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Flest kapade identiteter i Stockholm
Problemet med kapade identiteter växer. I Soliditets register finns
just nu över 3 200 personer som tvingats spärra sina
personuppgifter så att bedragare inte kan ta fler krediter i offrets
namn. Stockholm är värst drabbat med en ökning med 55 procent
på ett år.
Kapade identiteter är ett problem framför allt i storstäderna. Stockholms
stad har största antalet personer med spärrad identitet. Den sista mars
var antalet personer 446 i Stockholm, en uppgång med 55 procent på
ett år vilken är den högsta ökningen bland storstäderna.
”I stora städer är folk i rörelse och det ges många tillfällen att komma
över kreditkortsnummer. Dessutom saknas den sociala kontroll som
kan finnas på mindre orter. Det utnyttjar kreditbedragarna”, säger
Soliditets vd Patrik Attemark.
Det typiska offret är en man i en storstad född på 1970-talet. Totalt har
859 70-talister spärrat sina personuppgifter, vilket är 26 procent av det
totala antalet personer med kreditspärr.
”70-talisterna är kreditaktiva och handlar mycket på nätet där många
identitetsstölder sker. Den största ökningen sker dock bland personer
födda på 1990-talet. Antalet 90-talister med spärrad identitet har mer än
fördubblats på ett år”, säger Patrik Attemark.
Att få sin identitet kapad innebär att en bedragare med hjälp av stulna
kreditkortsnummer och andra personuppgifter köper dyra varor i någon
annans namn och för någon annans pengar. Offret hamnar i värsta fall
hos kronofogden. Bedragarna är svåra att stoppa med mindre än att
offret måste spärra sina personuppgifter hos Soliditet och andra
kreditupplysningsföretag. Vid första kvartalets utgång hade 3 264
personer tvingats spärra sina identiteter i Soliditets system, vilket är en
ökning med 42 procent på ett år.
”Det är djupt olyckligt att problemet med identitetskapningar bara tycks
öka. Kreditspärren stoppar visserligen brotten, men att spärra sina
personuppgifter innebär självklart en olägenhet. Den med spärrade
personuppgifter har svårt att exempelvis handla på avbetalning eller
teckna nytt mobilabonnemang”, säger Patrik Attemark.
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Antal bedrägerispärrade identiteter

Hela rapporten finns att ladda ned på www.soliditet.se.

