
 

 
 

 
Information Grannsamverkan 2022-08-30 

 

Brådskande brottsförebyggande information till 
främst våra äldre!   
 
VISHINGBEDRÄGERIER! 
 
Under sommaren, närmare bestämt under maj – juni i år, har totalt 480 anmälningar inkommit 
nationellt gällande fysisk vishing där målsägaren i snitt är 87 år. 
 
Brottsvinsterna för de här bedrägeribrotten är 4 miljoner plus att gärningspersonerna kommit 
över en okänd mängd smycken och kontanter. Fysisk vishing innebär att brottsoffret först får 
ett telefonsamtal som uppges komma från polis, bank eller olika kreditbolag. Telefonsamtalet 
efterföljs av ett besök i hemmet där gärningspersonerna kommer över bankkort + kod, kon-
tanter samt smycken och andra värdesaker. 
 
Brottsligheten utförs i stor utsträckning av mindre grupper av kriminella individer som rör sig 
med bil i och mellan olika orter i södra Sverige. Företrädesvis utmed de större Europavägarna. 
Bedragaren som ringer använder oftast mobiltelefon i kommunikation med brottsoffer och 
sina medgärningsmän. 
 
Nationellt bedrägericentrum har analyserat de anmälda brotten och kunnat konstatera att det 
finns kluster av anmälningar i fyra regioner. Region Stockholm, Syd, Väst och Öst.  
 
Glöm inte tipsa Polisen, antingen genom att ringa 114 14 eller kanske ännu lättare via 
https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/  
 
Lägg särskilt märke till registreringsnummer, signalement samt att fotografera/filma vid varje tillfälle 
magkänslan säger att detta inte känns riktigt seriöst. Neka alltid besök som du inte själv tar initiativ till! 
 

Ring ALLTID 112 vid pågående brott. 
 
Vi behöver alla era iakttagelser och vittnesuppgifter för att stoppa denna brottslighet. Så håll 
ögonen öppna så fortsätter vi med offensiva fordonskontroller och utbyggnad av Grannsamverkan. 
 
Vänlig hälsning 

 
Stefan Toll 
Kommunpolis, Lokalpolisområde Lindesberg 
 
 

https://polisen.se/om-polisen/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/


 

 
 
 
 
 
  



 

LATHUND FÖR IAKTTAGELSER VID BROTT ELLER MISSTÄNKT 

AKTIVITET 

 

Såg idag …………….. dagen den …………………………. klockan ……………………………… 

på/vid gatuadress: ……………………………………………………………………………………… 

Personer Hur många: ……………………… 

Fordon Reg.nummer: …………………  Fabrikat/Färg: …………………. 

Annat  …………………………………………………………………………………… 

Övriga kännetecken (t.ex. trasiga dekaler, trasiga ljus o.s.v.) 

 

 

Signalement (kön, ålder, längd, kroppsbyggnad, hårfärg, klädsel, andra 

kännetecken, skägg m.m. eventuella väskor eller påsar) 

 

 

Vad var det som gjorde att du reagerade över denna iakttagelse?  

 

 

 

Antecknat av ………………………………………………………………… 

Telefonnummer: …………………………………………………………… 

Adress: ………………………………………………………………………….. 

Fortsättning, beskrivning av händelse på baksidan…. 


