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Tendens på ökad aktivitet att lura sig in till äldre 
 

Den senaste tiden har det skett en ökning av anmälda åldringsbrott där bedra-
gare lurat sig in till äldre ensamstående damer och herrar.  

 

Två exempel där bedragare lurar in sig till äldre 

En person ringer till en äldre man och berättat att denne blivit utsatt för ett be-
drägeri och ber honom komma till en polisstation som ligger en längre sträcka 
från dennes bostad. Då den äldre inte har möjlighet att ta sig till polisstationen 
har polisen sagt att de kommer hem till honom istället. Efter en stund ringer det 
på dörren och personen som ringt och uppgett sig vara polis får då komma in i 
lägenheten. Ägodelar tillgrips eller lösenord till bank-ID blir känt för bedragaren 
som sedan kan ta ut pengar från den äldre mannens bankkonto. 

 

Ett annat exempel är en äldre dam som handlar mat och sedan följs efter från 
matbutiken hem till bostaden. En okänd person följer med in i porten och säger 
sig komma från tillsynsmyndigheten och skall kolla lägenheterna i trapphuset. 
Bedragaren får följa med in i damens lägenheten och där tillgrips smycken av 
bedragaren. 

 

Skydda dig mot bedrägeri i hemmet 
 

 Tveka aldrig att lägga på luren eller stänga dörren om du känner oro 

 Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan 
person 

 Släpp aldrig in obekanta personer i ditt hem innan du fått kontrollera att 
personen verkligen företräder det bolag/myndighet som den uppger sig 
komma ifrån. Du kan alltid be personen komma tillbaka. Om personen 
sagt sig komma från tex. sjukvården eller fastighetsbolaget kan du kon-
trollringa dit och höra om det stämmer att någon ska göra ett hembesök 

 Be om en faktura. Inga fastighetsbolag eller tv-bolag kräver betalning 
på plats. 

 Var vaksam vid dörrförsäljning. Här vill säljaren få dig att fatta snabba 
köpbeslut. Be dem återkomma så att du får tid att tänka igenom ett 
eventuellt köp. 

 Lägg på luren om någon ringer och du blir osäker. Det gäller oavsett 
om personen utger sig för att vara en nära släkting, från banken, ett fö-
retag eller en myndighet. Ring tillbaka på ett nummer som du själv tar  
reda på. 


