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Kommunpolis Anders Buene var Lennart Karlssons och SPF:s gäst på torsdagen. 

SPF:s livesändning om 

bedrägerier mot äldre 

MARKARYD Bedrägerier mot äldre är ett stort problem idag. 

På torsdagen befann sig kommunpolis Anders Buene i SPF:s livesändning för 

berätta om denna typ av brott. 

I Gula huset pågick på torsdagseftermiddagen SPF Seniorernas livesändning på 

Facebook. Lennart Karlsson, ordförande i SPF Seniorerna Markaryd, skötte 
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presentationen och övrig information, medan kommunpolisen i Markaryd, Anders 

Buene, var gäst och föredragshållare i sändningen. 

Temat var bedrägerier mot äldre personer. 

– Generellt sätt kan man säga att vi är förskonade mot denna typ av brott men rätt 

som det är så kommer det i ett kluster, sa Anders Buene under livesändningen. 

Det går att dela upp dessa händelser i två delar. Den ena delen är de brott som sker i 

personliga möten och den andra delen är det som sker över telefon. 

– Just bedrägerier har en förmåga att ändra skepnad. Nu till exempel med coronan så 

har det uppdagats nya sätt att lura människor på pengar. 

Bedragarna kan också utge sig för att exempelvis vara från hemtjänsten, från 

polisen, eller för att vara en avlägsna släktingar. Det finns nästan hur många varianter 

som helst i konsten att lura av människor deras pengar. Falska coronatest är ett 

sådant sätt och det innebär att man alltid ska vara mycket försiktig med vilka man 

litar på. 

När det till exempel gäller poliser och hemtjänstpersonal så ska de kunna legitimera 

sig. Det går också alltid att kontrollringa för att ta reda på vilka besökarna eller 

uppringarna egentligen är. 

– Har man den här känslan i magtrakten att det här känns inte riktigt bra, då ska man 

absolut inte öppna dörren. Och man kan be dem identifiera sig och man kan 

motringa. 

Och naturligtvis ska man alltid larma polisen vid pågående brott. 

Bedrägerier mot äldre i en kommun som Markaryd går ofta i vågor, förklarar Anders 

Buene. 

– Under ett par år så var det ganska lågt, då var det kanske bara ett sju till åtta brott. 

Sedan brände det iväg till 20 - 25 brott, vilket då tyder på att det går i vågor, säger 

han till Smålänningen. 

Anders Buene är inte säker på varför dessa brott kommer i vågor, men han kan tänka 

sig att denna kriminella verksamhet är ”ambulerande”. Det kan då handla om 

brottslingar som kommer körandes på E4 och stannar till i Markaryd för att prova 

lyckan. 

– Så gör de ett nedslag här och så blir det sju, åtta brott. 

Inte sällan tar kriminella också fram en mängd information på internet om sina 

kommande offer, innan de ger sig ut på fältet. 

– Det är ju lätt att researcha där. 

Det går till exempel i dag mycket lätt att informera sig om på vilka adresser det bor 

äldre människor. Då vet man också exakt var man ska sätta in stöten. 



– Jag är helt säker på att det har ökat i och med coronan. Det kommer att öka med 

de här coronatesterna, att de blåser dem på pengar där, säger Anders Buene. 

Bedragarna påstår att de för en summa pengar ska ta ett test vid en viss tidpunkt. 

Naturligtvis blir det inget coronatest när pengarna är betalda. 

Det handlar om skickliga och förslagna brottslingar som inte sällan ligger steget 

före, men det som kan vara till hjälp i spaningarna är att det finns ett antal, av polisen, 

kända bedragare. 

– Och de ligger man ju på. Vi har ju personkännedom. 

Anders Buene konstaterar: 

– Vi har rätt bra minne. 

SPF i Markaryd har tidigare gjort ett antal livesändningar. Det kommer denna 

pensionärsorganisation troligen att fortsätta med även efter pandemin. 

Lennart Karlsson får då och då höra om den bedrägeribrottslighet som riktas mot 

äldre personer. 

– Jag får höra mycket, säger han. 

Det var så att säga på ”förekommen anledning” som SPF bjöd in kommunpolis Buene 

till livesändningen. 

– Det är inte fel att säga så, förklarar Lennart Karlsson. 

Sändningarna från Gula huset är öppna för alla. Man behöver alltså inte vara SPF-

medlem för att följa dem. 
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