskningsmaterialet (Hermerén, 

2011).   

Slutligen har denna rapport tagit samtycke och frivillighet i beaktande; genom att informera 

deltagarna att deltagande var frivilligt, samt att de hade rätten att avsluta intervjun när de ville 

utan några som helst medföljande problem för dem (Flick, 2014; Hermerén, 2011). Vidare, 

hade de även möjligheten att i efterhand bli strukna om de önskade. Ovannämnda information 

har förmedlats via en samtyckesblankett, som intervjudeltagarna skrev på innan intervjuerna 

började (Flick, 2014). I samtyckesblanketten har även deltagarna underrättas om vilket ämne 

de skulle bli intervjuade inom, samt att inga kopior skulle göras på ljudinspelningarna (Flick, 

2014; Hermerén, 2011). Avslutningsvis bör det nämnas att enbart personliga uppgifter har 

censurerats i transkriberingen från intervjuerna, för att konfidentiella dilemman skulle tas i 

beaktande och personliga uppgifter om deltagarna undanröjdes därmed från rapporten.   

 

4.7 Forskarens förförståelse   

En möjlig faktor som kan ha påverkat forskarens förståelse, var faktumet att forskaren 

praktiserade 10 veckor på ett av polisens bedrägericenter. Detta resulterade eventuellt i att 
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sakkunniga från polisens bedrägericenter besvarade intervjufrågorna mer övergripande, 

eftersom de kan ha upplevt att forskaren till viss del redan var insatt i kunskapsområdet. 

Vidare kan forskarens objektiva värderingar också ha påverkats, beträffande 

gärningspersonernas tillvägagångsätt och bakomliggande drivkrafter, eftersom kollegor på 

polisens bedrägericenter diskuterade detta med varandra.  

  

4.8 Generalisering och överförbarhet  

I Flick (2014) beskrivs betydelsen av att kunna generalisera studiens resultat.  

Generaliseringen grundar sig i överförbarhet, vilket i korta drag handlar om att kunna överföra 

studiens resultat till kontexter och organisationer som inte inkluderades i denna studie. 

Problemet med överförbarheten i denna studie kunde härledas till att samtliga deltagares 

tillhörande organisation arbetade på olika sätt, samt redogjorde för olika beskrivningar kring 

hur kortbedrägerier uppstod och hur fenomenet kunde förebyggas. Ett annat problem med 

överförbarheten i denna kvalitativa studie var att antalet deltagare inte var tillräckligt många 

och således kunde inte representativitet uppnås (Flick, 2014). Dock kunde fortfarande studien 

uppnå överförbarhet, i enlighet med hur kvalitativa studier uppnår överförbarhet; det vill säga 

genom att välja ut rätt deltagare och organisationer (Flick, 2014). Eftersom samtliga deltagare 

var högt uppsatta och arbetade med frågor kring kortbedrägerier på daglig basis, samt 

representerade större, mer välkända företag och banker i Sverige, kunde generaliseringar till 

andra kontexter göras. Ytterligare ett sätt överförbarhet uppnåddes i denna studie var genom 

att utgå från samma teoretiska bakgrund och ställa frågor till deltagarna som byggde på en 

deduktiv ansats (Flick, 2014). Avslutningsvis har överförbarhet uppnåtts genom att förmedla 

centrala aktörers beskrivningar och redogörelser som en homogen grupp, där samtliga aktörer 

i denna studie tillsammans bidragit till att allmänhetens helhetssyn vidgats kring fenomenet 

kortbedrägerier.  

5. Resultat   

Först och främst gick det att urskilja fyra huvudkategorier utifrån den deduktiva 

innehållsanalysen som tillämpades för studien. Den första huvudkategorin var 

kortbedrägeriernas förekomst och uppkomst. Utifrån rutinaktivitetsteorin kunde sedan 

följande huvudkategorier urskiljas: motiverade förövare, kapabla väktare och lämpliga objekt.  
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5.1 Kortbedrägeriernas förekomst och uppkomst.  

Huvudkategorin bestod av subkategorierna ”kortbedrägeriernas utveckling” samt  

”kortbedragarnas angreppspunkter och brottsliga procedur”. Huvudkategorin förmedlade 

deltagarnas perspektiv på kortbedrägeriernas omfattning och utveckling i dagens samhälle. 

Dessutom framgick deltagarnas redogörelser för hur kortbedrägerierna uppstod, genom att 

beskriva gärningspersonernas tillvägagångsätt och sårbarheter de kunde utnyttja.  

5.1.1 Kortbedrägeriernas utveckling i samhället. I princip alla deltagare hävdade 

att kortbedrägerier ökat sen några år tillbaka och ökningen förväntas även fortsätta i 

framtiden. Framför allt redogjorde deltagarna att kortbedrägerier ökat på ett generellt 

plan, men även på internet. De främsta skälen till att kortbedrägerier har ökat är på 

grund av att handeln med betalkort ökat i samhället samtidigt som kontanter används i 

mindre utsträckning, menade deltagarna.  

  

De har ju exploderat, såklart. I och med att användandet av kort 

har ökat så har ju även kortbedrägerierna ökat. O speciellt med 

tanke på att näthandeln har ökat, så har kortbedrägerierna ökat 

ytterligare. Så det har ju gått upp. Det är den brottstyp; om man 

pratar Card-not-Present, CNP, alltså kortbedrägerier som har 

ökat mest, mig veterligen i alla fall.  

 -  Tjänsteman 2, Polisens bedrägericenter  

  

Det fanns dock deltagare som var betydligt mer kluvna till utvecklingen. Dessa 

redogjorde för att kortbedrägeriernas utveckling både ökat och minskat, beroende på 

vilken typ av kortbedrägeri det var tal om. Deltagarna representerade ingen särskild 

organisation eftersom en av de representerade polisens bedrägericenter, medan en 

annan var banktjänsteman och den tredje representerade ett nordiskt spelbolag.  

Deltagarna som hävdade att kortbedrägerier minskat, menade bland annat att detta 

grundade sig i olika förbättringar och erfarenheter banker dragit nytta av. Framför allt 

beskrev dessa deltagare att ökad information från bankerna och striktare krav gällande 

kortbetalningar var två av de viktigaste orsakerna till kortbedrägeriernas påstådda 

minskning i samhället. 
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”Men numera tycker jag det har minskat, i takt med ökad 

information från oss på banken och att vi är mer medvetna om att 

HUR SOFISTIKERAT ett kortbedrägeri kan äga rum”  

- Banktjänsteman 3  

  

5.1.2 Kortbedragarnas angreppspunkter och brottsliga procedur. När det kom 

till problematik polisen stod inför och potentiella sårbarheter som kortbedragare 

kunde utnyttja, verkade det finnas hinder som försvårade för polisen att utreda 

kortbedrägerier. Det största problemet polisens bedrägericenter hade var 

möjligheten att ta del av känsliga uppgifter och sekretessbelagd information, 

menade polistjänstemannen. Deltagarna från polisens bedrägericenter hävdade att 

företag som till exempel Skrill och Bahnhof på olika sätt försvårade polisens 

utredningsarbete eftersom aktörerna tog god tid på sig att besvara polisens 

förfrågan. Dessutom konstaterade en av deltagarna från polisens bedrägericenter 

att Skrill var ett utländskt företag, vilket medförde behov av internationell 

rättshjälp. Eftersom detta var både tids- och resurskrävande, hade polisens 

bedrägericenter svårigheter att klara upp kortbedrägerier som kopplades ihop 

med utländska företag eller som genomfördes från utlandet.    

  

O nu går ju inte alla bankkonton att spåra; det kan vara 

utländska bankkonton, eller det kan va företag som hyr ut 

bankkonton… Skrill o allt vad de heter… o de svarar inte… så 

att, det går i många lägen… men det tar tid… o i vissa fall går 

det inte alls.   

 -  Tjänsteman 2, Polisens bedrägericenter  

  

Tjänstemannen från det nordiska spelbolaget beskrev konsekvenser och problematik 

som e-handelsföretag och banker stod inför, nämligen att ha en tillfredställande 

service på bekostnad av säkerheten. Deltagaren beskrev exempelvis att krångliga 

verifieringsprocesser eventuellt resulterade i att kunderna bytte bank. Kunderna bytte 

även företag de handlade från eftersom de eftersträvande snabbhet och smidighet vid 

hanteringen av pengar. Dessutom redogjorde deltagaren för att företagen och 
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bankerna är i behov av adekvat säkerhet mot kortbedrägerier, eftersom kortbedragare 

annars kan dra nytta av denna sårbarhet, utan större komplikationer.   

”Det är ju säkert en balansgång mellan konsumenter som ska 

betala och handla kontantfritt, det ska vara en rimlig hantering 

för det…o man ska ju balansera den hanteringen mot 

säkerheten. Det är ju en ständig balansgång där. ”  

- Tjänsteman, nordiska spelbolaget  

  

Samtliga deltagare beskrev flertalet olika tillvägagångsätt kortbedragare använder för 

att lura till sig pengar och komma över kortuppgifter de behöver för att fullända sitt 

ändamål. Dock har endast de mest frekventa tillvägagångsätten beskrivits. Framför 

allt avslöjade deltagarna från samtliga organisationer att det så kallade TOR-nätverket 

var vanligaste forumet att köpa stulna kortuppgifter från. Enligt en av tjänstemännen 

på polisens bedrägericenter kunde vem som helst köpa kortuppgifter för en billig 

summa på TOR-nätverket. Dessutom hävdade deltagaren att upptäcktsrisken och 

möjligheterna att spåra gärningspersonen var låg eftersom den virtuella valutan som 

användes var bitcoin. Vidare, redogjorde deltagarna för att kortbedragare skickade ut 

falska mail och utgav sig för att vara ett företag som utkrävde betalning för en vara 

som en kund i själva verket inte köpt. Ett annat tillvägagångsätt som kortbedragarna 

använde sig av var olika internetannonser av kända produkter, förklarade deltagarna. 

Dessa produkter annonserades ut för ett billigt pris och betalningen kunde endast 

göras med kort. Dock redogjorde deltagarna för att produkten i slutändan aldrig 

skickades ut till beställaren och dessutom hade kortbedragarna nu kommit över 

beställarens kortuppgifter. Avslutningsvis beskrev deltagarna att kortbedragare kom 

över kortuppgifter genom olika belastningsattacker och datorintrång på internet. 

 

”O det är framförallt genom stora dataintrång som görs, man 

bryter helt enkelt sig in i datasystem och tar uppgifter.”  

- Banktjänsteman 2  
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Dels har vi ju en funktion, som berör hemleverans... O där har vi 

haft ett par kort som varit fejkade, som man handlat med då. I 

vårat fall så är det ju så att de kommit över kortuppgifterna 

nånstans. Finns på, Darkwebb naturligtvis, det är en hisklig 

massa olika hemsidor som säljer kortuppgifter, 

inloggningsuppgifter… ALLT...  

- Tjänsteman, butikskedjan  

  

Kortbedrägerier kan också genomföras med exempelvis klassiskt ficktjuveri, skimming eller 

över- axeln-tittande, om det fysiska kortet är närvarande. Skimming gick enligt deltagarna ut 

på att kopiera magnetremsan och den tre-siffriga CVV/ CVC koden som finns på baksidan av 

fysiska betalkort. Enligt en av banktjänstemännen gjordes detta med hjälp av skimming-

utrustning; vilket inkluderade en insamlare, en dator och en inläsare av magnetspåret på 

kortet. Klassiskt ficktjuveri beskrevs istället som en metod där kortbedragaren stal någons 

plånbok och därefter använde kortuppgifterna för finansiella ändamål. I likhet med denna 

metod, hävdade en av tjänstemännen från polisens bedrägericenter att över- axeln-tittande 

också grundade sig i att stjäla brottsoffrets fysiska kreditkort. Tjänstemannen redovisade 

också för att syftet med över- axeln-tittande var att granska den utvaldes PIN-kod, för att 

därefter stjäla kortet. Avslutningsvis menade tjänstemannen från polisens bedrägericenter att 

förfarandet kunde ske exempelvis både i en butik och vid en bankomatkö.  

”Kontoinformationen stjäls, man stjäl den genom skimning till 

exempel, i speciella betalningsterminaler… Och när man har 

hämtat in informationen på magnetremsan, så… ”  

- Tjänsteman, nordiskt spelbolag  

 

5.2 Motiverad förövare  

Denna huvudkategori bestod enbart av sub-kategorin; deltagarnas skildring av 

gärningspersonerna och deras drivkrafter. Dock var sub-kategorin omfattande i den 

bemärkelsen att flertalet bakomliggande incitament hos gärningspersonerna beskrevs. 

Dessutom synliggjordes även de olika typerna av gärningspersoner i denna sub-kategori. 
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Slutligen redogjorde även deltagarna för huruvida ändrade straffskalor kunde påverka 

gärningspersonernas attityd till att begå specifikt kortbedrägerier. 

 

5.2.1 Deltagarnas redogörelse av gärningspersonerna och deras drivkrafter. Här 

nedan redogjordes deltagarnas beskrivningar av kortbedragarnas bakomliggande 

incitament, som motiverar dem till att begå specifikt kortbedrägerier. I synnerhet 

verkade det som att deltagarna var överens gällande att olika missbrukare begår 

kortbedrägerier för att kunna finansiera sitt missbruk. Drog- och spelmissbrukare 

beskrevs ha ett särskilt behov av att finansiera sitt missbruk på illegal väg, exempelvis 

genom kortbedrägerier. I kontrast till andra respondenter, hävdade deltagaren från det 

nordiska spelbolaget att det inte fanns någon koppling mellan spelmissbruk och 

förekomst av kortbedrägerier. Deltagaren ansåg istället att pengar var den 

bakomliggande drivkraften, annars hade kortbedragare återinvesterat pengar de lurat 

till sig i spelande.   

  

”Drivkrafter… ja… säg att man är spelmissbrukare, på lätt sätt 

komma över pengar så att säga, för att kunna spela. Det kan 

vara en sak”  

 -  Tjänsteman 3, Polisens bedrägericenter  

  

När andra deltagare beskrev drivkrafterna bakom kortbedrägerier, framgick det att 

huvudsakliga incitamentet var sökandet efter pengar. Enligt tjänstemannen från 

distributionsföretaget använde unga kortbedragare främst pengarna till att finansiera 

dagliga behov, som att köpa mat och drivmedel till sina fordon. Andra unga 

kortbedragare utförde bedrägerierna för att kunna leva ett liv i lyx och överflöd, 

menade samma deltagare. Inom organiserad brottslighet var kortbedrägerier en smidig 

och snabb inkomstkälla för att finansiera vapen, droger och andra illegala 

verksamheter, konstaterade flera av deltagarna. En av banktjänstemännen hävdade att 

drivkraften utöver pengar kunde vara att kortbedrägerier upplevdes som ett ringa brott 

och inte skadade någon nämnvärt. Dessutom behövde gärningspersonen inte träffa 

offret rent fysiskt, vilket ytterligare kunde motivera gärningspersonen att begå 
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specifikt kortbedrägerier. En av tjänstemännen från polisens bedrägericenter 

redogjorde däremot för att kortbedragare kan vara cyniska och aggressiva individer, 

trots att brottet inte anses vara av grövre karaktär.  

Moderna formen att jag kan sitta och operera och begå en stöld, 

utan att se offret i ögonen. O då är det penninga-behovet som...  

Driver… men jag tror inte att det är Hackers eller nåt sånt va, 

som bara gör det för att det är roligt.  

– Banktjänsteman 3 

 

Vidare, rapporterade några av deltagarna att andra incitament för att begå brottet 

kunde bestå av en kombination av: låga straff, låg upptäcktsrisk och hög ekonomisk 

utdelning. I kombination med dessa drivkrafter, motiverades kortbedragare av 

vetskapen att polisen hade svårigheter att klara upp denna brottslighet. Flertalet 

deltagare ansåg att ovannämnda drivkrafter resulterade i hög återfallsfrekvens bland 

kortbedragarna. Av den anledningen menade en av tjänstemännen från polisens 

bedrägericenter att det var lönlöst att ändra straffskalor, eftersom profiten var högre i 

proportion till risken att bli upptäckt. Dessutom konstaterade en av deltagarna från 

polisens bedrägericenter att hårdare straff inte skulle påverka kortbedragare som 

opererade från utlandet särskilt mycket. 

  

Det är ganska, det krävs väldigt mycket insatser för att gripa en 

kortbedragare. Ehm... och straffen för att begå bedrägerier är ju 

ganska låg, ganska korta, vilket gör att RISKEN ÄR LITEN OCH 

BELÖNINGEN STOR, det är min uppfattning. Det kanske är en 

liten risk att sitta inne ett halvt år, för flera miljoner.  

- Tjänstemannen från distributionsföretaget  

  

5.3 KAPABLA VÄKTARE  

I huvudkategorin ”Kapabla väktare” redogjorde respondenterna mer ingående för hur olika 

organisationer och företag i Sverige arbetade brottsförebyggande för att upptäcka och 

förebygga kortbedrägerier, vilket var ett av syftena med uppsatsen. I denna huvudkategori 
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redovisades även förslag för förbättrade brottspreventiva insatser av olika centrala aktörer, 

som på daglig basis kom i kontakt med frågor kring kortbedrägerier.  

  

5.3.1 Organisationernas upptäckande roll. Den första sub-kategorin inom 

huvudkategorin Kapabla väktare var: organisationens upptäckande roll. Här 

beskrev deltagarna diverse metoder deras organisation använde för att upptäcka 

potentiella kortbedrägerier. Framför allt berättade deltagarna att deras organisation 

använde olika inprogrammerade system och tekniker som gav utslag på potentiella 

kortbedrägerier. Tjänstemännen från bankerna redogjorde bland annat att de 

inprogrammerade systemen bedömde rimligheten i olika korttransaktioner. Om två 

olika kortköp gjordes på två olika kontinenter, på orimligt kort tid, indikerades detta 

av det inprogrammerade systemet. Därefter kontaktades banken och kunden.   

Genom ren programmering… Slå in land-koden för Sverige och  

USA till exempel, o sök på två olika köp som gjorts i varsitt land 

på en tidsintervall under 6 h, då ser man ju att det inte är rimligt 

eftersom det är åtminstone 7 h flygtid till New york från 

Stockholm och då gör vår bank ett utslag på att det kan röra sig 

om ett potentiellt kortbedrägeri.  

- Banktjänsteman 2  

  

Ännu en metod organisationerna använde för att upptäcka potentiella kortbedrägerier, 

var att utforska konsumtionsavvikelser på olika nivåer. Exempelvis redogjorde 

tjänstemannen från det nordiska spelbolaget att deras organisation kunde aggregera 

speltransaktioner både på enskilda spel och på butiksnivå. Därefter kunde de jämföra 

mängden och beloppet på speltransaktionerna, för att potentiellt hitta tydliga 

konsumtionsavvikelser och misstänka eventuella kortbedrägerier. Tjänstemannen från 

butikskedjan beskrev att dennes organisation i synnerhet granskade kortköp som 

genomfördes via internet och var av högre belopp, för att kunna upptäcka 

kortbedrägerier. Dessutom redogjorde tjänstemannen för att potentiella 

kortbedrägerier upptäcktes genom granskning av det fysiska kortet i butik, till 

exempel när kortbedragaren gjorde ett så kallat signaturköp. Till sist hävdade 



23 

 

tjänstemannen från butikskedjan att detta kunde göras genom att exempelvis granska 

namnteckningar och id-handlingar.    

”O vi vet ju vad det normala är så att säga… o har vi avvikande 

spelmönster, på en eller annan nivå, så tittar vi djupare på det”  

- Tjänsteman, nordiska spelbolaget  

 

Vidare, ansågs spårbarhet vara av betydelse för att upptäcka kortbedrägerier. 

Exempelvis beskrev deltagaren från det nordiska spelbolaget att spårbarheten 

grundade sig i att varje enskilt spel kunde kopplas ihop med ett spelkonto, eller 

personnummer. I likhet med denna typ av spårbarhet beskrev tjänstemannen från 

distributionsföretaget att hans organisation använde så kallade rekommenderade brev. 

Deltagaren beskrev dessa som mer värdefulla försändelser som företaget hela tiden 

kunde följa och lokalisera, eftersom försändelsen skannades av vid in- och utlämning.   

Rekommenderade brev, där man har spårbarhet; man skannar 

dem helt enkelt, vid inlämning och utlämning. Man tar 

legitimationskontroll när man lämnar ut dem. Då har vi ju en 

bättre spårbarhet i försändelsen, vi vet att den varit på plats C 

vid ett givet tillfälle.  

- Tjänstemannen från distributionsföretaget  

  

Avslutningsvis beskrev främst deltagarna från polisens bedrägericenter, att de inte kunde 

upptäcka kortbedrägerier förrän de hade inträffat och anmälningarna inkommit. I vissa 

undantagsfall kunde polisen upptäcka kortbedragare med hjälp av övervakningskameror som 

fanns utplacerade eller genom inkommande tips från allmänheten. 

  

5.3.2 Organisationernas förebyggande åtgärder. Den andra sub-kategorin inom 

huvudkategorin Kapabla väktare var: Organisationernas förebyggande åtgärder. 

Här nedan beskrev och redogjorde tjänstemännen hur deras organisationer och företag 

arbetade för att förebygga kortbedrägerier med olika fysiska skyddsåtgärder, samt 

med deras existentiella närvaro. Bland annat redogjorde deltagarna för olika fysiska 
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åtgärder som antingen begränsade förluster och/eller fungerade som olika hinder för 

kortbedragarna. Tjänstemannen från det nordiska spelbolaget redogjorde bland annat 

för att dennes organisation hade insatsbegränsningar, för att minimera eventuella 

förluster vid kortbedrägerier. Andra deltagare beskrev att olika tekniska 

säkerhetslösningar, som till exempel mobilt bank-ID, utgjorde ett svårt hinder för 

kortbedragare. Av denna anledning utkrävde nästan samtliga deltagarnas 

organisationer en verifiering från kunderna med hjälp av mobilt bank-ID, för att 

kunna ta ut pengar eller genomföra köp. En av banktjänstemännen redogjorde vidare 

för andra typer av verifieringar som utgjorde olika fysiska skyddsåtgärder. Dessa 

verifieringar grundade sig i att tjänstemän från bankerna på olika sätt kontaktade 

personen som skulle göra ett större uttag eller köp och bad personen verifiera sig, 

exempelvis genom telefonsamtal eller sms-verifiering. Förutom olika typer av 

verifieringar, var vissa deltagare också överens om att kameraövervakning var 

ytterligare en fysisk skyddsåtgärd mot kortbedragare. Även daglig kontroll av 

betalningsterminaler beskrevs som en nödvändig skyddsåtgärd, av tjänstemannen från 

butikskedjan. Deltagaren menade att detta var för att säkerställa att ingen skimming-

utrustning fanns uppmonterad i butiken.  

Det är nya tekniska säkerhetslösningar vi måste utveckla för att 

hela tiden ligga steget före buset. För att ett köp ska kunna 

genomföras måste man då gå igenom plötsligt tre processer, 

vilket kan försvåra ytterligare för bedragarna. Ett snarlikt 

exempel på ett säkerhetssystem jag pratar om, är mobilt bankid.  

 -  Banktjänsteman 1  

Andra förebyggande åtgärder som vidtogs, var att skapa fysiska bankkort med 

inbyggda spärrar. En av banktjänstemännen menade att de inbyggda spärrarna hjälpte 

kunden att minimera utsattheten för kortbedrägerier, eftersom kortet inte gick att 

olovligen använda för exempelvis internettransaktioner, om kunden själv inte 

aktiverade den här tjänsten. En annan banktjänsteman beskrev att deras bank 

utformade kort med metalchip på, istället för de klassiska fysiska korten med 

magnetspårsremsa. Detta var ännu en fysisk skyddsåtgärd från banken som försvårade 

genomförandet av kortbedrägerier. 



25 

 

 Avslutningsvis, verkade förmedlandet av information vara av central betydelse för 

samtliga organisationer, för att kunna förebygga kortbedrägerier. Banktjänstemännen 

och tjänstemannen från butikskedjan menade bland annat att de riktade informationen 

till medarbetarna. Vidare, redogjorde dessa tjänstemän för betydelsen av att på olika 

sätt informera kunderna om hur de kunde minska riskerna med köp av kort för att 

undvika att bli utsatta för kortbedrägerier. Tjänstemännen från polisens 

bedrägericenter däremot, redogjorde för att deras information i större utsträckning var 

riktad mot allmänheten. Dessa tjänstemän beskrev att Nationella bedrägericenter i 

synnerhet ansvarade för att varna allmänheten genom olika informationskanaler, 

exempelvis via massmedia. Ytterligare information, kunde enligt tjänstemännen från 

polisens bedrägericenter spridas via föreläsningar och besök på skolor.   

  

Dels har vi trygghetssaker, utskrivet på t.ex. hemsida, som talar om 

för hur man ska kolla olika typer av information. Och information 

om risker… så man inte blir utsatt… En annan grej jag tror är viktigt 

är att vi utbildar samtliga 5000 medarbetare.  

- Tjänsteman, butikskedjan   

  

  

5.3.3 Förslag på förbättrade insatser. Den tredje sub-kategorin inom 

huvudkategorin Kapabla väktare var Förslag på bättrade insatser. I denna kategori 

redogjorde och diskuterade de olika deltagarna hur andra centrala aktörer förutom 

deras egen organisation kunde gå tillväga för att förebygga och minska 

kortbedrägeriernas förekomst ytterligare. Enligt nedanstående redogörelser av 

deltagarna, framgick det bland annat att bankerna, e-handelsföretag och 

utlämningsställena kunde göra bättre kontroller för att verifiera personen i fråga och 

på så vis göra det svårare för gärningspersonerna. Exempelvis beskrevs mobilt bank-

ID som en adekvat teknik att börja använda, för bättre kontrollerande verifiering. 

Deltagarna redogjorde även för att kontroller i butik kunde göras bättre, till exempel 

genom att granska ID-handlingar, personen på bilden, signaturen och så vidare. 

Vidare beskrevs bankerna som en central aktör som kunde göra stor skillnad, till 

exempel genom att ta mindre risker på olika vis. Enligt tjänstemannen från 
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distributionsföretaget kunde exempelvis bankerna skicka ut koder och bankkort vid 

två separata tillfällen, med hjälp av rekommenderade brev. När det kom till polisens 

preventiva åtgärder som kunde förbättras beskrev en av tjänstemännen från 

bedrägericenter att effektivare utredningar var av relevans för att potentiellt kunna 

avskräcka gärningspersonerna. 

 

Mer kontrollerande funktioner vid köp, inte minst på internet. 

Detta skulle ju verkligen bli ett bidragande från företag på 

internet. Butiker kan ju se till att säkerhetsåtgärder som är 

nödvändiga uppfylls för att ett köp ska kunna genomföras… När 

man ser till polisen så gäller det ju att avsätta resurser som 

krävs… till exempel, genom fler utredningar. Man måste ändå 

visa att det finns en risk att åka dit.  

 -  Banktjänsteman 1  

  

5.4 LÄMPLIGA OBJEKT  

Denna huvudkategori bestod av sub-kategorierna: Utsatta grupper för kortbedrägerier, samt 

Generella tips för minimering av utsatthet och personligt ansvar. Framför allt redogjorde 

deltagarna i detta avsnitt för vilka grupper i samhället som var mer utsatta för kortbedrägerier 

samt vilka kontexter som var mer riskfyllda för konsumenterna. I den sistnämnda 

subkategorin, beskrev de olika tjänstemännen hur deras organisation arbetade brottspreventivt 

mot kortbedrägerier som drabbade mer utsatta grupper i samhället, samt vilka typer av 

brottsförebyggande åtgärder dessa grupper själva kunde vidta för att minska sin egen 

utsatthet.  

  

5.4.1 Utsatta grupper för kortbedrägerier. En av sub-kategorierna inom 

huvudkategorin Lämpliga objekt benämndes: Utsatta grupper för kortbedrägerier. 

Här beskrev deltagarna att alla i samhället på ett eller annat sätt var utsatta för 

kortbedrägerier, men framför allt redogjorde de för att äldre och yngre personer var 

utsatta i större utsträckning än andra grupper. Detta kunde bland annat förklaras med 

bristande kunskap om risker och bristfälliga tekniska färdigheter. En av 

banktjänstemännen hävdade att unga ofta kunde var naiva och trodde att de aldrig 
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skulle bli utsatta för kortbedrägerier. Dessutom konstaterade banktjänstemannen att 

även om ungdomarna insåg att de kunde bli utsatta, fanns det någon räddare i nöden 

som hjälpte dem. Deltagarna redogjorde även för att många unga hade fått sitt första 

betalkort. Av denna anledning visste de inte hur kortet skulle hanteras och i vilka 

kontexter kontanter var mer lämpligt att använda. Deltagarna menade att äldre också 

hade svårigheter att hantera sitt betalkort på grund av sina bristande tekniska 

färdigheter. Exempelvis ansågs äldre generellt ta lång tid på sig när de skulle skriva in 

PIN-koden vid pengauttag från bankomaten. Ytterligare en aspekt var att de sällan 

täckte för sin PIN-kod i denna situation. Deltagarna menade även att de äldres 

utsatthet grundade sig i att de förvarade viktiga koder i exempelvis plånboken, 

eftersom de kunde ha sämre minne än andra grupper i samhället. Deltagarna 

redogjorde vidare för att äldre var mer utsatta eftersom de var i beroendeställning till 

sin omgivning. De kunde exempelvis vara i behov av att lämna ut kort- och 

koduppgifter till anhöriga eller vårdpersonal. Avslutningsvis beskrev deltagarna att 

äldre personer ofta var sämre på att uppmärksamma relevanta upplysningar eller 

utfärdade varningar från polisen och massmedia. Av denna anledning kunde de 

exempelvis råka ut för en trojan, ett datorvirus, som utkrävde att de betalade en 

summa för att de skulle få sin dator upplåst igen.   

Sen har vi ju sett att de som råkar ut för trojaner, virus på 

datorn, som erövrar alla kortuppgifter o dylikt som skrivs eller 

finns på datorn; oftast är människor i 35 och 55-års åldern. Lite 

äldre..o det har oftast att göra med att de inte är lika tekniskt 

kunniga, läser mindre om bedrägerier i media…  

- Banktjänsteman 2  

Vidare beskrev deltagarna individer som gjorde frekventa korttransaktioner på internet 

som ännu en särskilt utsatt grupp mot kortbedrägerier. En av banktjänstemännen och 

tjänstemannen från butikskedjan hävdade att utsattheten baserades på att nästan 

samtliga företag och organisationer lagrade kortuppgifter om kunder som någon gång 

gjort ett köp hos dem. När belastningsattacker sedan genomfördes mot företaget eller 

organisationen, kunde gärningspersonerna komma över kortuppgifterna och sälja 

dessa till kortbedragare på internet eller själva utföra kortbedrägerier.  
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I kontrast till andra deltagare var tjänstemannen från distributionsföretaget den enda 

som hävdade att kreditvärdiga individer med en fast inkomst var mer utsatta för 

kortbedrägerier, eftersom kreditutgivare endast utgav krediter till dessa individer. 

Alltså, äldre är ju oftast mer utsatt på olika sätt. Dels har man 

inte samma datavana… alls. Annan utsatthet, personer som inte 

är van att använda kontokort Men, förvånansvärt många råkar 

också ut för det. Det är inte bara så att personer som har ovana 

av kontokort, eller äldre personer som råkar ut, utan ALLA 

råkar ut.  

- Tjänsteman 2, Polisens bedrägericenter  

  

5.4.2 Generella tips för minimering av utsatthet och personligt ansvar. Den andra 

sub-kategorin inom huvudkategorin Lämpliga objekt benämndes: Generella tips för 

minimering av utsatthet och personligt ansvar. Här nedan beskrev deltagarna vikten 

av att vidta olika generella åtgärder för att minimera sin egen utsatthet. Deltagarna var 

överens om att individer och grupper i samhället bör vara mer uppmärksamma, 

kontrollerande och granskade för att minimera sin egen utsatthet. Deltagarna betonade 

bland annat att samtliga individer i samhället kunde ha bättre kontroll när de till 

exempel tog ut pengar och skulle slå sin PIN-kod, för att minimera risken att en 

gärningsperson stod bakom och observerade koden. Vidare, fastslog deltagarna att 

samtliga individer i samhället borde vara mer uppmärksamma på vilka personer som 

vistades omkring ens hem och postlåda. Tjänstemannen från distributionsföretaget 

hävdade också att individer bättre kunde granska brev de fått, genom att exempelvis 

vara mer uppmärksamma på fakturor eller kreditupplysningar som de egentligen inte 

borde fått hem. En av polistjänstemännen redogjorde slutligen för att bättre kontroll 

kunde erhållas genom att ta personligt ansvar och dricka mindre alkohol. 

Polistjänstemannen ansåg att alternativet var att i större utsträckning använda 

kontanter, till exempel vid en utekväll. 

 

Alltid se till att ingen är bakom och försöker kolla på ens kod 

när man gör något uttag till exempel… Den berusade gruppen 

däremot, de kan ju dricka mindre och ha bättre koll när de är 
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ute till exempel. Man kanske inte ska med sig kortet när man är 

ute, man kanske ska ta med sig kontanter istället…  

- Tjänsteman 1, Polisens bedrägericenter  

 

Deltagarna belyste även andra åtgärder utsatta grupper i samhället kunde vidta. 

Exempelvis beskrev deltagarna användandet av mobilt bank-ID, E-kort och andra 

säkerhetslösningar som olika förebyggande åtgärder mot köp som gjordes på internet. 

En av tjänstemännen från polisens bedrägericenter rekommenderade även att bättre 

granska företag kunderna handlar varor och tjänster från, samt att enbart beställa från 

större och mer seriösa företag. Vidare, hävdade en annan tjänsteman från polisens 

bedrägericenter att köp på internet bör göras via faktura, eller inte alls, för att 

minimera risken att bli utsatt för kortbedrägerier.  

Slutligen, var de flesta deltagarna överens om att alla individer i samhället kunde 

minska sin utsatthet genom att i större utsträckning vara restriktiva med att lämna ut 

kortuppgifter. Deltagarna ansåg att detta även gällde mot anhöriga och andra som 

potentiellt behövde kortuppgifterna för att hjälpa till.    

”Var väldigt uppmärksam när du ska hantera ditt kort, o väldigt 

uppmärksam vart du förvarar dina koder o sånna här saker.  

Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter till nån.”  

– Banktjänsteman 3  

 

 

6. Diskussion  

 

6.1 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis, går rutinaktivitetsteorin att applicera för att få erhålla en djupare 

förståelse för hur olika organisationer arbetar och redogör för brottspreventiva åtgärder mot 

kortbedrägerier och dess uppkomst. Olika organisationer berördes i olika utsträckning av de 

tre elementen i rutinaktivitetsteorin, vilka var; motiverad förövare, lämpliga objekt och 

kapabla väktare (Cohen & Felson, 1979).  
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 Denna studie fann att kortbedrägerier kan ske på multipla vis, bland annat genom att 

gärningspersonerna olovligen använder någons fysiska kort eller utnyttjar någons 

kortuppgifter för bedrägliga ändamål över internet. Vidare, fann denna studie att övergripande 

drivkrafter hos en motiverad förövare till att begå specifikt kortbedrägerier grundade sig i den 

ekonomiska vinningen och att gärningspersonerna upplevde eventuell bestraffning som mild 

och hanterbar. Den ekonomiska utdelningen utgjorde ofta bakomliggande incitament för att 

gärningspersonerna skulle få ihop mat för dagen, samt för att finansiera eventuella missbruk. 

Denna studie fann också att gärningspersonerna utsatte samtliga i samhället för 

kortbedrägerier, även om äldre, yngre, tekniskt okunniga och individer som gjorde frekventa 

korttransaktioner på internet beskrevs som mer lämpliga objekt av de olika tjänstemännen. 

Tjänstemännen betonar vikten av att lämpliga objekt bör vidta olika åtgärder för att minska 

sin utsatthet, till exempel att vara mer uppmärksam och ha bättre kontroll på omgivningen, 

samt att inte ge ut personliga kortuppgifter till någon annan.  

Vidare, framgick att tjänstemännens organisationer inte vidtar några särskilda åtgärder mot 

någon grupp i samhället som är mer utsatt för kortbedrägerier, utan istället arbetade deras 

organisationer mot att nå ut till samtliga kunder och den breda massan. Framför allt verkade 

bankerna, men även övriga berörda organisationer och företag i denna studie vidta ett 

mångfaldigt spektra av brottspreventiva åtgärder. Sålunda, kan det nämnas att den så kallade 

kapabla väktaren för organisationerna var tämligen närvarande och utgjorde hinder för de 

motiverade gärningspersonerna till att lyckas genomföra kortbedrägerier mot de lämpliga 

objekten. Ytterligare en del som kännetecknade organisationernas och företagens kapabla 

väktare var olika tekniska säkerhetslösningar och fysiska skydd som ställde högre krav på 

personlig verifiering. Exempelvis redogjorde deltagarna för att övervakningskameror, säkrare 

betalningsterminaler, e-handelsbetalning samt verifiering med hjälp av till exempel mobilt 

bank-ID och liknande tjänster var olika åtgärder som kunde vidtas för att utöka skyddet mot 

kortbedrägerier.  

 

6.2 Studiens begränsningar  

Som tidigare har diskuterats angående studiens överförbarhet och generaliserbarhet kan endast 

till viss del slutsatser dras, eftersom antalet deltagare är alldeles för få (Flick, 2014). 

Samtidigt, är det värt att betona att kvalitativa studier uppnår överförbarhet på andra vis, 

vilket denna studie till exempel gjort genom att systematiskt förmedla en helhetsbild om hur 
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centrala aktörer beskriver och redogör för sitt brottspreventiva arbete och förklaringar kring 

hur kortbedrägerier uppstår. Ytterligare en begränsning är valet av tvärsnittsstudie, eftersom 

denna inte betraktar historiska förändringar gällande kortbedrägeriernas uppkomst och hur 

olika företag och organisationer arbetar brottspreventivt (Flick, 2014). Detta kan också 

medföra problematik med att generalisera studiens resultat. Eventuellt, skulle en så kallad 

longitudinell studie av denna anledning vara mer informativ och tillämplig (Flick, 2014). 

Dock, applicerades en tvärsnittsstudie för att beskriva och redogöra hur kortbedrägeriernas 

förekomst och dess brottspreventiva åtgärder ser ut i dagsläget.  

En annan begränsning med studien, är huruvida rutinaktivitetsteorins tre olika element är 

tillämpliga. Cohen & Felson (1969) beskriver lämpliga objekt i termer av föremål som är 

passiva. Eftersom deltagarna i denna studie beskriver adekvata brottsoffer i termer av aktiva 

brottsoffer, exempelvis med tanke på att dessa individer gör frekventa korttransaktioner över 

internet, vore lämpliga subjekt att föredra som begrepp, istället för lämpliga objekt. Av denna 

anledning, kan studiens överförbarhet till viss del kritiseras. 

Beträffande urvalsmetoderna som ursprungligen syftade till att kännetecknas av maximal 

variation, vilket bland annat inkluderade att deltagarna var både män och kvinnor, anses 

denna studie delvis ha misslyckats, eftersom endast män deltog i studien (Davies & Hughes, 

2014; Flick, 2014). Förklaringen till detta, var att nästan samtliga tillfrågade tjänstemän från 

olika typer av verksamheter var män. Sålunda, kunde forskaren för denna studie inte fördela 

antalet manliga och kvinnliga deltagare. Av denna anledning kan resultatet till viss del ha 

blivit påverkat, eftersom män och kvinnor tenderar att uppfatta förekomsten av brottslighet på 

olika sätt (Shechory et al., 2011). Samtidigt, bör det tilläggas att samtliga deltagare, oavsett 

kön, representerade en specifik verksamhet, som kännetecknades av gemensamma 

sekretessbestämmelser och brottspreventivt arbete. Detta innebär att deltagarna förmodligen 

hade förmedlat samma typ av information, även om deltagarna var kvinnor. Sålunda, har 

studiens resultat och överförbarhet inte påverkats i större utsträckning. 

Vidare, har även snöbollsmetoden medfört vissa begränsningar för denna studie. Till att börja 

med, blev det svårare att beakta det etiska dilemmat anonymitet, med tanke på att så kallade 

nyckelinformanter presenterade potentiella individer som ansvarade specifikt för frågor kring 

kortbedrägerier. Dessutom, kan snöbollsmetoden kritiseras för att nyckelinformanterna haft en 

dold agenda och fått egen vinning genom att rekommendera individer som kunde delta i 

studien. Samtidigt bör det tilläggas att deltagarna i denna studie representerade väletablerade 
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företag, organisationer och myndigheter, vilka kännetecknades av att dagligen förebygga 

kortbedrägerier. Exempelvis kunde dessa informera och upplysa allmänheten på olika sätt. 

Dessutom, hänvisade nyckelinformanterna till individer inom samma företag och inte till 

någon som arbetade för en konkurrerande verksamhet. Av dessa anledningar finns det skäl att 

tro att nyckelinformanterna endast varit genuint hjälpsamma och inte haft någon dold agenda.     

 

  

6.3 Studiens likheter och olikheter med tidigare forskning  

  

6.3.1 Gärningspersoneras tillvägagångsätt och drivkrafter. I enlighet med 

Polismyndighetens rapport (2016) fann denna studie att gärningspersoner kommer åt 

allmänhetens fysiska kort genom klassiskt ficktjuveri, eller genom exempelvis 

skimming-utrustning som kopierar kortets magnetspårsremsa och dess tresiffriga 

CVC/CVV kod. Därefter, kan gärningspersonerna begå kortbedrägerier. När det 

kommer till kortbedrägerier via internet, fann även denna studie i likhet med tidigare 

studier att detta kunde ske genom utbyte av kortuppgifter mellan kortbedragare eller 

exempelvis genom datorintrång (Bhattacharyya et al., 2011; Button et al., 2014).  

Deltagarna beskrev framför allt två genomgående drivkrafter hos gärningspersonerna 

som begick kortbedrägerier, olika bakomliggande missbruk och ren ekonomisk 

vinning. Utöver dessa drivkrafter, ansåg även deltagarna att gärningspersonerna 

betraktade kortbedrägerier som ett relativt konsekvenslöst brott, både för dem själva 

och för dem som blev utsatta. Detta innebär att denna studie har påvisat fortsatt 

empiriskt stöd till tidigare studier, som bland annat redogjorde för att 

gärningspersoner väger ekonomisk utdelning emot konsekvenserna/bestraffningen 

Kroneberg et al., 2010; Murphy & Diacin, 2011). Dessutom fann denna studie i likhet 

med tidigare forskning att gärningspersonerna kan bli motiverade och övertygade att 

begå kortbedrägerier av föreställningen att bedrägerier är ett konsekvenslöst brott 

(Kroneberg et al., 2010; Murphy & Diacin, 2011).  

I enlighet med annan forskning, har även denna studie påvisat ett samband mellan 

kortbedrägerier och missbruk, där missbruk verkar utgöra en drivkraft och föranleda 

kortbedrägerier bland gärningspersonerna (ACFE, 2016; Boden et al., 2013; Laursen 
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et al., 2016). Detta verkar gälla för spelmissbrukare, alkoholmissbrukare och 

narkotikamissbrukare, även om mer forskning på området är nödvändigt för att kunna 

generalisera resultatet. 

6.3.2 Lämpliga objekt och brottspreventiva tips. Lämpliga objekt kunde vara vem 

som helst i samhället, även om yngre som fått sitt första kort och äldre som var 

långsamma och hade dåligt minne var mer utsatta för kortbedrägerier, visar både 

denna studie och tidigare forskning (Daigle, 2013; Koestner et al., 2016; Lichtenberg 

et al., 2016). I denna studie framgår det också att individer som gör frekventa 

korttransaktioner på internet löper större risk att bli utsatta för kortbedrägerier, i 

enlighet med tidigare studier som gjorts (Bhattacharyya et al., 2011; Button et al., 

2014). Till skillnad från tidigare litteratur bidrog även denna studie med information 

om hur olika lämpliga objekt och grupper i samhället kan minska sin utsatthet för 

kortbedrägerier. På ett generellt plan gäller det att hela tiden vara uppmärksam, 

exempelvis på vilka individer som vistas vid en bankomat, när personen i fråga ska ta 

ut pengar. Sedan kan det vara av betydelse att uppmärksamma kreditupplysningar 

eftersom detta kan tyda på att en gärningsperson olovligen använt eller försökt 

använda någon annans kortuppgifter.   

I kombination med ökad uppmärksamhet, fann även studien att ökat riskmedvetande 

och minskat risktagande är av relevans för att lämpliga objekt ska reducera sin 

utsatthet. Dessa individer och grupper kan exempelvis i mindre utsträckning betala 

med kort på internet, eftersom kortuppgifterna lagras och riskerar att läcka ut vid 

belastningsattacker och datorintrång. Istället, rekommenderas framför allt köp med 

faktura. Om köp ändå ska göras med hjälp av kort rekommenderas alternativa 

betalningssystem som exempelvis e-kort. Dessutom fann studien att korttransaktioner 

över internet enbart bör göras av större och mer kända företag. Beträffande köp och 

uttag som gjordes med det fysiska kortet, fann studien ytterligare åtgärder som kan 

tillämpas för både allmänheten och framför allt för de lämpliga objekten. Exempelvis 

kan individen i fråga täcka för med handen när hen ska slå sin PIN-kod. Slutligen fann 

studien att lämpliga objekt rekommenderas betala med kontanter i kontexter där de 

riskerar att bli av med sitt fysiska kort eller få det skimmat. Sålunda, fann denna 

studie att olika vidtagna basala säkerhetsåtgärder av de lämpliga objekten, resulterar i 

reducerad utsatthet för kortbedrägerier, samtidigt som tillfällena att begå brott för 
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gärningspersonerna minskar. Detta, leder eventuellt till minskad motivation till att 

begå brott för gärningspersonerna. 

  

6.3.3 Organisationerna som kapabla väktare. Även kapabla väktare, i form av de 

olika organisationerna kan vidta olika säkerhetslösningar för att förebygga 

kortbedrägeriernas förekomst. Tillskillnad från de lämpliga objekten vidtar 

organisationerna istället mer avancerade tekniska säkerhetslösningar för att förebygga 

kortbedrägerier. I likhet med tidigare litteratur, fann denna studie att krångligare 

autentiseringsprocesser med fler kontrollfrågor potentiellt kunde inverka på 

kortbedrägeriernas förekomst (Lee et al., 2012). En möjlig konsekvens av detta kan 

dock bli att i och med att kunder ofta prioriterar bekvämlighet, enkelhet och snabbhet 

vid genomförandet av korttransaktioner, riskerar företagen och organisationerna att 

antingen gå miste om kunder, eller adekvata säkerhetsrutiner. För att säkerheten ska 

prioriteras av företagen och bankerna, utan att bli negativt drabbade av konkurrens 

från liknande organisationer, är det därför av relevans att samtliga parter utgår ifrån 

gemensamma säkerhetsmässiga riktlinjer.   

Till skillnad från tidigare forskning, fann även denna studie att ytterligare en 

säkerhetsåtgärd organisationerna kunde vidta för att utgöra kapabla väktare och 

förebygga kortbedrägeriernas förekomst, var förmedlandet av information. Det kan 

exempelvis vara information om risker, hur kortbedrägerier uppkommer, hur individer 

blir utsatta, hur de arbetar med att skydda allmänheten, samt vad allmänheten kan 

göra för att skydda sig själva från att bli utsatta.   

När det kommer till specifikt hur banker agerar kapabla väktare, verkar det som att de 

förlitar sig i relativt stor utsträckning på att försöka upptäcka kortbedrägerier i god tid, 

innan de har skett, för att därefter kunna förebygga dess uppkomst. Således, har 

Kültür och Çağlayans (2016) redogörelse om så kallad Artificiell Intelligens och olika 

datatekniker som ger utslag på potentiella kortbedrägerier, fått fortsatt empiriskt stöd 

av denna studie. Framför allt verkade det som att de tidigare nämnda pessimistiska 

datateknikerna, var mest applicerbara av svenska banker. Dessa kännetecknades av att 

genomföra mer grundläggande och snabba rimlighetsbedömningar gällande 

potentiella kortbedrägerier (Kültür & Çağlayan, 2016). En av banktjänstemännen som 

representerade en större bank i Sverige, hävdade istället att deras organisation i större 



35 

 

utsträckning applicerade datatekniken som samlade in bredare underlag på kundens 

konsumtionsmönster. En sådan datorteknik, skapar slumpmässiga beslutsträd över 

kundens konsumtionsmönster och varnar efter att mer preciserade bedömningar gjorts 

(Bhattacharyya et al., 2011). Dock bör det nämnas att eftersom olika banker använder 

olika datortekniker, går det inte riktigt att dra generella slutsatser om vilka 

datortekniker som är mest effektiva i brottsförebyggande sammanhang.  

Till skillnad från Ngai et al. (2011) fann denna studie att datorteknikerna banker 

använder är relativt pålitliga och sällan ger utslag i onödan, men det bör tilläggas att 

mörkertalet förmodligen är stort eftersom både empirin och teorin visar på att 

kortbedrägeriernas utveckling tydligt har ökat på senare år, även om utvecklingen i 

framtiden beräknas stanna av.  

 

7. Slutsatser  

  

Slutsatser som kan dras utifrån studien är att rutinaktivitetsteorin kan tillämpas för att förklara 

och förstå svenska organisationers brottspreventiva åtgärder mot kortbedrägerier, samt hur de 

redogör för kortbedrägeriernas förekomst och uppkomst.   

En andra slutsats som kan dras utifrån studien, är att gärningspersonernas motivation till att 

begå specifikt kortbedrägerier kan reduceras genom att minska och försvåra brottstillfällena. 

Detta innebär att både de lämpliga objekten och de kapabla väktarna ansvarar för att vidta 

adekvata säkerhetsåtgärder.  

 

7.1 Förslag på framtida forskning  

Framtida forskning kan exempelvis fokusera på att jämföra och utvärdera olika data-tekniker 

bankerna använder, samt hur olika organisationer och företag kan vidta adekvata 

säkerhetsåtgärder mot kortbedrägerier samtidigt som kund-nöjdheten kan bibehållas. Vidare, 

kan framtida forskning fokusera på hur förhöjda straff eventuellt kan påverka kortbedragares 

motivationer till att begå brott. Framtida forskning kan eventuellt också fokusera på vilken 

grupp i samhället som är utsatt i störst utsträckning för specifikt kortbedrägerier, samt hur 

olika organisationer kan försvåra gärningspersonernas åtkomst till dessa.  
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9. Bilaga Samtyckesblankett för deltagande  

  

Hej! Jag heter Omid Naserol-Adl och studerar kriminologi på Mittuniversitetet(6e 

terminen). För närvarande håller jag på att skriva en kandidatuppsats om 

kortbedrägerier. På senare år har kortbedrägerier ökat, därför är denna studie av 

relevans att utföra. Syftet med denna studie är att redogöra för centrala aktörers 

upplevelser och beskrivning kring varför kortbedrägerier uppstår samt hur det kan 

förhindras. Eftersom du på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor på daglig basis, 

och är väl insatt, frågar jag om du vill delta i studien.   

Deltagandet kommer grunda sig i intervjuer och kommer spelas in med hjälp av en 

ljudinspelare. Intervjuerna kommer ta mellan 30-45 min och skulle du känna för att 

avbryta intervjun och deltagandet, är detta helt och hållet möjligt, utan några som helst 

problem för dig. Känner du inte för att delta, behöver du inte heller förklara varför du 

avstår från detta, och detta kommer alltså inte påverka dig på något sätt.  

Konfidentiella uppgifter om dig som t.ex. namn, ålder, kön, befattning osv kommer inte 

synliggöras i rapporten, således kommer du inte kunna igenkännas. Dessutom kommer 

denna studie ta nyttjandekravet i beaktande. Nyttjandekravet innebär att denna studie 

inte kommer dela med sig av informationen du förmedlar för tredje parts vinning. 

Studien kommer publiceras i Diva, vilket kommer möjliggöra att studien blir tillgänglig 

för andra studenter, samt för allmänheten.  

  

Självklart är deltagande HELT FRIVILLIGT.  

Väljer du att delta, kommer detta uppskattas.   

Tack på förhand!  

  

Kontaktuppgifter om du har några funderingar:  

Omid Naserol-Adl  

070 750 6367  

Omna1400@student.miun.se   

Jag skriver under att jag:   
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1. Erhållit och förstått informationen kring vad denna rapport handlar om  

  

2. Deltar helt frivilligt  

  

3. Kan avbryta samarbetet och intervjun när jag vill  

  

4. Förstått hur denna rapport tar konfidentiella dilemman i beaktande och att 

personliga uppgifter inte kommer synliggöras i rapporten  

  

5. Förstått vilka som kommer få tillgång till informationen jag förmedlar  

  

6. Fått möjligheten att ställa frågor innan, under och efter intervjun  

  

7. Ger mitt samtycke till deltagande och till att samarbeta för denna rapport  

  

  

Deltagare:  

  

-----------------        ------------------          ---------------  

Namn                     Signatur                      Datum  

  

  

  


