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skydda sig mot bedrägerier

Försök inte lura mig

Bo Henrysson Kalmar län



• Många bedragare har specialiserat sig på äldre. 
Bedrägerierna mot äldre ökar. Ett sätt att motverka 
brotten är att höja medvetenheten hos äldre.

• Därför har SPF Seniorerna deltagit i projektet Försök inte lura 
mig tillsammans med Polismyndigheten, PRO och 
Brottsofferjouren.

• Ämnet väcker engagemang och många medlemmar känner 
någon drabbad eller har själva blivit utsatta för 
bedrägerier

Försök inte lura mig 



Vad är bedrägeri ?

• Att vilseleda genom en handling eller underlåtenhet 
att handla. §

• Ett bedrägeri har även ekonomisk vinning för 
gärningsperson och ekonomisk förlust/skada för 
brottsoffret. §



• Stöld från äldre i butik, på resan,   
eller andra offentliga platser

• Håll uppsikt över handväskan
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Äldre bestulna på miljonbelopp – ny våg av 
nätbedrägerier

• Publicerad 31 juli 2019 i Kalmar län
• På mycket kort tid har fyra äldre personer 

hemmahörande i Oskarshamns kommun 
drabbats av nätbedrägerier.

• De har blivit bestulna på 1 560 000 kronor och 
polisen varnar för en ny våg av 
nätbedrägerier.
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– Det verkar som bedragarna ringer till äldre i de 
här kommunerna just nu. Bedragarna sitter ofta 
i storstäder som Stockholm, Malmö och 
Göteborg men begår brott över hela landet, 
säger Robert Loeffel, polisen

• Sedan i lördags har fyra anmälningar om 
nätbedrägerier kommit in till polisen. 

• De drabbade är fyra äldre personer mellan 70-
och 90-års åldern i Oskarshamns 
kommun. Ett bedrägeriförsök har också 
rapporterats från Vimmerby.
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•Polisen tror att den här typen av brottslighet lyckas 
komma åt mellan 8-10 miljoner kronor i månaden i 
Sverige. I Oskarhamn lyckades de lura äldre på 
sammanlagt 1 560 000 kronor på bara fyra dagar.
–akut varning i området, säger Robert.

• Bedragarna ringer upp och presenterar sig som 
banktjänstemän som vill hjälpa till i något ärende.  
De ber personen att identifiera sig med hjälp av 
Bank-ID och kan på så sätt komma åt pengarna på 
bankkontot.
•Se film på nätet.
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Kvinna stal för 81-åring i hans hem - åtalas nu i Kalmar

Kvinnan ringde på dörren och bad att få låna toaletten. 

Men när hon lämnade lägenheten tog hon med sig 81-
åringens plånbok.

En torsdag i september ringde det på 81-åringens lägenhetsdörr. Där stod en kvinna som bad att få låna toaletten. 
Den 81-årige mannen släppte in henne i lägenheten och efter toalettbesöket satt de och pratade en stund i köket. 
Men efter ungefär en halvtimme får kvinnan bråttom därifrån. ”Hon gick ut med en jävla fart”, säger 81-åringen i 
förhör.
Då upptäckte mannen att hans plånbok som hade legat framme saknades. Han hann ikapp kvinnan och grep tag i 
henne. Men hon fortsatte mot dörren och 81-åringen släpades med. ”Lämna tillbaka plånboken”, sade 81-åringen, 
men kvinnan nekade till att ha stulit något. 
Hon lyckades slita sig loss och försvann. 81-åringen kände igen kvinnan eftersom hon hade varit och städat hos 
honom vid ett par tidigare tillfällen. 
Den 29-åriga kvinnan åtalas för grov stöld. Plånboken som hon stal innehöll drygt 6 000 kronor. 
Kvinnan dömdes i början av januari förra året till åtta månaders fängelse för bland annat grov stöld och bedrägeri. 
Detta efter att hon stulit och sedan pantsatt föremål från sin mormors bostad. 
LÄS MER:
Kvinna häktas misstänkt för grov stöld Källa Barometern måndag 14 oktober 2019

Källa Barometern måndag 14 oktober 2019

http://www.barometern.se/kalmar/man-begars-haktad-for-grov-stold-2/


• Öka din kunskap generellt om bedrägerier mot äldre
•”Var på din vakt”

• Brott som sker vid eller i bostaden.
• Ditt hem är din borg. 

• Brott där gärningspersoner påstår att de kommer 
från ett företag.

• Syna bluffen”

• Byt  lösenord  regelbundet



• Det anmäls drygt 20 000 bedrägerier 
per månad i Sverige.

• 325 av dessa riktas mot äldre personer, 
dvs. 1,5 procent.

• Bedrägerierna sker oftast mitt på dagen 
i större städer.

• Det finns inget tydligt mönster på hur 
gärningspersonerna ser ut.

Anmälda bedrägerier mot äldre



Ålderns betydelse

• Medelåldern för utsatta äldre är 82 år.
• Äldre är sociala och hjälpsamma.
• Äldre är mest aktiva under dagtid.
• Äldre har ibland/ofta sviktande fysik.



Gärningspersoners tillvägagångssätt

• Hembesök
• Kontakt på allmän plats
• Telefonsamtal
• Samla personuppgifter och kontouppgifter
• Nätbedrägerier
• Äldre människor anmäler sällan försök till       

bedrägeri.
• Runt 70 procent av brotten fullbordas.



Vad gör polisen

• Du gör en anmälan så fort som möjligt:

– Akut 112

– Polisstation

– 114 14

• En förundersökning startar och utredningen får hög prioritet för att det är ett brott 
mot äldre.

• Polisen säkrar bevis bland annat genom att:

– Begära in kontoutdrag, övervakningsfilm och telefonlistor

– Göra en teknisk undersökning efter spår som fingeravtryck och DNA

– Håller förhör med alla berörda

– Visar fotokonfrontationer.

• Om bevisningen räcker redovisas ärendet för åklagaren som åtalar gärningspersonen.

• Rättegång i tingsrätten där bevisningen framförs muntligt. 

• Domstolen friar eller fäller och frågan om skadestånd avgörs.

Det finns möjlighet till stöd – ansök om ett målsägandebiträde. Ta upp frågan med polis 
eller åklagare.



Äldre synskadad lurades av bedragare i sitt hem

Hur bedragare lurar äldre
Det finns bedragare som specialiserar sig på att lura sig in 
hemma hos dig, genom att vilseleda med ett besök mitt 
på dagen. 

• Varför kommer hemtjänsten en dag och tid då de inte 
brukar komma? 

• Varför skulle det plötsligt dyka upp en person som ska 
kontrollera din tv, elen, vattnet, kylen utan att du 
har fått information om att de ska komma? 



Så här kan det gå till.  / Klassiska beteende

• Det vanligaste sättet att försöka vilseleda dig är att göra ett 
besök iDet är ofta en eller två personer som ringer på din 
dörr och påstår att de behöver gå in i ditt hem för att 
utföra ett arbete/kontroll.

• Det kan vara kontroll av vatten, brandskydd, el, värme i 
bostaden eller anslutningen till din TV. Bedragarna kan 
vara är klädda i arbetskläder och de kan ha utrustning som 
ser ut som mät-instrument för kontrollerna.

• Det kan också vara personer som ringer på och påstår att de 
arbetar för hemtjänsten och vill kontrollera att städningen 
är bra eller så vill de introducera ny personal. 



• Tjuvarna kan också be dig om en tjänst, så som 
ett glas vatten eller så vill de lämna 
blommor, brev etc. 

• Det som kan hända när du släpper in obekanta 
är att dessa kan stjäla kontanter och 
smycken eller få dig att avslöja 
personuppgifter eller kontouppgifter. 
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Så här kan du skydda dig

• Ha ytterdörren låst. Var noga med att 
alltid ha din ytterdörr låst, även 
när du är hemma för att undvika 
att någon smyger sig in.



• När det ringer eller knackar på 
dörren, lås bara upp och 
släpp in personen som du 
känner. 

• Kom ihåg – du behöver inte ens 
öppna dörren om du känner 
att något är fel.



• Om du vill prata med den som står 
utanför men inte släppa in 
personen, sätt på säkerhetskedjan 
innan du öppnar. 

• Be dem istället att återkomma senare 
och berätta att du avser att ringa 
fastighetsbolaget, TV-bolaget eller 
kommunen för att höra efter om 
det är riktigt att kontroller 
genomförs i den fastighet där du 
bor.



• Köp aldrig varor som säljs genom 
hemförsäljning Eller telefon. 

• Om det är intressant, be att de åter 
kommer när du har någon med dig 
som hjälper dig att bedöma om 
det verkar ärligt eller inte.

• Förvara inte kontanter, nycklar eller 
värdefulla smycken lättillgängligt i 
hallen eller i sovrummet där 
tjuvarna brukar leta först. 



• Logga ALDRIG in med din bankdosa eller bankid 
på uppmaning av någon annan. 

• Får du den uppmaningen av någon som utger sig 
för att vara från polisen, banken andra 
myndigheter eller för att personen ska sätta 
in pengar. 

• Avsluta samtalet.
• Loggar du in kommer du att förlora dina pengar



I projektet ingår tre filmer, 

Var på din vakt!

Ditt hem är din borg!

Syna bluffen!

En annan länk redovisar aktuella bedrägeriförsök Polisens 
Facebook-sida om bedrägerier

LYCKA    TILL

Studiematerial  Försök inte lura mig 
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