
Låt dig inte luras av oseriösa hantverkare 
Ett mindre önskat vårtecken är att kringresande sällskap som erbjuder hantverksarbeten av tvivelaktig karaktär 
kommer till Sverige. 

Ett vanligt beteende är att hantverkarna ringer på dörren och utger sig för att kunna utföra hantverksarbeten av olika 
slag. De uppger att de kan börja med arbetet omgående. Ofta begär de förskottsbetalning. Har man inte pengar 
hemma hjälper de gärna till med skjuts till banken för uttag, särskilt vad gäller äldre människor. Hantverkarna följer 
dock aldrig med in på banken eftersom det finns kameror där. 

När det gäller asfaltläggare så kommer de också fram mot våren. De reser runt i Sverige och erbjuder sig att asfaltera 
garageuppfarter och liknande – främst hos privatpersoner. 
När de kommer har de med sig asfalteringsfordon, skåpbilar, släp, minigrävare och övriga fordon som behövs för 
ändamålet.  
De gör ett billigt men undermåligt arbete eller inget arbete alls. Det förekommer ofta att de vill ha förskottsbetalning 
på jobbet. 
Kvaliteten på materialet är ofta dålig och arbetet är sällan fackmannamässigt utfört. Dessutom sker 
överenskommelsen muntligt och inga papper skrivs. De kräver också betalning i kontanter. 

Andra brott kan vara kopplade till dessa grupperingar 
Polisen misstänker att det även förekommer stölder, bedrägerier och miljöbrott i samband med att grupperingarna 
reser runt i landet. De uppehåller sig ofta på parkeringsplatser eller campingplatser för att sedan åka runt i området 
och marknadsföra sina tjänster. Personerna är kringresande och stannar bara kort tid på varje plats. På platserna där 
de varit ligger det oftast en stor mängd skräp och miljöfarligt avfall kvar. 

I de fall det rör sig om bedrägerier är det ofta svårt lagföra någon för det eftersom den som blivit lurad inte kan peka 
ut eller vet vem gärningsmannen är, då denne ofta har hunnit resa vidare. 

Eftersom personerna förflyttar sig inom landet är det viktigt att Polisen får tips från allmänheten vid misstanke om 
oseriösa asfaltläggare eller hantverkare. Det förekommer även att de som genomför arbetet tvingas arbeta under 
slavliknande former. 

Polisens råd inför denna typ av oseriöst beteende: 
• Ta reda på egna referenser på företaget och på utförda arbeten 
•  Kontrollera att telefonnumret går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort 
• Anlita bara hantverkare med F-skattesedel. Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget 

verkligen existerar 
• Teckna ett skriftligt avtal om vad som ska utföras av hantverkaren och vad det kostar. Annars kan det vara 

svårt att få rätt vid en eventuell tvist i framtiden 
• Betala först när du är nöjd med arbetet som helhet. Betala inte kontant – utan till företagskonto. 

Tänk på att: 
Om erbjudandet låter för bra för att vara sant, så är det troligtvis det! 
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