
Länge var passbilden det 
enda fotografi som 
fanns på Ingela Jansson 
i media. Där ler en söt 

tjej ett svagt leende och den sota-
de blicken ser rakt in i kameran. 
Hon är långt från sinnebilden av 
en brottsling. 

Men hon har räknats som en av 
Sveriges värsta svindlare och på 
löpsedlarna gick hon under nam-
net ”Storbedragerskan”.

Hon har fällts för bilbedrägerier 
där hon straffades med villkorlig 
dom eftersom hon valde att vittna 
mot en tungt kriminell ligaledare. 

I september 2006 greps hon 
återigen i Stockholm. Hon häkta-
des och åtalades för grovt bedrä-
geri, hon hade lurat till sig varor 
och tjänster för 1,6 miljoner  
kronor. 

Men när domen skulle meddelas 
var Ingela Jansson försvunnen. 
Länge var hennes liv en gåta  
för både polis och media och hon 
efterlystes internationellt. 

– Om hon är i Sverige har hon 

sannolikt plastikopererat sig och 
bytt identitet, sa åklagaren Jakob 
Holmberg till Expressen 2009.  

Ingela Jansson tar emot på  
Bonniers förlag, där hon i dagar-
na ger ut sin historia Mina åtta år  
i Kality. Hon coronahälsar utan 
att ta i hand och verkar aningen 
nervös. Känslorna ligger liksom 
utanpå och på bordet ligger redan 
en bunt pappersservetter. 

Leendet är detsamma som på 
den gamla svartvita passbilden. 
Håret ligger för dagen i mjuka 
lockar över axlarna och på vänster 
handled sitter en pulsklocka.

 Ingela växte upp som bilhand-
lardotter i Mariestad. Pengar var  
familjen Janssons mått på fram-
gång. I boken beskriver hon hur 
hennes föräldrar såg ner på dus-
sinmänniskor med Svensson-liv. 

Hon berättar att hon njöt av att 
tillhöra en familj som hade  
råd och som aldrig rev rabatt- 
kuponger. 

I tonåren började hon  
sälja bilar, som sin pappa.  

mitt liv ”STORBEDRAGERSKAN”

Från småstadstjej till 
”Storbedragerskan”.

Ingela Jansson satt 
åtta år i Kality, som räk-
nas som ett av världens 

värsta fängelser.
För berättar 
 hon om fängelsetiden, 
ångern och framtiden. 

Namn: Ingela 
Jansson. 
Ålder: 40. 
Bor: Stockholm.
Familj: Sambo, två 
döttrar från tidiga-
re relationer. 
Gör: Jobbar deltid 
inom psykiatrin,  
vidareutbildar sig 
till socialpedagog.
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