
Internetrelaterade 

bedrägerier och hur du 

kan skydda dig!

Jan Olsson



The United Kingdom Fraud Costs 

Measurement Committee (UKFCMC) 



2.069.898.000 Sek

Motsvarar 31.534 Sek / innevånare i England



En inte alltför vetenskaplig betraktelse: 

- Vi och Engelsmännen ligger båda långt framme när det gäller 

antalet datorer och internetruppkopplingar. Vi båda handlar 

mycket på nätet..

- Är vi lika naiva / kriminella ? 

- Sverige 10.120.242 innevånare dec 2019

- 31.534 Sek / Innevånare



319.131.711.228 Sek



What does the amount represent?

- 6.4 % of BNP/GDP (2017)

- 5 x as much as Healthcare / Social Care (2015)

- 7 x as much as the defense & crisis budget (2015)

- 10.112 kr / sec ( Or 1.156 $ / sec )

(Google)



Global Remarks

4.700.000.000.000 Euro = The global costs of Fraud
(UKFCMC)

5.500.000.000.000 Euro = The global costs for 

company's due to data breaches 
(Nordea Bank)                                           



DataintrångGDPR

CNP(kortköp på nätet)PSD2

EU

Nu reagerar EU äntligen



Id-kapningar

Varför tillåts dom ske?



Är min identitet säker ?



Det finns massor med sidor på internet som lämnar ut dina personuppgifter!

Jag kontrollerar mig själv!







Villafastighet, 

bra

Obevakad 

brevlåd, 

check….





















Falsk ID-handling, säljs överallt !



Till vad används mina uppgifter

• Hyra/Leasa/avbetalningsköpa bilar
• Beställer produkter i mitt namn mot faktura
• Tar lån i mitt namn via olika låneinstitut
• Beställer kreditkort i mitt namn
• Öppnar konton i mitt namn
• Hämtar ut förbeställda varor i mitt namn
• Kvitterar leveranser till angivna adresser i mitt namn
• Adressändrar mig till annan ort, för att där i fred ta emot beställda varor i mitt 

namn
• CEO Fraud
• Styrelse engagemang

Eller rättare sagt, vad kan de inte göra ??



Hur skydda sig?

§ Kivra: digital Brevlåda

§ Skatteverket: BankID vid adressändring

§ Svenskadressändring.se

§ Minmyndighetspost.se



Card not present, CNP



Anmälda Card not present, CNP
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105.000 anmälda cnp 2018

28% ökning mot 2017







Kortinformationen ?

-Dataintrång

- Phishing

- Digital Skimming

Införskaffas på Darknet via TOR-nätverket på Carding sidor 



Internet-Darknet

Google 

sökbar data

Deep Web

Företags 

databaser

Ej åtkomst 

utifrån

Dark Web/Darknet

åtkomst via TOR Ca 0.1%



TOR Nätverket



Tillbaka till kortbedrägerierna

Carding sidor



Over 4.5 billion data records were breached in the first half of this

year, according to a report from Gemalto’s Breach Level 

Index released this week

https://breachlevelindex.com/


Equifax – Intressant dataintrång Late summer 2017

- Equifax Inc. is a consumer credit reporting agency in the 

US

- collects and aggregates information on over 800 million 

individual consumers and more than 88 million businesses 

worldwide.

- cybercriminals accessed approximately 145.5 million U.S. 

Equifax consumers' personal data, including their full 

names, Social Security numbers, birth dates, addresses, 

and, in some cases, driver license numbers.

- at least 209,000 consumers' credit card credentials were 

taken in the attack.

- Residents in the United Kingdom and Canada were also 

impacted

- Fine: $700.000.000 - Monday's payout includes $175 million 

for the included states, a $100 million CFPB fine, and $300 

million to compensate consumers for damages related to 

the breach, with a requirement to add $125 million more in 

restitution if needed.



Hur skydda sig?
§ Håll kortet spärrat mot internetköp

§ Ha på den geografiska spärren ( vilka länder kortet ska gå att användas i),

§ Ha ett separat kort vid utlndsresor som inte är kopplat till löne/pensions-konto och som

helst inte har kredit. Du fyller på mindre summor ex varannan dag om de stjäl kortet

försvinner inte hela reskassan. Kan även användas vid handel över internet.

§ Lämna aldrig ut kortuppgifter, lösenord och liknande oavsett vem som ringer, mailar

eller sms:ar.

§ Håll handen över när ni knappar in PIN-koden I butiken så att inte kunden bakom er ser

vilken kod ni har.

§ Spara inte era kortuppgifter på internetbutikernas hemsidor.



Phishing





Hur hittar de 

mailadreeerna? 

- 773 million 

mailadresser, 22 miljoner

med lösenord. 

- 16,558,798 Svenska

mailadresser
https://www.bankinfosecurity.com/blogs/data-breach-collection-

contains-773-million-unique-emails-p-2713

https://blog.defentry.com/blog/collection-1-defentry-has-the-file-

and-here-is-what-we-found

https://www.bankinfosecurity.com/blogs/data-breach-collection-contains-773-million-unique-emails-p-2713
https://blog.defentry.com/blog/collection-1-defentry-has-the-file-and-here-is-what-we-found


Traditionell Phishing



Varför inte Bank-ID…



Senare variant av Spear Phishing









90.000 kr som denne 

säkert hade andra planer 

för försvann….

Efter detta har copycats fortsatt med ett flertal 

banker



Smishing – nästa steg…









Vishing



Åldringsbrott upp 138%



Brottsutveckling månad- telefonbedrägeri
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Ransomware (Cryptolocker) 

Nutid och framtid



Ransomware traditionellt



Mailutskick från Postnord, Nästa steg



Klickar du vidare så kommer du hit



Skärmen låser sig en stund och sedan kommer 

instruktionerna



Och utskicket kommer ifrån…



Eller i mobilen,paddan …



Georgia county pays a whopping $400,000 to get rid of a 

ransomware infection

Förändras mot att beröra speciella företag..

Ransomware hits Louisiana schools; state of emergency declared
Louisiana Governor John Bel Edwards 

Naked Security



Ransom 100.000.000 kr



Double Trouble



Ekonomiska konsekvenser..



Ransomware tar liv



Darkside Ransomware is creating

a secure data leak service in Iran!

R-a-a-S, so what´s the Fuzz..?



Black Friday - endast toppen av ett isberg 



Banktrojan Retefe (Rovnix)
Phishingmailet



Flödesschema

IT brottsling 

Servrar i 

Tyskland och 

Holland

Bank 1
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200/timme
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WU
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Penning-
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Rysk 

Kärlek
Eller 

kriminell

?

Ryssk
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Eller 

kriminell?

Mastermin

d



Phishing, vem är dum nog att gå på 

det…..



Kul i telefonen



Äntligen är man populär!



Men vad i he…..



Lösenord, det sista skyddet..



Starka lösenord ?

Gunnebo !!

2(2)



Are we secured ?

1(2)



Säker identifiering?



(28 million records)





NFC-Near Field Communication /Tap-and-go

- Teknikval: Induktion eller radio

- Beloppsgränser



IOT



IOT



IOT
Det första digitala mordet?





Framtiden är redan här !

Ransomware turns off the power supply



Want More ?

Jan Olsson

070-736 49 32


