
HUR DRABBAS SMÅFÖRETAG 
AV BEDRÄGERIFÖRSÖK?



MEDLEMSENKÄT - #4 - APRIL 2022

HUR UTSATTA ÄR SMÅFÖRETAGEN 
FÖR BEDRÄGERIER?
7 av 10 företagare har blivit utsatta för bedrägeri eller bedrägeriförsök. Det vanligaste är bluffakturor som hela 65 procent av 
företagen drabbats av. Datorkapning, ransomware eller hackad mail som många skräms av drabbar 1 av 10.  

6 av 10 företag är försäkrade eller tror att de har någon form av skydd mot bedrägerier. vart fjärde företag har ingen aning om 
de är skyddade eller inte. medan 17 procent vet att de saknar skydd.
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BEDRÄGERIFÖRSÖK PÅ 
FÖRETAGET

Har du/ni i ert företag någon gång blivit utsatta för försök till 
bedrägeri? 



Om du svarat ja på ovanstående fråga? Vilken form av bedrägeri eller 
försök till bedrägeri har ni blivit utsatt för?

BOLAGSKAPNING

ID-KAPNING

HACKAD MAIL

SKIMMAT BETALKORT I AUTOMAT

KAPAT BETALKORT VID KÖP PÅ INTERNET

BLUFF FAKTURA

FAKTURABEDRÄGERI (HÄVDAR INGÅNGET AVTAL)

DATORKAPNING (RANSOMWARE) 

ANNAT TYP AV BEDRÄGERI:

Värdeaxel
0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
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Bedrägerier som små företag drabbats av

Bluff sms från bank om att mitt konto 
var kapat, i samtal ville de ha mug att 
byta kod genom att jag skulle öppna 
upp med bank id 

Stöld  

Messenger kapat  

Ej fått betalt 

Ej betalda fakturor  

Jag har haft någon som varit och tagit 
pengar från mina bankkonton 

Fishing-försök  

Hämtat varor,men aldrig betalat 
faktura,personen finns inte 

Gjorde ett köp där det var dubbel scam 

Växlat fiffigt fel med större sedel  

Ej betald för levererade produkter 

Bytt telefonbolag och litat gör mycket på 
säljaren då jag har signerat ett hyresavtal 
på nån skrivare i 60 månader😢  

Stöld i salongen  

Beställde catering och uppgav dig 
komma från ett företag men det visade 
sig att de inte arbetade där och vi blev 
av med porslin, mat mm för ett värde av 
ca 50 000 

Mail som sett ut som "äkta" där man 
skulle betala 

Försök att ta betald som stöd för ert 
arbete, dom ringer i ert namn 

Köpt verktyg ej fått ner lagt företag 

Velat köpa varor till utlandet. Vi skulle 
betala dyr frakt och få pengarna 
tillbakabetalda till bank  

bedrägligt skatteuttag   

Per telefon med uppmaning att lämna 
lösenord till datorn annars kraschar den.  

Boiler-room scam   

Åtskilliga försök tillbedrägeri, dessa har 
dock blivit avstyrda 

Via mail få kollega att genomföra 
betalning sommartid 



Har du koll på om ditt företag är försäkrat mot bedrägeri?
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DRABBATS AV 
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Känner du någon som någon gång blivit utsatta för försök till 
bedrägeri?



Vilken form av bedrägeri eller försök till bedrägeri har den du känner 
blivit utsatt för?

BOLAGSKAPNING

ID-KAPNING

HACKAD MAIL

SKIMMAT BETALKORT I AUTOMAT

KAPAT BETALKORT VID KÖP PÅ INTERNET

BLUFF FAKTURA

FAKTURABEDRÄGERI (HÄVDAR INGÅNGET AVTAL)

DATORKAPNING (RANSOMWARE) BETALA FÖR ATT LÅSA UPP DIN DATOR ELLER FILER.

ANNAT TYP AV BEDRÄGERI:
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BLUFFFAKTURA  
VANLIGASTE BEDRÄGERIET



Bedrägerier som små företag drabbats av

Nigeriabrev  

Skimmat tankort vid automatstation   

Mobilt bank-ID-kapning   

Köp av maskin med falskt bankkvitto 

Köp på nätet av ett bluff-företag  

kapad hemsida, sociala media 

Överförde pengar till vad han trodde 
var paypal i samband med en 
försäljning på Blocket 



Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 
arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag 
i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i 
samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi 
kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under april månad via mailenkät till 
Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 6653 panelmedlemmar enkäten och 178 
företag  (2,6%) svarade på enkäten. 



Bli medlem nu! 
Hjälp till att skapa ett bättre företagar-Sverige!

https://ff.se/bli-medlem/

